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In ons land is Italiaans raaigras momenteel het meest
geteelde groenbemestingsgewas voor suikerbieten.
Uit gepubliceerde proefresultaten proef boerderij. De
prof. dr. J. M.van Bemmelenhoeve 1968,te Velde e.a.
1971, Bakermans e.a. 1972, Grootenhuis 1974) komt
echter niet een algemeen gunstige invloed van dit
groenbemestingsgewas op de suikeropbrengst en het
suikergehalte van bieten naar voren. Op een veeljarig
proefveld van de Dr. H.J. Lovinkhoeve teMarknesse is
in sommige jaren een duidelijke verhoging van de suikeropbrengst door grasgroenbemesting verkregen, bij
voorbeeld in 1971, en in andere jaren een duidelijke
verlaging, bij voorbeeld in 1967.Ook vanuit de praktijk
wordt wel opgemerkt dat de indruk bestaat dat grasgroenbemesting niet opbrengstverhogend werkt op
suikerbieten. Jorritsma (1961) is van mening dat de
aanwezigheid van toegevoegde organische stof niet
zonder meer een garantie is voor eenhogere of stabielere suikerproduktie.
Naast de invloed van grasgroenbemesting op de suikeropbrengst en het suikergehalte is het belangrijk te
weten in welke mate de toegepaste grasgroenbemesting voor suikerbieten invloed heeft op de hoeveelheid
minerale stikstof die na grasgroenbemesting in het
eerste jaar beschikbaar komt voor het volgende gewas
suikerbieten.
Om eenenander goed tekunnen beoordelen, zijn rond
vijftig proefgegegevens betreffende de invloed van
raaigras en andere groenbemestingsgewassen op de
opbrengst vansuikerbieten samengevat.
Vooruitlopend op het verschijnen van eenrapport over
dit onderwerp worden in dit artikel reeds een aantal
gegevens over de werking vangroenbemesting op suikerbieten verstrekt.

Beschikbare gegevens
De gegevens die ter beschikking staan, zijn afkomstig
van proeven uit de jaren 1948 t/m 1974. Totaal zijn 15
proeven verwerkt waarbij Italiaans raaigras als groenbemestingsgewas voor suikerbieten onder dekvrucht
is gezaaid en 16 proeven met raaigras na pootaardappelen. Voorts zijn 25 proefgegevens over andere
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groenbemestingsgewassen voorhanden. De herkomst
vande proeven isoptwee manieren samengevat:
- naartypegroenbemester(tabel 1);
- naar plaats van proefneming met vermelding van
onderzoeker resp.onderzoekinstelling (tebel2).
De gegevens van de Lovinkhoeve en de organischestofbedrijven hebben betrekking op 3 proefvelden die
al vele jaren bestaan. Andere meerjarige proefvelden
lagen in deWieringermeerpolder, Zeeuws-Vlaanderen
en Noord-Groningen. Met uitzondering van de proef
in Noord-Groningen, die op een zeer slempgevoelige
zavelgrond lag,zijn alle proeven op een goede tot zeer
goedegrond voor akkerbouw genomen.

Methodevan onderzoek
Voor een juiste beoordeling van dewerking van groenbemesting op de suikerbieten moeten op dit gewas
stikstoftrappen worden aangelegd. Hierdoor is de
beïnvloeding van de maximale opbrengst te meten en
tevens de hoeveelheid stikstof die bespaard kan worden in vergelijking met de maximaal bereikbare opbrengst zonder groenbemesting. De N-trappen op de
suikerbieten bedroegen veelal 0, 50,100,150,200,250
kg N per ha. Bij afwijkende N-trappen is de opbrengst
voor degenoemde N-giften geïnterpoleerd.
Een belangrijk deel van de proeven is inenkelvoudgenomen, echter vrijwel alle op een qua profiel uniforme
zuiderzeegrond. Deze proeven zijn bovendien veelal
meerjarig. Bij de samenvatting hiervan isgeen onderscheid gemaakt tussen een éénmalige en een cumulatieve toepassing van groenbemesting. Hiertussen
bleek namelijk geen duidelijk verschil in effect op suikeropbrengst en -gehalte.
Inverband met hetveelvuldig voorkomen van proeven
die per jaar in enkelvoud liggen,wordt de variatie van
het gemeten effect aangegeven.

