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invloedvan grasgroenbemesting
op hetopbrengstniveau en
de stikstofbehoefte van
aardappelen en suikerbieten
Grasgroenbemesting wordt toegepast om de struktuur
van de grond te verbeteren of op peil te houden.
De grassen worden meestal onder dekvrucht van
granen gezaaid en worden na het ruimen van de dekvrucht met stikstof bemest. Tussen half oktober en
december, al naar gelang de omstandigheden, wordt
dit gewas ondergeploegd. Meestal worden na een
grasgroenbemester aardappelen of suikerbieten verbouwd. Hierbij rijst de vraag of het verbouwen van
een grasgroenbemester van invloed is op de hoeveelheid stikstof, die men aan de aardappelen of bieten
zou moeten geven en verder of daarbij met de hoogte
van de stikstofgift aan de groenbemester nog rekening
moet worden gehouden. Een ander punt is de vraag
in hoeverre door de grasgroenbemester het opbrengstniveau van het volggewas wordt verhoogd.
Door verschillende instanties is hierover onderzoek
verricht. Hoewel de proefopzet niet altijd dezelfde
was, leek het nuttig de diverse ervaringen in dit artikel bijeen te brengen. Het gaat hierbij om de proeven
van het IB op de Lovinkhoeve te Marknesse in de
Noordoostpolder, waar het effekt van grasgroenbemesting op de opbrengst en sortering van consumptieen pootaardappelen is nagegaan. Verder zijn samengevat de proeven, genomen door diverse consulentschappen, over het effekt van grasgroenbemesting
(met verschillende stikstofhoeveelheden) op de opbrengst van aardappelen en suikerbieten.
Lagen de hierboven vermelde proeven meest op kleien zavelgronden, de proeven op het Centrale Proefveld in Gortel liggen op lichte zandgrond op de Veluwe. In deze proeven werd niet alleen het effekt van
de stikstofgift aan de grasgroenbemester op de opbrengstreaktie van het volgende aardappelgewas nagegaan, maar bovendien het effekt van de grasgroenbemesting vergeleken met dat van een stalmestgift.
Nadere bijzonderheden worden gegeven bij de afzonderlijke beschrijving van de proeven.

1 RESULTATEN VAN PROEVEN SAMENGEVAT
DOOR HET PROEFSTATION VOOR AKKER- ENWEIDEBOUW
(Ir. H. A. TE VELDE)

Er waren in totaal acht proeven met grasgroenbemesting gevolgd door aardappelen, gelegen op klei en
zavel, voor bewerking beschikbaar. Van deze acht
waren er zeven proeven van consulentschappen, te
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1. Invloed van Italiaans raaigras bemest met verschillende hoeveelheden stikstof op de gemiddelde opbrengst van aardappelen van acht proefvelden.

weten drie in Zuid-Holland, één in Zeeuws-Vlaanderen,
drie in de IJsselmeerpolders en één van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid in de Noordoostpolder. Zowel de stikstofhoeveelheden aan de grasgroenbemester als die aan het daarop volgende aardappelgewas waren voor alle proefvelden niet dezelfde. Door
de resultaten echter lineair te vereffenen konden ze
alle in één figuur worden samengebracht (figuur 1).
Hieruit blijkt dat door het toepassen van grasgroenbemesting het opbrengstmaximum met ca. 2 ton is
verhoogd. De opbrengststijging aan aardappelen met
grasgroenbemester + 30 kg N, is t.o.v. de opbrengst
zonder groenbemester het grootst. Grasgroenbemesting met 60 kg N verhoogt de opbrengsten nog iets
verder en geeft een stikstofbesparing van ca. 30 kg
N per ha. Grasgroenbemesting met 90 kg N geeft
zelfs een daling van het opbrengstmaximum te zien.
Het lagere opbrengstmaximum kan het gevolg zijn van
het optreden van een storende laag bij het onderploegen van een grote hoeveelheid gras. Aardappelen met
veel loof, tengevolge van veel stikstof, ondervinden
hiervan het eerst en de meeste hinder. Uit figuur 1
blijkt ook duidelijk dat het effekt van de groenbemesting in het algemeen sterker is, naarmate aan de aardappelen minder stikstof is toegediend.
De invloed op de sortering is in vijf van de acht proeven nagegaan. Hieruit is gebleken, dat de hoeveelheid
knollen < 35 mm nauwelijks is beïnvloed noch door
het toepassen van groenbemesting met de verschillende stikstofhoeveelheden, noch door de hoeveelheid
stikstof aan de aardappelen.
Bij drie proeven is nagegaan of de toepassing van
groenbemesting van invloed was op het optreden van
schurft bij aardappelen. Een dergelijk effekt is niet
gekonstateerd.
Het effekt van grasgroenbemesting op de opbrengst
van suikerbieten
Van een tweetal proeven met grasgroenbemester te
Westmaas is het effekt op de opbrengst van suikerbieten bepaald. Hieruit is gebleken dat door de toepassing van grasgroenbemesting geen verhoging van
het opbrengstniveau is verkregen. Alleen daar, waar
90 kg N aan het gras was gegeven, werd het volgend
jaar een verhoging van de bietenopbrengst gevonden
en dan nog alleen bij geen stikstof en 50 kg stikstof
aan de bieten. Het suikergehalte vertoonde een neiging tot dalen en wel des te meer naarmate aan de
grasgroenbemester meer stikstof gegeven was. In dit
laatste geval bedroeg de daling op één der beide
proefvelden 0.5-1.0% (abs.). Het effekt op de suikeropbrengst per ha gemiddeld voor beide proefvelden is
weergegeven in figuur 2. Hieruit blijkt dat de grasgroenbemesting de suikeropbrengst bij de hogere
stikstofbemesting aan de bieten, iets deed dalen. De
verschillen waren echter gering.
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2. Invloed van Italiaans raaigras bemest met verschillende hoeveelheden stikstof op de suikeropbrengst van bieten, (gemiddeld van twee proefvelden).

