Literatuur
Huiskamp,Th.Bouwplanvergelijking. Landbouwkundig
Onderzoek in de IJsselmeerpolders en Noord-Hol-

land 1983blz.44-46; 1984blz.75-77.
Rops, A.H.J. Bouwplanvergelijking. Landbouwkundig
Onderzoek in de IJsselmeerpolders en Noord-Holland 1985blz.96t/m 99.

Instandhoudenvandebodemvruchtbaarheid met
behulpvanorganische mest
N.H.J.N.vanden Eijnden,ROC Prof.Dr.J.M.
vanBemmelenhoeve
projectnr. NNH963

n het huidige nauwe bouwplan met een groot
aandeel rooivruchten is een goede organischestofvoorzieningeenvereistevoordehandhaving
»/ande bodemvruchtbaarheid vandegrond.De
Nederlandse akkerbouwer probeert dit op te
i/angen door toepassing van groenbemesters,
dierlijkemestenafvalstoffenuitanderesectoren.
HetnauwebouwplanvandeNederlandseakkerJOUWsteltzwareeisenaandegrond,vooralbijde
aogst van de rooivruchten. De noodzaak om
/ooraldestructuurvandegrondoppeiltehouden
Dfte verbeteren is duidelijk aanwezig. Of een
xtra aanvoer van organische stof de bodemstructuurverbetert ofdatdezeopeenbepaalde
oestandwordtgehandhaafdwordtnagegaanop
iet organische- bemestingsproefveld op de
jroefboerderijProf.Dr.J.M.vanBemmelenhoele.Opdit proefveldwordenviersoortenorganichestofvergeleken.
n dit verslag is heteffect vandie verschillende
rormenvanorganischebemestingopdebewerk>aarheid, structuur en organische-stofgehalte
vermeld.Ookzijndestikstofleveringenderelatie'e opbrengsten over de periode 1952-1985 uitlewerkt.

Proefopzet
Het proefveld werd in 1933 aangelegd op een
goed ontwaterde kalkrijke zavelgrond met24%
afslibbaredelen.Hetorganische-stofgehaltebedroeg in 19422,7%.Opdit moment varieert het
overeenkomstigdeaardvanhetobject.Hetkalienfosfaatniveauvariëreneveneensovereenkomstighetverschilinmineralesamenstellingvande
aangevoerdemeststoffen.
Hetverschil in onttrekking van voedingsstoffen
door uiteenlopende opbrengstniveaus speelt
daarbijookeen rol.
Objecten:
—kunstmest:
geenorganischebemesting;
—stalmest:
40tonvaste rundveemest indeherfst voorafgaandeaaneenrooivrucht;
—groenbemesting:
waarmogelijk inhetbouwplan:klaverofgrasgroenbemester;
—huisvuilcompost:
40 ton huisvuilcompost (VAM-procédé van
Maanen) in herfst voorafgaande aan een rooivrucht;
—stro:
naeengraangewashetgeoogstestrohakselen
en inwerken. Vanaf 1969 bijbemest met 7 kg
stikstof per ton stro om de vertering te bevorderen.
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Dehoofdobjecten,inenkelvoud aangelegd,bestaanuitveldenvan275mlengteen11 mbreedte.
Het proefveld is intwee helften gedeeld, leder
jaarwerdopdeenehelft vanhet proefveldeen
aantal stikstoftrappen (in drievoud) aangelegd
omdeoptimalestikstofbemestingvasttestellen.
Deanderehelftvanhetproefveld kreegdatjaar
eenzelfde praktijkbemesting, zodat een eventuele nawerking van de stikstoftrappen werd
uitgewist.

Invloedvanorganischebemesting
ophetorganische-stofgehalte
Eenjaarlijkse aanvoer van 1200-1500 kg effec-

tieveorganischestofwordtvoldoendegeachtom
hetorganische-stofgehalte oppeiltehouden. In
tabel247isdeaanvoervaneffectieveorganische
stof berekendoverenkeleperioden.Dezecijfers
zijn berekend volgens de normen in hetPAGVHandboek.Deaanvoervaneffectieveorganische
stof op het object kunstmest is afkomstig van
gewas-enoogstresten.Deaanvoeropdeoverige
objecten is afkomstig van de gewas- en
oogstresten plusdeaanvoer metdeorganische
meststof.
Hetorganische-stofgehalte isvooralleobjecten
metuitzonderingvanhetobjecthuisvuilcompost
gedaald.Ditondanksdegroteaanvoervaneffectieve organische stof op de objecten stalmest,
groenbemestingen stro.

