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H e t meten van de grasopbrengst en de grasgroei
met een meetschijf
W.D.JAGTENBERG
Proefstationvoor deAkker- en Weidebouw, Wageningen

Inleiding
Het meten van de opbrengst van grasland is niet gemakkelijk. Een eenvoudige, in de
praktijk bruikbare methode, die tevens nauwkeurig is, is nog niet gevonden (2, 4).
In ons land zijn in de laatste jaren enkele onderzoekingen verricht om na te gaan of
en in hoeverre de grasopbrengst is af te leiden uit de graslengte. MAKKINK (6, 7), VAN
DER SCHAAF (10), OOSTENDORP (8) en BAKHUIS (1) probeerden met behulp van een
duimstok en een meetplankje de lengte van het gras vast te stellen en daaruit de opbrengst te berekenen; zij vermelden ook ervaringen uit Amerika. In sommige gevallen
en onder bepaalde omstandigheden werden hiermee gunstige resultaten bereikt; onder
andere omstandigheden waren zij minder hoopgevend.
In Nieuw-Zeeland is een instrument ontworpen, waarmee de hoeveelheid gras die
zich tussen de poten van een soort tafeltje bevindt, elektronisch gemeten zou kunnen
worden (11). Bijzonderheden over dit apparaat zijn nog niet bekend.
De meetschijf
In 1959werd ophet Proefstation voor deAkker-enWeidebouwgetracht een indepraktijk bruikbaar
verband vast testellen tussen degrasopbrengst endegraslengte met behulp vaneen meetschijf, waarvan in figuur 1een schematische afbeelding is gegeven. Zij bestaat uit twee } inch union buizen
(elektriciteitsbuizen) van78cmlengte. Met heteneeind zijn deze buizen, opeen onderlinge afstand
van 2,1 cm,opeenijzeren plaat gelast waaraan zich ookeenhandvat bevindt. Methetandere eind
rusten debuizen opeenbreed voetstuk. Onder aanditvoetstuk bevindt zich eenspitse ijzeren punt
van 11cmlengte, diebijgebruik zoverin degrond wordt gedrukt tot het voetstuk daarop rust.
Boven deopeningvaneenderbuizen,vlak onder hethandvat, iseenkatrolletje aangebracht waarover
een nylon draad loopt van1mmdoorsnede. Aanhetene eind van dedraad iseen cilindrisch, langwerpig gewicht bevestigd, datineenderbuizen openneer kanlopen. Ditgewicht weegt 590 gram.
Aan deandere zijde vandedraad bevindt zich demeetschijf, die840 gram weegt. Deze gewichten
zijn willekeuriggekozen.Deschijf zakt dussteedsuiteigenbewegingomlaagop hetgras.Zij heeft een
dikte van 1\ mmeneendoorsnede van 50cm.Om debuizen door telaten heeft zijinhetmiddeneen
opening van 8,1 x 4,2cm. Midden over de opening iseen asje aangebracht waaraan dedraad is bevestigd.
Bijhetwerken met ditapparaat brengt mendeschijf in hoge stand, drukt de punt stevigindegrond
enlaat deschijf danlangzaam ophetgrasneerdalen.Iszijtotstilstandgekomen,dan kanopdeschaalverdeling, dieopdebuizen isaangebracht, de lengtevan hetgras worden afgelezen.*
* Demeetschijf isvervaardigd door de heerTH. J.JANSEN vanhet Bureau voor Gemeenschappelijke
Diensten. Ookvoor zijn technische adviezen envoor dievandeheer G.C. BEEKHOFvan hetzelfde
Bureau, zijn wij zeer erkentelijk.
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FIG. 1. Schematische tekeningvande meetschijf

\$

tBgtnfltwiehtj« in btiis

mootvtrdtling in cm
op buit

Wij merken hierbij op dat deze schijf zich nog ineen experimenteel stadium bevindt en dat het misschien mogelijk is- b.v. door
verandering van de gewichtsverhouding tussen schijf en contragewicht, of door onder aan deschijf kegelvormigeuitstulpselste
maken - ditapparaat teverbeteren.