Samengevoegde proefgegevens
De proeven met raaigras vóór suikerbieten met 5 of
meer N-trappen zijn tot drie groepen samengevat (ta-
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bei 1).Sndemeeste proeven isItaliaans raaigrastoegepast. HetEngels-enWesterwolds raaigras hebben echter yeen andere invloed getoond op de maximale opbrengst en deoptimale stikstofbemesting dan Italiaans
raaigras.
De klaver bestond hoofdzakelijk uit hopperupsklaver.
Witte- en rode klaver toonden een invloed op demaximale opbrengst en op de stikstofbesparing die binnen
de spreiding van de hopperupsklaver viel. Habekotté
(1975) vond uit 6 proeven gemiddeld geen verschil in
werking tussen hopperups- en witte klaver op de opbrengst van aardappelen.

xlOOOkg suiker/ha
1Î-

maximale suikeropbr.
9 0 kg N / ha op g m
60kgN/
30kgN/
geen raaigras

Resultaten
Invloed van groenbemesting op de maximale bietenopbrengst
Groenbemesting werkt over het algemeen opbrengstverhogend op de worteiopbrengst van suikerbieten
(tabel 3). Alleen raaigras, op goede grond gezaaid onder dekvrucht, had gemiddeld geen invloed op de
maximale bietenopbrengst. Voor de maximale bietenopbrengst blijktdestikstofgift hogerte moetenzijn dan
voor demaximale suikeropbrengst.
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Invloed van groenbemesting op de maximale suikeropbrengst het suikergehalte ende stikstofbesparing
De gemiddelde invloed van groenbemesting op het
suikergehalte, de suikeropbrengst en op de besparing
aanstikstof isintabel4aangegeven.

Raaigras, onder d e k v r u c h t gezaaid
Op goede akkerbouwgrond is gemiddeld een gering
negatief effect van de raaigrasgroenbemesting op de
suikeropbrengst en het suikergehalte verkregen, namelijk ca. 100kg suiker per ha minder en het suikergehalte 0,19% lager. Daarentegen is op zeer slempgevoelige grond in Noord-Groningen met Italiaans raaigras gemiddeld een hogere suikeropbrengst en hoger
suikergehalte verkregen. Dit is niet toeteschrijven aan
een verschil in aantal bietenpianten of aan een late
oogsttijd van de bieten; er is resp. op 18en 23oktober
geoogst.

Tabel 1 Geslaagdeproefvelden meigroenbemestingsgewassen en volggewas suikerbieten

Inzaaionderdekvrucht
Raaigras+ca.60kgN/ha

Inzaaiindestoppel
Raaigras +ca.60kgN/ha
Wikken
Totaal

150

Fig.1 InvloedvandestikstofbemestingopItaliaansraaigras
op desuikeropbrengsten hetsuikergehalte vanbieten (Gemiddeldvan3proeven)
R a a i g r a s , in de s t o p p e l g e z a a i d
Gemiddeld heeft stoppel-inzaai van raaigras na pootaardappelen de suikeropbrengst niet gewijzigd eniser
geen effectgeweest ophet suikergehalte.
Klaver, gezaaid onder d e k v r u c h t
De maximale suikeropbrengst is door stoppelklaver
gemiddeld met 40 kg per ha verhoogd, maar het suikergehalte met gemiddeld 0,22% verlaagd. Op stikstof
kan rond75kgN/ha worden bespaard.

Typegroenbemestingsgewas

Raaigras+46kgN/haop
zeerslempgevoeligezavel
Klaver
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AantalproevenenaantalN-trappenbrjsuikerbieten
12proevenmetminimaal5N-trappenwaarbjj3proevenmet
N-trappenophetraaigras1proefzonderN-trappen
2proevenmet8N-trappen
17proevenmetminimaal5N-trappen
6proevenmet3ofminderN-trappen
15proevenmet6N-trappen
1proef met3N-trappen
2proevenmet5N-trappen
48proevenmetminimaal5N-trappen
8proevenmet3N-trappenofminder
Openkeleproefvelden kwamen2ofmeergroenbemestingsgewassen voor

