Vruchtwisselingenbodemvruchtbaarheid
C.M.J.Sluijsmans

Devoordracht isinhetbijzondergerichtopdebetekenisvanbouwplanvernauwing
voordefysischeenchemischetoestandvandegrondmetaccentopheteerste.De
betekenisvoorbodemfloraen-faunablijftbuitenbeschouwing.
1.Fysischebodemtoestand
Bouwplanvernauwingkandefysischebodemtoestand langsverschillendewegenbeïnvloeden.Doorwijziginginhethumusgehaltealsgevolgvaneenveranderdeaanvoer
vanorganischmateriaalaandegrond enmeerindirectdoorbijkomendefactoren
alsaanpassingvanhetberijdenenbewerkenvandegrond,verminderdeuitzaaivan
groenbemesters,introductievangrondontsmetting enberegening eneventueel
zelfsdooraanpassingvandebekalkings-enontwateringstoestand ofdezwaartevan
degrond.
Bouwplanvernauwingbetekentnietzondermeereenteruggang inhumusaanvoer.De
verschillentussendegewassenzijnkleinerdanmensomsdenkt.Hetbehoeftdan
ooknietteverwonderendatbouwplanproefvelden ooknaenkeletientallenjaren
nauwelijksverschilleninhumusgehaltelatenzien.Bovendiendragenontwikkelingen
indeoogstwijzevandegewassenbijtotcompensatie.Bijhetmodernemaaidorsen
bijvoorbeeldblijftmeerorganischmateriaalophetlandachterdanbijhet
vroegerebinderen;bijonderploegenvankopenloofvoegensuikerbietenmeerhumus
aandegrondtoedangranenbijbinderendeden (fig. 1).Datindepraktijkgeen
Figuur 1.Humusaanvoerpergewasonderinvloedvanoogstwijze.
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teruggangvanhethumusgehaltegeconstateerd wordt (ziedeWieringermeeralsvoorbeeld
intabel l)isdanookgeenverrassing.
Tabel1.Verloopvandehumusgehaltenbijverschillende zwaartevandegrond
indeWieringermeer (in %).
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Gesteldkanwordendatbouwplanvernauwinggeenredengeefttotacutezorgoverhet
humusgehaltevandegrond.Veelingrijpender inditverband ishetdiepereploegen,
waardoorhethumusgehaltevandebouwvoorvanheteneophetanderemomentkan
wordenverlaagd.Gezienvanuitdebetekenisvanhethumusgehaltevoordestructuur
vandegrond iseendergelijkemaatregelnietzonderbedenkingen.
Hetberijden enbewerkenvandegrondverandertdoorbouwplanvernauwing inintensiteit
enintijdstipwaarop.Vooraldeverschuiving indetijdkanvanbelang zijnvoor
destructuur.Deproblemenontstaaninhetbijzonder inhetnajaar.Alinoktober
kanhetaantalwerkbaredagentelaagzijn (fig.2).Geschatwordtdanookdatbij
Figuur2.Aantalwerkbaredagenopeengoedenopeenslechtontwaterd zavelperceel
indeperiode 1962-1971.
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voorbeeldvandesuikerbietenoogstmeerdan 10?!onderslechtebodemomstandigheden
plaatsvindt.Indienmenerniet inslaagtdeoptredendegrondverdichtingvoldoende
opteheffen (endatiszekernietaltijdhetgeval),ontstaannegatieveeffecten
inhetvolgendegewas.Figuur3,dieeendoorsnedegeeftvandebouwvoorloodrecht