Demeetschijf isontworpen omdatdaarvandevolgende
voordelen werden verwacht:

1. De graslengte zou er objectiever en nauwkeuriger
mee gemeten kunnen worden dan met het meetplankje. Bij het meetplankje wordt het gras met de
hand tegenhet plankje gestreken.Het onderstedeel
van hetplankjezaldangeheeldoorgraszijnbedekt,
een hoger deel slechts gedeeltelijk en op een nog
hoger deelbevinden zich slechts enkele grastoppen.
Het vaststellenvan degemiddelde lengte berust op een schatting, waarin eensubjectief element schuilt. In elk gevalisvaardigheid vereist om deze schatting teverrichten. Het meten met de schijf is objectief en kan dus door iedereen worden
uitgevoerd, ookalheeft mengeenervaring.
2. In detegendruk van hetgraszou tevens eenmaat gevonden kunnen worden voor
dedichtheid van het gewas.Het schatten van de standdichtheid, diebij het meten
met het plankje nodig is,zou dan kunnen vervallen.
3. Men zou vele malen op dezelfde plaats kunnen meten om de grasgroei door het
gehele seizoen te volgen en zodoende het verband te vinden met allerlei groeiomstandigheden. Bij het plankje isdit niet mogelijk, omdat hetgras bij het meten
wordt platgestreken.
De resultaten
a. Het verband tussen opbrengst engraslengte
Onmiddellijk voorhetmaaienvandeeerstesnedevan33Cl203-proefvelden opzand,
kleienveenin 1959,werddegraslengtegemeten,zowelmetdeschijfalsmethetplankje. Op elk proefveld staan vier graskooien die elk een oppervlakte van 5,04 m2 beslaan.Onderelkekooiwerdlangseendiagonaaldegraslengtevijfmaal methet plankje
envijfmaal metdeschijf gemeten.Hetgemiddeldevandezevijf metingengafdegraslengteper kooi aan. Er isduszeer frequent gemeten. Vóór het maaien werd per kooi
genoteerd:devochtigheid,destevigheidendegrofheid vanhetgras,degelijkmatigheid
vanstand endestanddichtheid. Na het maaien werd dezodedichtheid opgenomen.
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FIG. 2 (links boven). Het verband tussen de opbrengst aan vers gras en de graslengte, gemeten met het
plankje
FIG. 3 (rechts boven). Idem, gemeten met de meet schijf
FIG. 4 (links onder). Het verband tussen de opbrengst aan versgras en de graslengte X standdichtheid.
Lengtemeting met het plankje.
F I G . 5 (rechts onder). Idem. Lengtemeting met de meetschijf.

Demetingenwarenvanzelfsprekend alleenmogelijk alshetgrasnietdoorgezakt ofgelegerd was.Ditbleekinhetalgemeen niethetgevaltezijn, daar dezeverschijnselen in
hetvoorjaar pasoptreden alsdelengtevanhetgrasmeerdanca.40cmbedraagt.
Het gebruik (vijf maalmaaienperjaar)endebemesting (70kgNinviergiften, 60kg
P 2 0 5 en 120kg K 2 0 per ha) van het grasland waarop dit onderzoek is verricht, was
elkjaar hetzelfde.
In defiguren2en 3is de opbrengst per kooi aan vers gras uitgezet tegen de lengte
van het gras gemeten resp. met het plankje en met de schijf. In beide gevallen is de
correlatiecoëfficiènt 0,87.
Defiguren4en5geven het verband tussen devers-grasopbrengst enhet produkt van
lengte en standdichtheid. Door rekening te houden met de standdichtheid wordt bij
beidemethoden denauwkeurigheid van de opbrengstbepaling verhoogd; bij de schijf
zelfsnogmeerdanbijhetplankje. Dehoopdatbijhetmetenmetdeschijf geen standLandbouwvoorl. okt. 1962
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FIG. 6 (links boven). Het verband tussen de opbrengst aan droge stof en degraslengte, gemeten met het
plankje
F I G . 7 (rechts boven). Idem, gemeten met de meetschijf
FIG. 8 (links onder). Het verband tussen de opbrengst aan droge stof en degraslengte X standdichtheid.
Lengtemeting met het plankje.
F I G . 9 (rechts onder). Idem. Lengtemeting met de meetschijf.