Fig. 2 Invloedvanraaigras, gezaaidnapootaardappelen, op
deopbrengstaanbieten, suikerenloof +kop(Gemiddeldvan
15proevenbijeengemiddeldeoogsttijd)

x 1000 kg / ha
70 r

Wikken
In de ene proef zijn dewikken gezaaid ineen graszaadstoppel en in de andere proef na wintertarwe. Het effect van de wikken op de suikeropbrengst en het suikergehaltewas in beide proeven nagenoeg gelijk.
De maximale suikeropbrengst is gemiddeld met 20 kg
suiker per haverhoogd, maar het suikergehalte van de
bieten is sterk verlaagd, namelijk met rond 0,8%. De
optimale stikstofgift isnadit vlinderbloemige groenbemestingsgewas niet beïnvloed.

maximate suikeropbrengst
raaigrasgroenbemesting +
ca 60 kg N / h a
geen groenbemesting

Variabiliteit in gemiddelde invloed van groenbemesting op de maximale opbrengst en optimale stikstofbesparing
De spreiding in groenbemestingseffecten op de maximale suikeropbrengst en de stikstofbesparing was
groot per type groenbemester. Bij raaigras, op goede
zavel gezaaid onder dekvrucht en na de oogst van de
dekvrucht bemest met ca. 60 kg N/ha, bedroeg de
grootste opbrengstverhoging 370 kg suiker per ha en
op één na grootste verhoging 350 kg. Degrootste verlaging bedroeg 600 kg suiker per ha en de op één na
grootste verlaging 550 kg/ha. Na klaver was de spreiding nog groter en na raaigras gezaaid in pootaardappelland bedroegen de grootste resp. op één na grootste opbrengstverhogingen 500en 450kgsuiker per ha.
De grootste verlaging bedroeg bij drie proeven 400 kg
suiker perha.
De optimale stikstofbesparing na raaigras varieerde
van 140kg N/hatot een extra gift van 130kg N/ha.

Tabel 2 EnkelegegevensoverdeintabelI
genoemde proefvelden

Gebied,evt.proefbedrijf

200

250
kgN/ha

Aantal AfslibCaCC>3 Org.stof Onderzoekeren ,
proeven baar 16 ß (%)
(%)
onderzoekinstelling
(%)

NOP;Dr.H.J.Lovinkhoeve;2 proefvelden

25»

31

10

2,4

NOP, Org. stof bedrijven te Nagele
Wieringermeer; De
prof. dr. J. M. van
Bemmelenhoeve
Noord Groningen
Hoeksewaard; Westmaas
W. Noord Brabant
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33
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2,4
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26
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2,4

ir.J.A. Grootenhuis,
ir.S.de Haan,ir.
J.Kortleven(IB)
ir.J. A. Grootenhuis
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proefboerderij

2'
2

15
34

0,3
7,5

2,2
2,0

dr.ir. K.Dilz(IB)
K.Kooy (RLVD)

2

20

5

1,9

Noord Friesland
NOP

1
1

25
35

3,5
10

2,5
2,4

Zeeuws Vlaanderen

I1

24

1,6

2,0

dr. W. A. P. Bakkermans
(IBS),ir. L . C . N ,
delaLandeCremer
(IBU.Mies(RLVD)
M.v.d.Galiën(RLVD)
ir.J. A. Grootenhuis
(IB)
idem

1

meerjarige proeven
IB:
Instituutvoor Bodemvruchtbaarheid
IBS: InstituutvoorBiologischenScheikundigonderzoek van landbouwgewassen
RLVD: devoormalige Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst

623

Fig. 3 Invloedvandeoogsttijd en raaigrasgroenbemesting
opdeopbrengstaansuikerenloof + kop(Gemiddeld van5
proeven)

x 1 0 0 0 kg loof on kop
70

Oorzakenvanwisselende uitkomsten
Deoorzaken van dewisselende uitkomsten over deinvloed van hetzelfde type groenbemestingsgewas op
de maximale suikeropbrengst en de optimale stikstofbemesting,zullenvan diverse aardkunnen zijn,zoals:
- het tijdstip van onderploegen en het weer in de
herfstnahetonderploegen;
- hetaantalbietenplanten per N-bemestingsobject;
- het weer tijdens de groeiperiode van de bieten; bij
aardappelen bleek de hoeveelheid neerslag in juni
enjulivanbelangtezijn(Grootenhuis,1961).
Over twee andere mogelijke oorzaken voor wisselende
uitkomsten van groenbemestingseffecten, namelijk
verschil in de stikstofbemesting op het raaigras in de
herfst, en verschil in rooitijd geven enkele proeven
aanwijzingen.

