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Onder dezetitel zijn enkelelosse gegevens en waarnemingen verzameld, welke door
de assistenten van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst bij de verzorging van de
interprovinciale éénjarige fosfaatproefvelden op grasland in 1947en 1948op de proefveldverslagen werden genoteerd. De bedoeling is niet zozeer het verkondigen van
nieuwe vondsten, als wel het samenvatten in beknopte vorm van enkele observaties
van algemeen belang.
a. Verschillenin tint na een bemesting met fosfaat
Graslanden met een slechte fosfaattoestand hebben meestal een donkere, dof- tot
blauwgroene of grauwe grasmat. Op vele proefvelden met een laag P-citr.-cijfer
werden dan ook kleurverschillen waargenomen met de omringende praktijkpercelen,
terwijl tussen de verschillende objecten onderling ook kleurschakeringen naar voren
kwamen. Naarmate de fosfaatgift hoger werd, kreeg het gras een lichter, frisser en
glänzender voorkomen. De,kleurverschillen traden in het algemeen vrij snel na de
bemesting op en werden op verschillende proefvelden reeds acht dagen na het uitstrooien opgemerkt, hetgeen wijst op een snel ter beschikking komen van de fosfaatmeststof voor de plant. Behalve op de zeer fosfaatarme percelen verflauwden of ve&
dwenen deze kleurverschillen, naarmate het seizoen vorderde.
In develeaantekeningen over het afsteken inkleur en massa van deproefvelden ten
opzichte van de praktijkpercelen, ligt een aanwijzing, dat de algemene bemestingstoestand op vele graslanden nog onvoldoende is.

b. Invloed op de ontwikkeling vanhet gras en de zodedichtheid
De zode van een proefveld in Zuid-Gelderland werd dichter, naarmate de fosfaatbemesting hoger was.
In het ressort Z.W.-Friesland signaleerde men op een p r o ^ e t ó ^ j ^ ï a ë s p l i k k e n
op denul-veldjes, welkeniet op demet fosfaat bemeste objjêcfen VèorMMin^4Çs^l
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anderproefveld werdnadeoogsteendorre,dodestoppelopdenul-veldjes gevonden.
OokinNoordholland kwameenproefveld voormethollestand,dorreplekkeneneen
slecht uitgelopen gewasophet niet metfosfaat bemesteobject, terwijl demet fosfaat
bemeste objecten een lichtgroen, gezond gewas zonder dode plekken te zien gaven.
c. Legering
Openkeleproefvelden werd eenverband geconstateerd tussen delegering van het
gras en de grootte van de fosfaatgift. Een proefveld in Westeüjk Noordbrabant
vertoonde meer legering op de90en 140kgP 2 0 5objecten. Opeenander,inLimburg
gelegenproefveld, warenallemetfosfaat bemesteveldjes gelegerd.Ooknogopandere
proefvelden werden verschillen in graad van legering geconstateerd, welke parallel
liepen met de grootte van defosfaatgift. Merkwaardigerwijze vond op verschillende
andereproefvelden alleenlegeringplaats op deniet metfosfaat behandelde objecten,
welke gevolgd werd door een spoedig afsterven van het gras. Het legeren,op demet
fosfaat bemeste veldjes kan dus geen algemeen verschijnsel worden genoemd.
d. Wijzigingen indebotanische samenstelling
Optweeproefvelden in hetrivierkleigebied van Utrecht, diegedeeltelijk uitwinterden(winter 1946-1947),werdtimotheesterkbevorderd, Engels raai teruggedrongen.
Dezodewasin beidegevallen uitstekend, het P-citr. laag. Indezelfdeprovinciewerd
opeenanderproefveld het veldbeemd door dedroogtesterk begunstigd.
Op enkele proefvelden in Friesland en Noordholland vond men meer witte
klaver opdemetfosfaat bemeste objecten. Opeenproefveld in Noordholland nam
de klaver toe tot het met 50kg/ha P206 bemeste object, waarna bij dehogere giften
weer een afname volgde.
Op een perceel, waarvan de zode (door de Duitsers) was verwijderd, ontwikkelde
dewitteklaverzichnadeinzaaibeter opdemetfosfaat bemesteobjectentenopzichte
van deniet bemeste veldjes. In het eerstegeval wasin het algemeen dekwaliteit van
het gras ook beter.
Ook op verschillende andere proefvelden werden notities gemaakt overeenbetere
klaverontwikkeling opdemetfosfaat bemesteveldjes.
Op een proefveld in Limburg werden meer onkruiden waargenomen op de niet
metfosfaat bemesteveldjes, meer klaver op debemeste. Ratelaar ismetvan eenfosfaatbemesting gediend,DoordetoenemendeP205-giftenwerddezeplantopeenproefveld inzuidelijk Gelderland teruggedrongen. Terwijl het bestandvan denul-objecten
nog voor ca 50% uit ratelaar bestond, was deze plant op de hoogste fosforzuurobjecten (90 en 140kg/ha P2Os) nagenoeg verdwenen. Op het proefveld was ook
minderratelaar dan ophet omringendepraktijkveld. Zuringwerd eveneens dooreen
fosforzuurbemesting teruggedrongen. Engelsraai reageert gunstigopeenpasgegeven
P-bemesting.
e. Verbrandingsverschijnselen
De proeven werden met dubbelsuperfosfaat opgezet, omdat werd verwacht, dat
deze meststof geringere verbranding zou veroorzaken. Er kwamen evenwel enkele
gevallen van verbranding voor op proefvelden, welke, zoals kon worden nagegaan,
in afwijking met de gegeven voorschriften, met gewoon superfosfaat waren bemest."