opderijrichting,laateenvoorbeeldzienvandeverdichtingondereentrekkerFiguur3.Globaalverloopvanhetluchtgehalteonderdewielsporenvaneentrekker,
nagegaanbijberijdingonderdrogeennatteomstandigheden.
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spoorbijéénentweemaalberijdenenbijéénmaalmet dubbelluchtmontering,
onderdrogezowelalsnatteomstandigheden.Deconsequentiehiervanbijmeerwerkgangenisafgebeeld infiguur h. De (indezefigurennietafgebeelde)verdichting
vandeondergrondgaatdiepernaarmatedebandenbrederzijn.
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Figuur1*.Gedeeltevandebouwvoordateenluchtgehalte"boven20$houdt (bijpF2)
bijeentoenemendaantalwerkgangenenbijverschillendevochtspanning.
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Verminderdegelegenheidvoordeteeltvangroenbemestersbetekentmindergrondbescherming,eennatteregrond,eengeringereaanvoervanversorganischmateriaal
engeringereweerstandvandegrondtegenverslemping.Destructuurstabiliteit
vandegrondnaomploegenwordt insterkematebeïnvloeddoordehoeveelheid
daarinaanwezigewortels.Zekeropslempgevoeligegrondenisgroenbemesting
vanuitdatgezichtspuntvanbelang.
Heteffectvan(bijintensieveaardappelteeltverplichte)grondontsmetting
isopenkeletientallenpercelennagegaan.Vanongunstigegevolgenvoorde
structuurisvrijwelnietsgebleken.Indienmetbouwplanvernauwingberegening
wordtgeïntroduceerd,wordtookdestructuurverbeterendewerkingvanuitdroging
aangetast.Daarnaast iserdekansopeenongunstigeffectvaneenhoogzoutgehalteinhetberegeningswater.
Uithetvoorafgaandeblijktdatenkeleaanbouwplanvernauwinggekoppeldefactoren
weldegelijkredengeventotbezorgdheid overdebodemfysischesituatie.Een
eenmaalverknoeidestructuur laatzijnsporenna,zoalsblijktuitonderzoekaan
praktijkpercelen.Nietopproefveldennochoppraktijkpercelen isechtersprake
vaneenblijvendofmetdejarentoenemend structuurverval.Ookaltreedt,bij
voorbeeldalsgevolgvanoogstenondertenatteomstandigheden,structuurbederfop,
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erwordtookaltijdweer-zijhetnietonmiddellijk-herstel"bereikt.Zolaat
tabel2ziendatdegevolgenvanhetberuchtenajaar 197^in 1976nietmeerin
hetstructuurcijfertotuitingkwamen.
Tabel.Verloopstructuurcijfers inZ.W.-Nederland.
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Kennelijk isdetelermetzijnhuidigewerktuigenparkengeholpendoorons
klimaatbijdehuidigebouwplannen instaateenongunstige structuurtoestand
vandebouwvoorterepareren.Datmenookbijeensystematischvervolgenvan
debodemfysische situatievaneenregiooverdelaatste20jaargeenachteruitgangziet,zalmedehetgevolgzijnvanmaatregelendiedetelersnamenop
hetgebiedvanbekalkingenontwatering.DepHvanhetbouwlandopdenoordelijke
zeekleiisbijvoorbeeld delaatste 10jaarmetgemiddeld zo'n0,2eenheid
gestegen.