100

Tabel 3 Degemiddeldeinvloedvangroenbemesting opdemaximale wortelopbrengst
vansuikerbieten
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Invloed van de rooitijd op de suikeropbrengst en anderehoedanighedenvandebieten
Alvorens in te gaan opdevijf proeven mettwee rooitijden van de bieten,zaleerst uitvoeriger dan intabel4is
gedaan, worden aangegeven hoe bij vijftien proeven
op kalkrijke zavel in de NOP de opbrengst is geweest
nawel en geentoepassing vangrasgroenbemesting in
pootaardappelland. Daarvoor is figuur 2 samengesteld. In die figuur is aangegeven dat het loof en de
koppensterker opdestikstofbemesting endegroenbemesting reageren dan de bieten. De loofopbrengst na
groenbemesting is bijdeoptimale suikeropbrengst gelijk aan die zonder groenbemesting wanneer daaraan
40kgN/ha meerstikstof isgegeven.

Typegroenbemestingsgewas*

Opbrengstverhoging
(kgbietenperha)

Goedegrond
Raaigras,gezaaidonderdekvrucht
Raaigras,gezaaidinvroegestoppel
Klavers,gezaaidonderdekvrucht
Wikken

0
400
500
200

Zeerslempgevoeligezavel
Raaigras,gezaaidonderdekvrucht

2 600

* Hetaantalproeven pertypewordtaangegevenintabel4
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200

kg N / h a

Gevolgen van meer of minder stikstof op Italiaans
raaigras
Bij één proef op rivierkleigrond vonden Bakermans en
van der Zweerde (1972) dat het gunstig was voor de
maximale suikeropbrengst om aan het voorafgaande
groenbemestingsgewas Italiaans raaigras veel stikstof
toete dienen.Eenvergelijkingsobject zonder groenbemesting is in deze proef niet opgenomen. Daardoor is
het moelijk een uitspraak te doen over een eventueel
voordeelvan de groenbemesting.
Bij een onderzoek op kalkrijkezware zavelgrond (twee
proeven) is geen gunstige invloed van Italiaans raaigras, dat direct na de graanoogst was bemest met
resp. 30,60 en 90 kgN/ha,waargenomen opdesuikeropbrengst (Te Velde e.a., 1971). Aan de uitkomst van
deze beide proeven kan nog die van een derde proef
worden toegevoegd, eveneens genomen op kalkrijke
zavelgrond.Degemiddelde uitkomst van de drie proeven is aangegeven infiguur 1. Daaruit blijktdatde stikstofbemesting op het gras de maximale suikeropbrengst niet verhoogt t.o.v. geen grasgroenbemesting
en dat verschil in grootte van de stikstofbemesting op
het gras geen systematische invloed heeft opdemaximale suikeropbrengst. Hieraan kan nog worden toegevoegd dat bij één proef 120 kg N/ha op het gras was
gestrooid. In het volgende jaar was de maximale suikeropbrengst nagenoeg gelijk aan die met 60 kg N/ha
voor hetgras.

150

De maximale suikeropbrengst na grasgroenbemesting
wordt bereikt ais daarvoor 30 kg N/ha minder is gestrooid dan zonder groenbemesting.
Als meer stikstof wordt verstrekt dan nodig is voor de
optimale suikeropbrengst, dan vermindert na groenbemesting de suikeropbrengst iets sterker dan zonder
groenbemesting. Dit bleek ook te gelden als het Italiaans raaigras onder dekvrucht isgezaaid.
Hat suikergehalte is na de grasgroenbemesting door
stijgende stikstofgiften sterker afgenomen dan zonder
groenbemesting. Ook na stoppelklaver bleek deze invloedoptegaan.
De invloed van de rooitijd op de loof- en suikerop'brengst is in figuur 3 samengevat. Door gemiddeld op
4 november te rooien in plaats van op gemiddeld 15
oktober is de opbrengst aan loof en kop afgenomen en
die aan suiker toegenomen. Door groenbemesting is
de maximale suikeropbrengst met 130 kg/ha meer toegenomen. Bovendien is het suikergehalte door groenbemesting in sterkere mate toegenomen. Voor groenbemesting is dus een latere rooitijd van de bieten gunstig.
Bij «en latere rooitijd van de bieten isvoor de maximale suikeropbrengst een iets zwaardere stikstofbemesting nodig geweest dan voor een vroegere rooitijd.
Jorritsma (1961) drukt dit liever als volgt uit: voor een
vroegere rooitijd is minder stikstof nodig dan v o o r e e n
latere.
Het geringer worden van het gewicht aan loof + kop
onder invloed van een latere rooitijd was bij de N-giften 0 t / m 150 kg N/ha 2 à 3 % minder sterk na grasgroenbemesting dan zonder groenbemesting.

