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In devorigejaargang vandit maandblad1 werden deresultaten besproken, verkregen bijgebruik vantwee composten,uit vers vuil (Dano enWeststrate)en één
uit.gebroeid vuil (VAM)inheteerstejaar nà hettoedienen.Deconclusiewas, dät
<le verse producten in het algemeen een opbrengstdepressie veroorzaakten, welke
soms, maar niet altijd, geheel of gedpeltelijk,door extra stikstofbemesting waste
voorkómenJGemeendwerd, datde rnate-der depressiesamenhingmet hetcellulosegehalte der gebruiktecomposten.Tenslottewerddeverwachting'uitgesproken,dat
in hettweedejaar deresultaten zich zouden omkeren (zoalsdathetgevalisbij het
onderbrengen vanvers stro),ofm.a.w. dateenhogereopbrengstinhet tweedejaar
hetnadeelinheteerste,jaar zougoedmaken.
Dezeverwachtingisbevestigd, zoalsuitonderstaand kort overzichtvanderesultaten inhettweedejaar'moge blijken.
-Voor de nummering en bijzonderheden van proeven en proefseries zij verwezen
naarhetIeartikel.Toegevoegd.werdserieIII,diegeheelgelijkisaan
serieI,behalve'
datdecompostenDano enWestrateeenjaar gebroeidhadden2.Verwachtwerd, dat
er daarna weinigofgeenverschilzou overblijven invergelijking metcompostVAM.
Dezeverwachtingblijkt echter nietjuisj;tezijn (zieonder).
De proeven Pr 1077en 1082leenden zich in 1950niet voor opbrengstbepalingen
wegensomzettingingrasland.
. ' ' • ' ' ,
2. PROEFRESULTATENIN HETTWEEDEMAR NAHETTOEDIENEN

Serie I Weststrate, Dano (beidevers)enVAM naar 0,20,40 en60tonperha, en
aequivalentékalktrappen, allesbij3 N-trappen.
Pr 1078 Tarwe - Lichte klei - Weststrate enDano gaveneenopbrengstverhögingvan 10 % t.o.V.
enkel kunstmest (zonder kalk); VAMwasgehjk aan kalk alleen ( 5 %verhoging), ejigaf
dezelfde opbrengstverhoging t.o.v. kunstmest alsinheteerstejaar van proefneming.
Pr 1079 Haver - Zavel - Evenals in 1949is de compóstwerking in hoofdzaak een kalkwerking,
welke geringer wórdt (enZelfs verdwijnt) naarmate deN-bemesting hoger is.Bijdelagere
N-trappen produceren Weststrate, Dano enkalk hethoogst enligt VAM lager, maar toeh
altijd nog10% boven kunstmest (zonder kalk).
. .''•'•
Pr 1080 Rogge - Dalgrond - Weststrate enX)ano stijgen zwak bij hogere giften (tot 103%), ter«
wijl VAMzwak daalt (tot 97%). Zodoende liggen op dehoogste composttrap de beide
verse composten 6% bovenVAM.
Pr 1081 Rogge - Zandgrond - De.compostinvloed neemt af bjj stijgende N-ttap. Dänö isverge*
leken bij 1949vooruitgegaan, Weststrate gelijk gebleven en VAMiets gedaald, zpdat zij
gemiddeld overalle objecten in1950vrijwel gelijk zijn (N.B.Deopbrengstverhogingen bij
0-stikstof en opdehoogste composttrap gaan hier tot 18% ) .

SerieIT. Weststrate(vers)enVAMnaar0,20,40en60ton'perha,en aequivalenté
""kalktrappen,allesbij3N-trappen. •
'Pr 1043 Rogge - Zandgrond - Terwijl er in 1949geen enkele werking te zien was,iser in1950
een sterk effect van N en kalk geconstateerd,-eveneens van de composten; deze laatste
werking berust echter vrijwel geheelöp'de kalk.Bij60ton(dehoogstetrap) wasWeststrate
beter dàn VAM.
'
'
1
KORTLEVEN, JAC, Hetgebruik vanongebroeid stadsvuil. Maandbl. Landbouwvoörl. 7-7(1950),
300-303..
2
KORTLEVEN, JAC, De.waardering van stadsvuil en stadsvuilcompost op grond van analyse.
Versl. Lancibouwk. Qnderz. 57,7(1951) (verschijnt eerstdaags).
Jtïierin vindt mengedetailleerde gegevens over dein""dezeseriesgebruikte composten.
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Pr 1044 Tarwe - Zware klei - Beide composten reageren sterker dan kalk, en dat slechts op de
hoogste N-trap;-zij zijn onderling gelijk. Er is (evenals trouwens in andere gevallen) een
interactie tussen N en compost.
Pr 1045 Haver - Dalgrond - Er zijn geen opbrengsten bepaald. In de stand bleek, althans op de
hoogste N-trap, Weststratë gunstiger dan VAM.