De verbranding op deze proefvelden trad vrijwel steeds op, nadat de meststof over
vochtiggraswasuitgestrooid ennadebemestingeenperiodevan droogschraalweer
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of vorst aanbrak. Degraad vanverbranding bleekafhankelijk vandegroottevan de
fosfaatgift; in demeestegevallentraden deeersteverschijnselen opbij eenbemesting
naar 90en 140kg/haP205,ineenenkelgevalreedsbijeenkleineregift.In afhankelijkheid van degraad van verbranding zijn merkbare opbrengstdepressies ontstaan.
ƒ. Reacties van het vee
' De keurmeesters bij uitstek van het grasland zijn de koeien. Over de gedragingen
vandezedierenwerdenenkeleinteressantewaarnemingengenoteerd.Uitverschillende
ambtsgebieden werd gemeld, dat de koeien het nagras van de met fosfaat bemeste
objecten het eerst, beter en met meer graagte afweidden dan het gras van de nulobjecten of dat van het omringende praktijkperceel. In vele gevallen bleef het vee
langer indeproefveldnaweide enwerd dezegrondiger afgegraasd. Niet alleengafhet
vee de voorkeur aan het beter bemeste proefveldgras ten opzichte van het gras van
het omringendefosfaatarme land, maar het maakte ook verschiltussen de afzonderlijke objecten. Zo vermeldde b.v. een assistent over een proefveld op rivierklei, dat
dedriehoogstefosfaatobjecten eerderenbeterwarenafgeweid dandenietmet fosfaat
en de slechts met 20kg/ha fosforzuur bemesteveldjes. Analoge gevallen zijn ook op
proefvelden vanhetLandbouwproefstation enBodemkundigInstituut waargenomen,
o.a. op een kaliproefveld op zandgrasland, waar het vee de veldjes keurig langs de
objectgrenzen had afgegraasd, zodat dehulveldjes en demet weinig kali behandelde
veldjes zichinhetafgeweideproefveld duidelijk aftekenden.
Opeenander proefveld, dat tegen hetvoorschrift voorgeweid was,werden denulveldjes minder goed afgegraasd dan dewelmetfosforzuur bemeste.
Op een proefveld in noordelijk Zuidholland bleek bij detweede naweide, dat de
met de hoogste fosfaatgiften bemeste veldjes (50, 90 en 140kg/ha P20B) zich beter
hadden ontwikkeld dan deniet ofzwakmetfosfaat bemeste objecten.
g. Ingroei komenenafrijping van hetgras
Op twee proefvelden in Oostelijk Gelderland en in Noordholland werd waargenomen,datdegroeiopdenul-objectenlaterbegonenhetgrasmindergoeduitgelopen
was dan op de met fosfaat bemeste objecten. Op een van beide proefvelden werden
tevensbijhetbeginvandegroeidodeplekkenopdenietmetfosfaat bemestegedeelten
van het proefveld opgemerkt. Het gras van een proefveld in Limburg rijpte sneller
af op de niet- en zwak bemeste veldjes dan op de veldjes met ruimere fosfaatgiften.
Ditzalvoornamelijk welhet gevolgzijn geweestvan eenlangereenbetereontwikkeling van het gras, waardoor een grotere massa op de ruim met fosforzuur Ixmeste
objecten wasgegroeid.
h. Invloed van het weer
Hoewel hetjaar 1947een droogjaar is geweest,zijnvreemdgenoeg,slechtsweinig,
waarnemingen genoteerd over de invloed van een fosfaatbemesting op de droogteresistentie van het gras. Na de oogst werd op een proefveld in Friesland een dorre,
dode stoppel op de nul-veldjes waargenomen, terwijl in een ander proefveldverslag,
afkomstig uit West-Overijssel, eveneens een aantekening werd aangetroffen overeen
betereresistentietegen dedroogtevanhetproefveld ten opzichte vanderest vanhet
perceel. Er werd in dit laatste geval echter niet gesproken over verschillen tussen de
objecten, zodatmeninhetmiddenmoetlaten, ofditkwamdoor eenbeterevolledige
bemestingdan welalleen aan defosfaatwerking moet worden toegeschreven.
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Ook over de uitwintering van verschillende grassen zijn enige aantekeningen gevonden.Zowerdb.v.meelraai(witböl),welkeopeenvoortgezet proefveld inNoordholland ca 40% van het bestand uitmaakte, tijdens het eerste proefjaar, mede door
de uitwintering (winter 1946-1947) in het tweede proefjaar grotendeels door ruw
beemdgrasenfiorienvervangen.Ookkropaarwerddooruitwinteringopenkeleproefvelden bevorderd. Tenslotte werd op een proefveld in zuidelijk Zuidholland in Mei
vorstbeschadiging van dewitteklaver geconstateerd.
Naast de boven niet genoemde, belangrijke opbrengstverbeteringen onderstrepen
dehier samengevattelossewaarnemingen nogmaalshetbelang vaneengoedefosfaatvoorziening terverkrijgingvaneengezondgraslandmetkwantitatiefzowelalskwalitatief
betereoogsten. Hetoptredenvanbepaaldeverschijnselen, zoalshierbovenbeschreven,
kan eennuttigevingerwijzing zijn.
Een woord van lof komt toe aan die assistenten, die zich de moeite getroost
hebben, nuttige gegevens enwaarnemingen betreffende deproefvelden teverzamelen
ente noteren.
Groningen, Januari 1950
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