2 PROEVEN INSTITUUT VOOR BODEMVRUCHTBAARHEID
OP DE LOVINKHOEVE TE MARKNESSE
NOORDOOSTPOLDER (Ir. J.A. GROOTENHUIS)

Vanaf 1966 wordt op de proefboerderij 'Dr. H. J. Lovinkhoeve' nagegaan wat de invloed is van grasgroenbemesting op de knolopbrengsten van Bintje pootgoed en van Bintje consumptieaardappelen.
Dit onderzoek vindt plaats op een gedeelte van het
reeds oudere proefveld PrLov 6, de zogenaamde miniatuur organische stof-bedrijven.
De grondsoort is een kalkrijke zware zavelgrond met
30% afslibbare delen ( < 16 ;M) en 2,4% humus. Op
het proefveld wordt een vast systeem van vruchtopvolging toegepast. De pootaardappelen worden altijd geteeld na de voorvrucht vlas, de consumptieaardappelen na de voorvrucht zomergerst. Vanaf 1953
is op objekt I, de z.g. kleine kunstmestakker, nooit organische bemesting toegepast, op objekt II, het z.g.
kleine klaverland, is zoveel mogelijk groenbemesting
toegepast. Vanaf 1965 wordt onder dekvrucht vlas,
resp. zomergerst tetraploid Italiaans raaigras als
groenbemester gezaaid. Na het ruimen van de dekvrucht wordt aan het gras 60 kg N per ha gegeven.
Eik jaar worden zes stikstoftrappen aangelegd op de
aardappelen, om na te gaan of er verschillen ontstaan
in stikstofbehoefte en opbrengstniveau.
De fosfaat- en kalibemesting voor de aardappelen is
op beide Objekten gelijk geweest (100 kg P 2 0 5 /ha
en 100 kg K 2 0/ha).

A Invloed van grasgroenbemesting op de
knolopbrengsten van pootgoed (Bintje A)

een verhoging van het opbrengstniveau met ruim 9%
door organische bemesting. Uit figuur 3 blijkt tevens,
dat voor het bereiken van de maximale pootgoedopbrengst met groenbemesting gemiddeld een stikstofgift van 140 kg N/ha nodig is geweest, en zonder
groenbemesting gemiddeld 170 kg N/ha.
Men zou dus kunnen stellen dat bij de pootgoedteelt
gemiddeld ongeveer de helft van de aan grasgroenbemester gegeven hoeveelheid kunstmeststikstof in
mindering kan worden gebracht op de te geven kunstmeststikstofgift voor het pootgoed.