Tabel 247. Aanvoer effectieve organische stof (kg/ha) perjaar.
periode/object

kunstmest

stalmest

groenbemesting

huisvuilcompost

stro

1952-1957
1958-1963
1964-1968
1969-1973
1974-1977
1978-1981
1982-1985

790
790
920
1050
1360
1370
1330

2190
1720
2040
2170
2560
2770
2030

1190
1210
1530
1790
1890
2000
1640

2590
1990
2360
1770
3160
3170
2230

1200
1110
1320
1180
1770
1870
1580

gemiddeld per jaar
1952-1985

1050

2180

1540

2420

1390

Uithetverloopovereengrootaantaljaren blijkt
dat het organische-stofgehalte vanjaar tot jaar
uiteen kanlopen.Verschilinafbraakvanorganische stof en opbouw van humus zullen hierbij

mogelijkeenrolhebbengespeeld.Daarnaastis
ookhetdieperploegendanvoorheeneenfactor
die van invloed kan zijn geweest (verschraling
bouwvoor).

Tabel 248. Gemiddelde waarden organische-stofgehalte over enkele perioden.
periode/object
situatie 1942
1952-1957
1958-1963
1964-1968
1969-1973
1974-1977
1978-1981
1982-1985
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kunstmest
2,7
2,3
2,2
2,18
2,09
2,04
1,97
2,03

stalmest
2,7
2,8
2,65
2,43
2,56
2,36
2,34
2,43

groenbemesting
2,7
2,6
2,65
2,27
2,43
2,28
2,19
2,33

huisvuilcompost

stro

2,7
2,7
2,45
2,58
2,96
2,61
2,59
2,60

2,7
2,4
2,0
2,13
2,28
2,15
2,08
2,13

Kali-enfosfaatniveaus
De extra aanvoer van kali en fosfaat met het
huisvuilcompost kwam integenstelling tot stalmest,nietindeanalysecijferstotuitdrukking. De
fosfaat- en kaligehalten vandeobjecten kunstmest,groenbemesting,huisvuilcompost enstro
lagen gedurende de proefperiode op een vergelijkbaarniveau,hetobjectstalmesthadhogere
gehalten. Defosfaat- en kaligehalten zijngedurendedeproefperiodevandienaardgeweestdat
in geen van de proefjaren fosfaat en kali een
beperkendefactorzijngeweestvoorhetbehalen
vaneenmaximaleopbrengst.

Betekenisvanorganische
bemestingenvoorde
bewerkbaarheid inhetvoorjaar
Het tijdstip waarop in het voorjaar de grond
bewerkbaaris,waarbijdegrondwilverkruimelen
en waarbij tijdens het bewerken niet te veel
verdichtingen envervormingen optreden,isbelangrijkvooreenvroegeinzaaivandegewassen.
Diebewerkbaarheidisbeternaarmatehetvochtgehaltelageris.
Eenindrukvandebewerkbaarheid opditproefveldisverkregendoorinhetvoorjaar gedurende
eenaantaljaren(1975-1983)hetvochtgehaltevan
degrondtebepalenendegrondophetoogenop
het gevoel te beoordelen. De verschillen in de
bewerkbaarheid waren minimaal tussen deobjecten. Opalle objecten bleek het vochtgehalte
ietshogerdanophetkunstmestobject.Hetstalmestobjectbezathethoogstevochtgehalteende
laagste plasticiteitswaarde. Tussen de andere
objectenbestondendaaringeenverschillen.

Betekenisvoordefysische
bodemvruchtbaarheidvandegrond
gedurendeennahetgroeiseizoen
Vanaf1967werddemeestejarenaandachtaande
actuelestructuurbesteeddoortijdensofdirectna
het groeiseizoen deze visueel te beoordelen.
Tevens werden uit de bouwvoor ringmonsters
gestoken,waarvaninhetlaboratoriumhetporiënvolumeenvolumepercentage water enlucht bij
pF2werdenbepaald.
Uit de resultaten blijkt dat de eerste 10jaar na
1967, de structuur op de organisch bemeste
objectenbeterwasdanophet kunstmestobject.
Tussendeobjectenstalmest,groenbemestingen
huisvuilcompostwarendeverschillenwisselend,
maarbeperktvanomvang.Eenbehandelingmet
strobleeknoghetminsteeffecttehebbengehad.
Opmerkelijk isdat inde laatste vier jaar vrijwel
geen verschillen konden worden aangetoond.
Deze geringe invloed van organische-stofvoorziening isookelders geconstateerd.Alsverklaringdaarvoorwordtgegevendatdoordetoenemende mechanisatie factoren als berijdingsintensiteit en grondbewerking de betekenis van
organischestofgaan overheersen.
Degegevensbetreffende poriënvolumeenvolumeprocentenwaterenluchtgeveningrotelijnen
hetzelfde aan:de laatste jaren eenteruglopend
effectvanorganischebemestingen.