'

Misschienmoetmenzichthansmeerzorgenmakenoverdeverdichtingvandeondergrond.Hetonderzoekheefttotnutoeaandeomvangenconsequentiesdaarvan
minderaandachtbesteed.Hetisduidelijkdatherstelvaneendaarbedorven
structuurmindergemakkelijk isendatookweersomstandigheden daaraanminder
kunnenbijdragen.

2.Chemischebodemtoestand
Bijbeschouwingenoverdebetekenisvanbouwplanvernauwingvoordechemische
toestandvandegrondkanmendenkenaangewensteenongewenstestoffen.Het
gaatonshieromdeeerstegroep.Ongewenste stoffenalsresiduenvanbestrijdingsmiddelenblijvendusbuitenbespreking.
Wijzigingeninbouwplanbetekenendikwijlsookveranderingen inmeststofhoeveelheden.
Tochhoeftdevoedingstoestandvandegronddieveranderingennietperséin
dezelfderichtingtevolgen,immershetgaatdaarbijnietalleenomaanvoermaar
ookomverschilleninafvoervanvoedingsstoffendoordeverschillendegewassen.
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Watstikstofbetreftlatenaardappelenvolgensdepraktijkrijkerlandachter
dangranenendezemisschienweerrijkerdanbieten.Onderzoekheeftdezeopvatting
bevestigd.Bouwplanvernauwing inderichtingvanmeeraardappelentendeertdus
naareengemiddeldrijkeregrond;gaatmentegelijkockmeer inderichtingvan
bietendanzalernietzoveelvantemerkenzijn.
Binneneenrotatiezalmenmetdegewasverschillenrekeningkunnenhouden,opeenvolgenderotatieszullennietzoveelingemiddeldestikstofbehoefteverschillen.
Naardehuidigestandvandekennisiserbijhanteringvanhetgrondonderzoek
alsbasisvoordetegevenstikstofhoeveelheid geenredenommeteenverschiltussen
graan,aardappelofbietalsvoorvruchtrekeningtehouden.
Watfosfaatbetreftliggendezakenwatanders.Eenopdegewasbehoefteafgestemde
bemestingovertreftdemetdeoogstafgevoerdehoeveelheidfosfaathetmeestbij
bouwplannenmetveelrooivruchten.
Tabel3.Fosfaatbehoefte-enonttrekkingopzeekleiinkgP2O5perha.
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Geletopdegeringebeweeglijkheidvanfosfaat indegrond zoumendanookmet
toenemendebouwplanvernauwing eenstijgingindefosfaattoestandvandegrond
verwachten.Ditgebeurt inderdaad,zoalsfraaitotuitingkomtopdebouwplannenproefopDeSchreef (fig.5).Opdeduurkanmenduswatlichtergaanbemesten.
Figuur5-Effectvanhetpercentagerooivruchtenopdefosfaattoestandvande
grond (DeSchreef).
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Hetlotvandekalitoestand ismetminderzekerheidtevoorspellen.Opdalgrond
moetmettoenemendeaardappelteeltmeteendalingvandekalitoestandrekening
wordengehouden;eentoenemendebietenteeltdoethetzelfdeverwachtentenzijkop
enloofophetlandblijven.Opkleigrond zoubouwplanvernauwing eerdertoteen
stijgingvandekalitoestand kunnenleiden.Beterishetdevingeraandepols
tehoudendoordebemestingaftestemmenopgrondonderzoekdanopdezeglobale
verwachtingen.

3.Samenvatting
Devoordrachtgaatinopdebetekenisvanbouwplanvernauwing inderichtingvan
meerrooivruchtenvoordefysischeenchemischetoestandvandegrond.
Beargumenteerdwordtdatbouwplanvernauwinggeenaanleidinggeefttotacutezorg
overhethumusgehaltevandegrond.Eenaantalbijkomendefactorenalsdeverandering
inhetberijdenenbewerken,deverminderdeuitzaaivangroenbemestersende
introductievanberegeninggevenechterwelredentotbezorgdheidvoordestructuur
vandegrond.Eeneenmaalverknoeidestructuurlaat zijnsporenna,maaronder
onzeomstandigheden isdatnietvanlangeduur.Kennelijkzijndeboerenmethun
kennis,hunwerktuigenpark engeholpendooronsklimaatbijdehuidigebouwplannen
instaateenongunstigestructuurtoestandvandebouwvoor-zijhetnietop
staandevoet-terepareren.Menmoetzichmisschienmeer zorgenmakenoverde
optredendeverdichtingvandeondergrond.
Bouwplanvernauwing inderichtingvanmeeraardappelenènbietenresulteert
waarschijnlijknietinforsewijzigingenvandegemiddeldestikstofrijkdomvan
degrond,welineenhogerefosfaattoestand.Overhetlotvandekalitoestand
zijneenduidigeuitsprakennietgoedmogelijk.
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