voor stikstof sterk isgestegen enwaarschijnlijk in de
naastetoekomst nog meer gaat stijgen.
• in de praktijk wordt vaak opgemerkt dat men grasgroenbemesting vooral toepast voor verbetering
van de structuur van de grond. Met een matige stikstofbemesting voor het gras binden de graswortels
de gronddeeltjes in sterkere mate en over een langere periode dan met een zware stikstofgift (Dilz,
1972). Vooral voor slempgevoelige gronden is deze
eigenschap van het raaigrasvan belang.

Conclusie
Op kalkrijke zavelgrond heeft grasgroenbemesting gemiddeld de suikeropbrengst niet verhoogd. Een grote
of geringe toediening van stikstof op het raaigras
bracht hierin geen verandering. W e l bleek een latere
rooitijd van de bieten gunstig te zijn voor de werking
van groenbemesting.
O p een zeer slempgevoelige grond werkte Italiaans
raaigras, waarvoor een matige hoeveelheid stikstof
was toegediend, beslist gunstigopde maximale suikeropbrengst. Het aantal proeven bedroeg echter slechts
twee.
Met vlinderbloemige groenbemestingsgewassen op
kalkrijke zavel isgemiddeld een geringe verhoging van
de maximale suikeropbrengst verkregen.
Groenbemesting heeft over het algemeen een gunstiger effect op de bietenopbrengst dan op de suikeropbrengst.
De besparing op de stikstofbemesting voor de bieten
bedroeg na raaigras gemiddeld 30 à 35 kg N/ha, na
wikken 35 kg N/ha en na stoppelklaver 75 kg N/ha.

Opmerkingen
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het volgende gewas suikerbieten ongeveer 2/3 x 60
kg N/ha bespaard kan worden op de stikstofbemesting. Deze hoeveelheid komt goed overeen met de
thansberekende gemiddelde besparing.
• De door Grootenhuis in 1962 gemaakte opmerking:
de noodzakelijkheid van het geven van stikstof aan
een grasgroenbemestingsgewas maakt deze niet
goedkoop, geldt thans in sterkere mate nu de prijs

BAKERMANS. W.A. P.,V.O.ZWEERDE,H.ENMIES,J.G.A. 1972. GrOOnbe-

mesting. Verslagen nr. 60, IBS

•

BAKERMANS, W.A.P.EN V.D.ZWEERDE, H.1972. Stikstofbemesting
van Italiaans raaigras.
Bedrijfsontwikkeling 3 (1972) 4 (april) 375-379.
DILZ, K. 1972. Voor stikstc\i'bemesting van grasgroenbemester geldt: overdaad schaadt. Boerderij 56 (1972) 43
( 2 4 - 2 9juli) 35.

Tab«)4 Gemiddeldeinvloedvangroenbemestingopdemaximalesuikeropbrengst,hetsuikergehalteende stikstofbesparing
Typegroenbemestingsgewas

Goedegrond
Raaigras,onderdekvruchtgezaaid
Klavers,onderdekvruchtgezaaid
Raaigras,stoppelinzaai
Wikken
Zeerslempgevoeligezavel
Raaigras,onderdekvruchtgezaaid

Aantal
Maximalesuikerproeven opbrengstzonder
ofproef- groenbemesting
jaren
(kg/ha)

12
17
15
2

Daarbijbehorende

Invloedvangroenbemestingop

%
N-gift
suiker (kgN/ha)

max.suikeropbrengst(kg/ha)

%
N-besparing
suiker (kgN/ha)

10 500
10110
11 800
9480

17,55
17,52
17,20
17,13

-100
+ 40
0
+ 20

-0,19
-0,22
0
-0,83

9700

16,13

+450

+0,13 35

175
170
110
130

130

35
75
30
0
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