Invloedvanorganischebemesting
opdeopbrengstvande
verschillendegewassen
Deorganische bemesting werd steeds voor de
rooivruchtenaardappelenensuikerbietengegeven. In de overige gewassen, erwten, vlas en
granen, werd dus steeds de nawerking of het
lange-termijneffectvandeorganischebemestingengetoetst.
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Tabel 249. Relatieveopbrengstenvandeverschillendegewassenbijeenoptimalebemesting(kunstmest
= 100) inde periode 1952-1985.
gewas

erwten
vlas (lint)
haver
zomergerst
zomertarwe
wintertarwe
suikerbieten*
aardappelen*

aantal
teeltjaren
3
3
2
2
2
8
4
7

gem. 1952-1985

stalmest

groenbemesting

opbrengst bij
kunstmest
rel.
kg/ha
100
4.270
100
1.470
100
5.500
100
5.590
100
5.600
100
7.280
100
9.888
100
45.700

huisvuilcompost

96
121
107
112
100
107
111
124

94
121
106
110
100
106
108
117

101
114
101
106
98
104
106
113

111
110
108
104
101
104
102
111

100

112

109

107

107

stro

Voorafgaande herfst een organische bemesting

Erwten
Erwtenhebbenopeenzavelgrondmeteengoede
structuur geen aanvullende stikstofbemesting
nodig. Eengrote stikstofaanvoer uit organische
stof kaninnattezomersleidentot eentezwaar
gewas,legeringenziekten.Inhetnatteoogstjaar
1956 reageerde het object stro afwijkend (na
voorvruchtzomertarwe).Debeschikbarestikstof
werddatjaarvooreendeelbiologischgebonden
door het stro. Dit resulteerde in een lager stikstofaanbod op dit object met als gevolg een
hoge opbrengst.

maximaleopbrengstweinigstikstof nodigheeft.
Deproefresultatengevenaandateen regelmatigeaanvoervanorganischestofgunstigisvoorde
lintopbrengst. Het opbrengstniveau wordt duidelijkverhoogd.
Opdeorganischbemesteobjectenwerdhetvlas
metdehogerestikstofgiften (45kg/ha)tezwaar.
Dituittezichnietineenopbrengstverlagingmaar
ineenkwaliteitsverminderingvanhetlint.Omeen
goedelintkwaliteittebereikenzalmoetenworden
bemest aan de hand van de bodemvoorraad
stikstof.
Granen

Vlas
Vlas isevenals erwten eengewas dat vooreen

Granen hebben voor een maximale korrelopbrengst vrij veel stikstof nodig. Evenalsvlasen

Tabel 250. Optimale stikstofbemesting (kg N/ha) van degewassen.
gewas
erwten
vlas (lint)
haver
zomergerst
zomertarwe
wintertarwe
suikerbieten
aardappelen
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kunstmest
20
50
72
68
90
134
170
164

stalmest
0
45
48
53
45
108
90
151

groenbemesting
0
30
48
68
60
119
60
151

huisvuilcompost
0
45
60
75
90
115
155
157

stro
5
45
60
75
105
130
125
171

groeneerwtenkomenzeechternietindeeerste
plaats in aanmerking om een organische bemestingrendabeltemaken.
Deaandehakvruchtengegeven organischebemesting heeft ook een positief effect gehadop
hetopbrengstniveauvandegranen.
Bijeengelijkekunstmeststikstofbemestingisde
opbrengstverhoging bij stalmest en groenbemesting wat groter dan bij compost en stro.
Zomertarwe is een uitzondering, bij dit gewas
werdgeenopbrengstverhoginggevonden.
Suikerbieten
Suikerbietenwaseenvandegewassenmeteen
directe organische bemesting. De opbrengstverschillenmoetendanookwordentoegeschrevenaandeorganischebemesting.
De proefresultaten geven aan dat suikerbieten
positief reagerenopeenorganischebemesting.
Deobjecten stalmest, groenbemesting enhuisvuilcompost verhogen de opbrengst duidelijk,
stro in mindere mate. De objecten stalmest en
groenbemesting hebbenvooreenmaximaleopbrengsteenlagekunstmeststikstofbehoefte.De
stikstofbehoefte opdeobjectenstroenhuisvuilcompostwasietslagerdanophetobject kunstmest.
Het object huisvuilcompost vertoonde vanaf
1963,bijhetgewassuikerbietenmangaangebrek.
Bekendisdatmangaandoordeaanwezigheidvan
gemakkelijkverteerbareorganischestofen door
versekalkinhethuisvuilcompost ineenvoorde
plant niet opneembare vorm wordt omgezet.
Spuiten metmangaansulfaatheftditgebrekop.
Het percentage winbare suiker bijeenoptimale
stikstofbemestingwasvooralleobjectenvrijwel
gelijk. Was de stikstofbemesting echter hoger
dan daalde de winbaarheid. Deze afnemende
winbaarheid bij te hoge stikstofgiften was het
sterkstbijdeobjectenstalmestenkunstmest.