SerieIII. Weststratë, Dano (beide,gebroeid) en VAM (verder als serie I).
Pr 1206 Haver' - Lichte klei - Deze proef is een pendant van Pr 1078. De resultaten gaan ook
vrijwel parallel met.die van Pr 1078 over 1949,nl. Weststratë het laagst, VAM het hoogst
en Dano hier tussen in, en niet de gunstigste compostwerking bij 20 tön (hoger dàn 0, 40
en 60ton).
Pr1207 Aardappelen - Zandgrond - Pendant van Pr 1081, met de resultaten waarvan over 1949
een vrijwel volledige paralleliteit bestaat. Weststratë en VAM geven op de laagste N-trap
een sterke en onderling gelijke opbrengstverhoging ten opzichte van kunstmest, die bij de ,
hogere N-trappen minder wordt.
Dano bleef hierbij ver ten achter, maar was toch hoger
dàn kunstmest en dan-kalk1.
Pr 1208 Aardappelen - Dalgrond - Pendant van Pr 1080. Evenals deze in 1949 is er slechts een
geringe werking"ten opzichte van kalk. VAM staat onmiskenbaar boven Dano en Weststratë.

j

Bakkenproeyen
VPr164 Rogge - De ongebroeiüe producten produceerden in het tweedejaar 90% meer dan de
gebroeide (in het eerstejaar 30% minder). Bij de zeer hoge compostgiften in.deze proef
zijn deuitkomsten dusveelsprekender dan in develdproeven, maar gelijkgericht.
VPr169 Rogge - Op het zand reageerde Weststratë gunstiger dan VAM (resp. 13en 6%). Op de
kleiwasgeenenkelewerkingmeer.
•
3. BESPREKING DER RESULTATEN

Decompostenuitversvuilgevendusinheteerstejaarnatoedieneninhetalgemeen
een oogstdepressie, of althans een opbrengst, die lager ligt dan bij gebruik van een
compostvangebroeidvuil.Inhettweedejaar daarentegenkeert ditverschijnselzich
om. In totaal over beidejaren is er meestal niet veel verschil, maar soms (zie ook
Pr 164)iserzelfswinstvoordeverseproducten.
Het gebruik van vers vuil is dus niet geheel afkeurenswaardig. Het veroorzaakt
echter schokken in het productieniveau2.Zoalsinhet eersteartikelwerdopgemerkt
heeft het voor de organische stofvoorziening hetvoordeel, dat geenorganischestof
tijdens debroeibuitendegrondverlorengaat.Inhoeverreditinlijvenindegrondvan
de volledige hoeveelheid, maar onverteerd organisch materiaal opdenduur van invloedis opdeorganischestofhuishouding vandegrond,isinonderzoek.
De veronderstelling, dat het verschil in effect tussen VAM, Weststratë en Dano
(de beidölaatste vers)het gevolgzou zijn van hun cellulosegehalte,.blijkt op grond'
van serieIII onhoudbaar. Immers, door debroei zijn diegehalten volgensverrichte
analysepreciesgelijkgeworden.En tochvertonendecompostenhetzelfdeverschijnsel
alsin ongebroeidetoestand. Wij tasten nog in het duister, hoewij ditmerkwaardige
resultaat moeten verklaren.
'
.
NASCHRIFT

De proeven worden nog éénjaar voortgezet.
Groningen, Mei 1951

.

h Merkwaardig is in deze proef de invloed op het sortiment. Had de kalk op de totale knol-'
opbrengst geen invloed, op de consumptiemaat daarentegen gaat dieinvloed tot een verhoging van
33% op de-hoogstetrap.Dano en Weststratë (N.B;-gebroeid) geven hierboven geen verhoging van
betekenis,maar VAMgaafhiernogverbovenuit. (Diteffect isvoor andereproevenmet aardappelen
nogniet nagegaan.) "
2
Bovendien heeft het het gevaar van overbrengen van onkruidzaden en ziektekiemen; over de
ernst van dit bezwaar zijn de róeningen evenwel zeer verdeeld. Schrijver wil hierover zelf nog geen
oordeel uitspreken;
••• •
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