Totale knolopbrengsten
In figuur 3 is grafisch weergegeven het gemiddelde
verloop (gemiddeld over de jaren 1966 t / m 1969) van
de totale pootgoedknolopbrengst in tonnen per ha bij
opklimmende stikstofgiften. Hieruit blijkt, dat op Objekt Il (met groenbemesting) de gemiddelde maximale
knolopbrengst ruim drie ton per ha hoger is geweest
dan op objekt I (zonder organische bemesting). Dit is
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Sortering
In de figuren 4A en 4B is het effekt van groenbemesting en stikstofhoeveelheden op de sortering weergegeven. Hieruit blijkt dat door de opbrengstverhoging
I I als gevolg van groenbemesting en stikstof het aandeel grote knollen sterk is toegenomen, terwijl de
hoeveelheid kriel < 28 mm is gedaald. Enerzijds betekent meer grote knollen een vergroting van de handelswaarde, anderzijds is door de daling van de hoeveelheid kriel de kans op hinderlijke opslag het volgend jaar kleiner. Kriel blijft immers bij het mechanisch
oogsten van aardappelen grotendeels op het land
achter.
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B Invloed van grasgroenbemesting op de
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In figuur 5 is grafisch weergegeven het verloop van
de gemiddelde totale aardappelknolopbrengsten in
ton/ha bij opklimmende stikstofgiften, alsmede het verloop van de gemiddelde knolopbrengsten kriel (kleiner dan 35 mm), in de maat 35-50 mm en in de maat
groter dan 50 mm.
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3. Gemiddelde knolopbrengsten van Bintje pootaardappelen
over de jaren 1966 t/m 1969, zonder groenbemesting (I) en met
grasgroenbemesting (II).

Totale knolopbrengsten
Uit figuur 5 blijkt, dat na grasgroenbemesting gemiddeld over de jaren 1966 t / m 1969 een hogere totale
knolopbrengst is verkregen dan zonder organische
bemesting.
Hoewel bij de hoogste stikstofgift op beide Objekten
nog niet geheel de maximale knolopbrengst werd bereikt, lijkt het er wel op dat door verhoging van de
stikstofgift zonder groenbemesting niet het niveau van
de opbrengsten met groenbemesting kan worden bereikt gezien het verloop van beide lijnen bij de hoogste stikstofgiften.
Bij een stikstofgift van 250 kg N/ha werd zonder
groenbemesting een totale knolopbrengst verkregen
van 53.5 ton/ha, met groenbemesting van 59 ton/ha,
dit is een opbrengstverschil van 5,5 ton/ha, of wel
van 9 à 10%.
Sortering
Het verloop van de lijnen van de gemiddelde kriel-
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4a en b. Gemiddelde knolopbrengsten van Bintje pootaardappelen onderverdeeld naar sortering over de jaren 1966 t/m
1969, zonder groenbemesting (I) en met grasgroenbemesting (II).

opbrengsten in figuur 5 Iaat zien, dat het kwantum
krielaardappelen door grasgroenbemesting enigszins
is verlaagd. De verlaging over het gehele stikstofbemestingstrajekt bedraagt 0.5 ton kriel per ha, een
in verband met de kans op opslag in het volgende jaar niet onbelangrijke hoeveelheid. Verhoging
van de knolopbrengst, hetzij door groenbemesting,
hetzij door kunstmeststikstof, heeft, evenals dat bij de
pootaardappelen het geval was, het aandeel aan grote
knollen verhoogd.
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5. Gemiddelde knolopbrengsten van Bintje consumptieaardappelen over de jaren 1966 t/m 1969, zonder groenbemesting (I) en
met grasgroenbemesting (II).
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C Invloed van grasgroenbemesting op de aantasting
van de knollen door schurft

Conclusies

Zowel van het geoogste pootgoed als van de geoogste consumptieaardappelen zijn van alle oogstveldjes
aardappelmonsters genomen o.m. ter beoordeling van
de schurftaantasting.
In onderstaande tabel zijn de schurftgetallen als gemiddelden van alle oogstveldjes voor pootgoed en
consumptieaardappelen per objekt per jaar vermeld.
Een hoog cijfer wil zeggen weinig door schurft aangetast.
Tabel1
jaar

1966
1967
1968
1969
gem.

gemiddelde schurftgetallen
pootgoed

consumptieaard.

zonder
met
groenbem.

zonder
met
groenbem.