Aardappelen
Aardappelenwarenvanallegewassenhetmeest
dankbaar voor een organische bemesting en
gaven danook een belangrijke meeropbrengst.
Degemiddeldeoptimalestikstofgiftwasvooralle
objecten vrijwel gelijk. Toevoer van organische
stof resulteerde in een hogere opbrengst: stalmestgafhetbesteresultaat,gevolgddoorgroenbemesting,huisvuilcomposten stro.
Uitdeopbrengstgegëvensblijktdatvandeorganischbemesteobjecten5% meerindemaatsortering > 55mmvaltinvergeljkingmethetobject
kunstmest.Dehogereopbrengstvandezeobjecten is vooral in de grovere sortering tot uiting
gekomen. Tussen de objecten met eenorganischebemestingwarendeverschilleninmaatsorteringklein.

Conclusies
Hoewelhetgehalteaanorganischestofeenwat
dalende tendens vertoont, is er een duidelijk
positieveinvloedvandeorganischebemestingen
opdegehaltenaanorganischestof indegrond.
Dezeinvloed ishetsterkst opdeobjectenhuisvuilcompost,stalmestengroenbemesting.
Invloed van de organische bemestingen op de
bewerkbaarheidvandegrondinhetvoorjaarzijn
nietaangetoond.
De aanvankelijke structuurverschillen van de
grond tussen de verschillende organische bemestingen verdwenen geleidelijk. In de laatste
jaren zijn een intensievere berijding en grondbewerking degunstige werking vanorganische
stofopdestructuurgaan overheersen.
Eenregelmatigeorganische-stofbemestinggeeft
een hogere opbrengst dan een optimale kunstmestbemesting alleen. De opbrengstverhoging
treedt nietalleenopinhetjaarnadatdeorganische bemesting is toegediend, maar ook in de
daarop volgende jaren. Deze nawerking kan in
gewassen met een lage stikstofbehoefte, zoals
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vlasenerwten,samenmetdekunstmeststikstof
resulteren in een te hoog aanbod van stikstof,
waardoor opbrengst en kwaliteit van de te
oogsten Produktenteruglopen. Het zalnoodzakelijk zijn om bij regelmatige organische bemestingen de kunstmeststikstofgift aan degewassenvasttestellenaandehandvanstikstofgrondonderzoek inhetvoorjaar.
Aardappelen reageren van alle gewassen het
meestpositief opeenorganischebemesting;bij
dezelfde optimale N-gift wordt een hogere opbrengstbereikt.Suikerbietenreagereneveneens
positief op een organische bemesting; na een
organischebemestingkandeN-giftopdeobjecten stalmest en groenbemesting wat worden
verlaagd.
Over de proefperiode 1952-1985 waren de opbrengstverhogingen gemiddeld over degewassenbijeenoptimalestikstofbemesting doorhet
regelmatig toedienen van organische stof bij
stalmest12%,bijgroenbemesting9%,bijhuisvuilcompostenstro7%.
Hetobjectkunstmestsluitnietaanbijdepraktijk.
Ineen bouwplan worden tegenwoordig groenbemesters vrij frequent toegepast. Het object
groenbemestingzoupraktijkkunnenzijn.Deopbrengstverhoging doortoepassing vanstalmest
wordt dan gedurende de proefperiode 3%. Dit
getal is realistischer dan de eerder genoemde
12%.

Samenvatting
OphetROCProf.Dr.J.M.vanBemmelenhoeveis
in de periode 1952-1985 de invloed onderzocht
vaneenviertalorganischebemestingen,teweten
stalmest, huisvuilcompost, groenbemesting en
stro,opdechemischeenfysische bodemvruchtbaarheid,opbrengstenstikstofbesparing.
Invloed van de organische bemestingen op de
bewerkbaarheid in het voorjaar en structuurverschillenvandegrondzijnnietgevonden.
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Eenregelmatigeorganische-stofbemestinggeeft
een hogere opbrengst daneenoptimale kunstmestbemesting alleen. De opbrengstverhoging
treedt nietalleenopinheteerstejaarnatoepassingmaarookindedaaropvolgendejaren.Naeen
organische bemesting kan op de objecten stalmestengroenbemesting destikstofgift worden
verlaagd.
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