7,7
7,1
8,0
8,7
7,9

8,5
7,0
7,5
8,7
7,9

8,1
7,0
6,5
7,3
7,2

8,1
7,2
7,1
7,7
7,5

Uit de onderste rij getallen van tabel 1blijkt, dat door
grasgroenbemesting gemiddeld de schurftaantasting
op de knollen enigszins is toegenomen, zowel bij het
pootgoed als bij de consumptieaardappelen. Tussen
de jaren zijn er niet onbelangrijke verschillen. In de
jaren 1966 en 1967 heeft de grasgroenbemesting nauwelijks of niet de schurftaantasting bevorderd. Daarentegen in 1968 en 1969 is er duidelijk sprake van
schurftbevordering door de grasgroenbemester, vooral
bij het pootgoed. De gemiddeld wat zwaardere aantasting door schurft van het pootgoed dan van de consumptieaardappelen hangt vermoedelijk samen met de
grotere hoeveelheid bovengrondse grasmassa die
voor het pootgoed is ondergeploegd dan voor de
consumptieaardappelen.
Dat de ondergeploegde bovengrondse groene massa
de schurftaantasting kan bevorderen hebben wij in
1969 ervaren. Op de helft van objekt II is de grasmassa voor het onderploegen in 1968 afgemaaid en
afgevoerd, op de andere helft is de groenbemester in
zijn geheel ondergeploegd voor de pootgoedteelt in
1969. Het gemiddelde schurftcijfer op het gedeelte met
afgeoogste groene massa bedroeg in 1969 bij het
pootgoed 8,1 en op het gedeelte met volledig ondergeploegde groenbemester 7,3. Het onderploegen van
de groene grasmassa heeft dus in 1969 de schurftaantasting bij het pootgoed bevorderd.

1
Het toepassen van grasgroenbemesting voor de pootgoedteelt en voor de teelt van consumptieaardappelen
heeft gemiddeld over de jaren 1966 t / m 1969 de knolopbrengsten verhoogd. Bij de pootgoedteelt bedroeg
de gemiddelde opbrengstniveauverhoging door grasgroenbemesting 3 ton knol per ha, bij de teelt van
consumptieaardappelen 5,5 ton knol per ha, overeenkomend met een opbrengstverhoging van 9 è 10%.
Het is mogelijk dat de verhoging van het opbrengstniveau met name bij consumptieaardappelen, niet uitsluitend aan de grasgroenbemesting vanaf 1965 maar
ten dele ook aan de groenbemesting voorafgaande aan
1965, is toe te schrijven.

Als gevolg van de opbrengstverhoging doet toepassing van grasgroenbemesting voor aardappelen vooral
het kwantum grote knollen toenemen, en vermindert
de hoeveelheid krielaardappelen. Dit verhoogt de handelswaarde van de partij consumptieaardappelen en
vermindert de kans op opslag in het volgende jaar.

In bepaalde jaren wordt door toepassing van grasgroenbemesting voor aardappelen de schurftaantasting op de knollen enigszins bevorderd. Hoe meer
groene massa wordt ondergeploegd, des te groter
wordt de kans op meer schurftaantasting op de
knollen.

Bij de pootgoedteelt kon na grasgroenbemesting gemiddeld met 30 kg N/ha minder kunstmeststikstof aan
de aardappelen worden volstaan, ter bereiking van de
maximale knolopbrengst, dan zonder toepassing van
groenbemesting voor de aardappelen. Deze stikstofbezuiniging komt ongeveer overeen met de helft van
de hoeveelheid stikstof die aan de grasgroenbemester
is gegeven.

Bij consumptieaardappelen kon door het niet geheel
bereiken van de maximale knolopbrengst bij de hoogste N-gift (250 kg N/ha) niet worden vastgesteld of
na grasgroenbemesting op de kunstmeststikstofgift
kon worden bezuinigd. Wel was het zo dat na grasgroenbemesting gemiddeld bij 100 kg N/ha reeds eenzelfde kwantum (32,5 ton/ha) aardappelen in de maat
groter dan 50 mm werd geoogst als pas bij 250 kg
N/ha werd bereikt bij de aardappelen zonder voorafgaande groenbemesting.

3 HET EFFEKT VAN GRASGROENBEMESTING
OP DE OPBRENGST VAN AARDAPPELEN OP EEN LICHTE
ZANDGROND TE GORTEL (J.K. SMIT Ing.)

Op het proefveld te Gortel van het Centraal Stikstof
Verkoopkantoor, gelegen op lichte ontginningsgrond
met op 60 cm diepte grindlagen, wordt in een meerjarige proef nagegaan in hoeverre het producerend
vermogen van de grond (bodemvruchtbaarheid) wordt
verbeterd door grasgroenbemesters en door stalmest.
Het effekt van de organische bemesting wordt bestudeerd in drie vruchtopvolgingen:
1. aardappelen, zomergerst, tarwe, met onder de beide
granen een groenbemesting;
2. aardappelen, zomergerst, winterrogge, met alleen
groenbemester onder de zomergerst;
3. aardappelen, zomergerst, winterrogge, met stalmest
aan de aardappelen maar geen groenbemester.
Als grasgroenbemester wordt Engels of Westerwolds
raaigras gebruikt. Westerwolds wordt gezaaid na de
graanoogst, indien Engels raai zich onder het graan
onvoldoende heeft ontwikkeld.
De proefopzet laat toe dat aan het gras twee stikstofhoeveelheden nl. 90 en 150 kg N per ha worden
gegeven. Voor de winter wordt het gras licht, na de
winter op bouwvoordiepte geploegd.
De stalmest wordt in het voorjaar aan de aardappelen
gegeven naar ongeveer 35 ton per ha.
Resultaten
Figuur 6 geeft de gemiddelde resultaten over de jaren
1967-1969 voor de aardappelen. Hierbij zijn de resultaten van eenmaal en tweemaal grasgroenbemesting
tezamen genomen, omdat er in 1967 nog slechts een
éénmalige grasgroenbemesting is getest, maar wel is
er een splitsing gemaakt naar 90 resp. 150 kg N/ha
gegeven aan de groenbemesting. Hieruit blijkt dat
gemiddeld de hoogste opbrengsten zijn verkregen met
stalmest en de laagste zonder organische bemesting.
De opbrengsten met grasgroenbemesting liggen hier
tussen in. De stikstofgift gegeven aan het gras is
hierbij van invloed. Wordt aan het gras 150 kg N/ha
gegeven, dan is het effekt aanmerkelijk beter dan
wanneer 90 kg N/ha wordt toegediend. In het laatste
geval is na een voorjaarsgift groter dan 125 kg N/ha
aan de aardappelen het organische stof-effekt nihil.
Opvallend is dat met stalmest de opbrengst over het
gehele trajekt van de stikstofcurve met een ongeveer
zelfde bedrag van ruim 15% wordt verhoogd. Met
grasgroenbemesting + 150 kg N is het effekt bij de
lage stikstofgiften aan aardappelen groter dan bij de
hoge. Met grasgroenbemesting + 90 kg N werd alleen
bij lage stikstofgiften aan aardappelen een effekt op
de opbrengst gevonden, terwijl bij de hoogste stikstofgiften geen effekt op het opbrengstniveau kon
worden aangetoond.

Uit het verloop van de lijnen valt nog een belangrijke
conclusie te trekken. Bij de vier Objekten wordt steeds
bij 250 kg N/ha het opbrengstmaximum bereikt. Het
is hierbij bepaald niet zo dat na toediening van stalmest (de behandeling die het hoogste opbrengstniveau
geeft) het opbrengstmaximum eerder (dus bij een lagere voorjaars N-gift) wordt bereikt. Ook de grasgroenbemestingen laten geen besparing op de stikstofgift toe. Het ziet er naar uit dat op dit soort gronden bij de toepassing van stalmest of een grasgroenbemesting bij aardappelen niet moet worden bezuinigd
op de voorjaarsstikstofgift. Omgekeerd kan, wanneer
een organische bemesting achterwege blijft, hier een
lager opbrengstniveau niet worden gecompenseerd
door een hogere stikstofgift.
Bij een grasgroenbemesting wordt steeds vermeld dat
het effekt van het gras van korte duur is. Dit in tegenstelling tot stalmest waarvan nog nawerking voor het
tweede volggewas is te verwachten. M.a.w. heeft het
dus op de lichte zandgronden zin zoveel mogelijk grasgroenbemesters in het bouwplan op te nemen? In onze
proef hebben wij dit nagegaan. Met uitzondering van
1967 (voor dit jaar was dat nl. nog niet mogelijk) hebben wij de gegevens die aan figuur 6ten grondslag liggen, gesplitst (figuur 7). Het verschil in werking is
duidelijk. Wordt twee jaar achtereen onder en na het
graan gras verbouwd, dan is op de aardappelen het
effekt aanmerkelijk groter dan wanneer eens per 3 jaar
een grasgroenbemester wordt geteeld. In het laatste
geval zijn de verschillen eigenlijk alleen duidelijk bij
het 0 N-niveau. Op de aardappelen doet dus het gezamenlijk effekt van nawerking en direkte werking van
het gras met 150 kg N/ha nauwelijks onder voor de
verse stalmestgift. Met stalmest werd een verhoging
van het. opbrengstniveau van ongeveer 20% verkregen. Het effekt van tweemaal grasgroenbemesting met
150 kg N deed daarvoor niet veel onder, terwijl tweemaal grasgroenbemesting met 90 kg N wel achterbleef
en een opbrengstverhoging gaf van slechts 5-10%.
Jammer genoeg werd met 250 kg N/ha de maximumopbrengst niet bereikt; het verloop van de curves
maakt echter wel een verschil in opbrengstniveau
aannemelijk.
Uit de boven beschreven proef valt af te leiden dat
op de lichte zandgronden de toediening van organisch
materiaal van groot belang is. In de praktijk zal het
van het bedrijfstype afhangen of men de organische
stof als stalmest dan wel als grasgroenbemesting in
het systeem opneemt.

Voor fig. 6 en 7 zie pagina 262/263.
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Heeft het verbouwen van een grasgroenbemester invloed op de behoefte aan kunstmeststikstof van het
volgende gewas? Ten aanzien van deze vraag zijn de
resultaten van de diverse proeven niet gelijkluidend.
Te Velde en Grootenhuis vonden dat met Italiaans
raaigras tetraploid waaraan 60 kg N was gegeven, in
de daaropvolgende gewassen consumptie- resp. pootaardappelen 30 kg N op de kunstmestgift bespaard
kon worden voor het behalen van de maximale opbrengst. Hieruit werd geconcludeerd dat de helft van
de aan de groenbemester gegeven stikstof aan het
volgende gewas ten goede komt.
Voor grasgroenbemesting op suikerbieten kon geen
mogelijkheid tot besparing van stikstof worden aangetoond.
Uit de proeven van Smit in Gortel werd noch voor de
grasgroenbemesting noch voor de bemesting met stalmest de mogelijkheid tot bezuinigen op de bemesting
met kunstmeststikstof aangetoond, hoewel ook hier
met twee zeer hoge stikstofniveau's op de grasgroenbemester gewerkt was.
Vatten we de proeven met aardappelen op klei en
zavel samen, dan kunnen we concluderen, dat een
grasgroenbemesting bemest met 60-90 kg N/ha in het
volgend jaar een stikstofbesparing voor aardappelen
geeft gelijk aan de helft van de hoeveelheid stikstof,
gegeven aan het gras. Als men echter bedenkt, dat
de stikstofbehoefte van aardappelen van jaar tot jaar
veel sterker kan variëren dan met 30 tot 45 kg N,
moet aan deze besparing niet al te veel betekenis worden toegekend.
Uit alle proeven met grasgroenbemesting bleek, dat
het opbrengstniveau van aardappelen er door kan
worden verhoogd. Deze verhoging is het sterkst bij
matige stikstofgiften aan de aardappel. Verhoging van
de stikstofgift aan de grasgroenbemester leidt soms
tot een hoger opbrengstniveau van het volgende gewas. De verhoging van het opbrengstniveau is het
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6 en 7. Het effekt van stikstofhoeveelheden met en zonder
stalmest of grasgroenbemesting op de opbrengst aan aardappelen (Surprise).

Figuur 6: gemiddelden over 1967 t/m 1969
Figuur 7: gesplitst naar grasgroenbemesting
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geen organische bemesting

O s t a l m e s t , 35 t o n / h a
x g r a s g r o e n b e m e s t i n g , 90 kg N/ha
4- g r a s g r o e n b e m e s t i n g , 150 kg N/ha

gevolg van een verhoging van het aandeel grote
knollen.
Bij de schaarse proeven met suikerbieten was van
een verhoging van de suikeropbrengst door grasgroenbemesting geen sprake.
Door Smit is aangetoond, dat het effekt van éénmalige
grasgroenbemesting op lichte zandgrond geringer is
dan dat van stalmest. Verder dat men het meeste profijt heeft van een grasgroenbemesting als deze zo
vaak mogelijk wordt toegepast. Op lichte zandgrond
verdient dan een flinke stikstofbemesting op de gras-

groenbemester de voorkeur. Dit in tegenstelling tot
kleigronden en zavelgronden, waar een stikstofgift van
60 kg N/ha in het algemeen voldoende is.
Eén aspekt van de grasgroenbemesting komt bij proeven zoals hierboven beschreven niet tot uiting, nl. dat
van de oogstzekerheid. Een praktijkervaring op slempgevoelige zavelgrond is, dat in de herfst met grasgroenbemester omgeploegde grond gedurende de
winter beter zijn struktuur behoudt en in het voorjaar
eerder opdroogt en bewerkbaar is. Dat een vroegere
zaai- of poottijd gunstig is, staat wel vast.