dichtheid meer geschat zou behoeven teworden is- althans in eerste instantie - dus
niet in vervulling gegaan.
In de opbrengst aan vers gras is verdisconteerd de hoeveelheid water die zich in en bij nat maaien ook aan - degraslandplanten bevindt. Dezehoeveelheid kan sterk
variëren enaangezien dit water geen waarde heeft alsveevoer, iser ons meer aangelegen hetverband tussen droge-stofopbrengst engraslengte teweten. In defiguren6,
7,8 en9isdaarom dezeds-opbrengst vergeleken metdegraslengte.
Defiguren6en7gevenhetverband aantussen ds-opbrengst endegraslengtegemeten
met respectievelijk het plankje en de schijf. Zoals verwacht kon worden is de corre579
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F I G . 10.
Het verloop over het jaar van
de grasgroei, de hoeveelheid
neerslag en de temperatuursom. Sommatiecurven 1959.
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latiecoëfficiënt weliswaar lager danin defiguren2en 3,maar tochnog hoog. Deverschillentussenderesultatenmetplankje enschijf zijn weergering.Indefiguren8 en9
zijn deds-opbrengsten weer uitgezet tegen het produkt vangraslengteenstanddichtheid.Doordestanddichtheid inrekeningtebrengen,worden de correlatiecoëfficiënten
weerbelangrijk hoger, vooral bij de schijfmetingen. Het schatten van de standdichtheidisbijhetmetenmetdeschijf dusevengoednodigalsbijhet plankje.
Bijbeidegereedschappenzijn deresultaten teverbeteren door degeschatte verschillen
in vochtigheid, grofheid en stevigheid van het gras in rekening te brengen.
Een voordeel van demeetschijf boven het meetplankje blijft, dat degraslengten door
elk willekeurig persoon objectief kunnen worden vastgesteld, zonder dat hierbij deskundigheid of schattingen nodig zijn.
b. Het volgen van degrasgroeigedurende hetgroeiseizoen
Het bleek mogelijk met de meetschijf degrasgroei van dag tot dag te meten, zonder
dat daarbij het gras platgedrukt, beschadigd ofin zijn groei belemmerd werd. Bijhet
zoeken naar de invloed die verschillende groei-omstandigheden op de grasgroei uitoefenen, isditvanveelbelang.Eenvoorbeeld hiervanwordt gegevenindefiguren10,
11en 12. In sommatie-curven worden in dezefigurenweergegeven de grasgroei, de
temperatuur en de hoeveelheid neerslag in de jaren 1959, 1960 en 1961. Voor het
samenstellen van deze curven zijn de dagelijkse temperatuur- en neerslagcijfers gebruikt van het Laboratorium voor Natuur- en Weerkunde van de Landbouwhogeschool. De graslengtemetingen vonden plaats op een proefveld in de onmiddellijke
omgeving daarvan. Als temperatuur is de gemiddelde etmaaltemperatuur gebruikt,
gemeten op 10 cm boven de grond. Dit proefveld werd in de jaren 1959, 1960 en
1961voor het eerst gemaaid op respectievelijk 11, 7en 5mei envervolgens met tussentijden van35 dagen,metuitzonderingvandelaatstesnededieeengroeiperiodehad
van 65à 70dagen. Het isinteressant tezien hoe inal dezejaren de grasgroei in het
vroege voorjaar begint bij het oplopen van de temperatuur. Op dit perceel neemt de
grasgroei een aanvang bij een temperatuursom van ca. 200°C. De hoeveelheid neerslag schijnt hierbij van weinig betekenis te zijn.
De overwegende betekenis van de temperatuur voor de grasgroei in het voorjaar
wordt,naarmatedetijdvoortschrijdt, overgenomen doordievandehoeveelheid neerslag.Na half meitot 1 juni schijnt derolvan detemperatuur, althans tot september/
oktober,uitgespeeld tezijn endegrasgroeialleensamentehangenmetdehoeveelheid
neerslag.Dit komt bijzonder fraai tot uitingwanneerwijdecurven uit het drogejaar
1959 vergelijken metdievandenattejaren 1960en 1961.Wijmerken hierbij opdatde
driebesprokenjaren alleeenwarm tot zeerwarmvoorjaar hadden eneen hogevoorjaarsopbrengst. Alsook eenkoud voorjaar wasvoorgekomen, dan zou waarschijnlijk
de verschillende functie van detemperatuur in voorjaar en zomer, die ook uit ander
onderzoek (5) is gebleken, nog sterker naar voren zijn gekomen. In 1962 hopen wij
een dergelijkjaar gevonden te hebben.
Het hier besproken grasland bestaat uit lichte, goed vochthoudende rivierklei, met
een vrij hoge grondwaterstand, waarop degrasgroei al vroeg in het voorjaar begint.
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Onder anderegroei-omstandigheden zullenniet altijd dezelfde curven worden gevonden. Op laaggelegen graslanden op veen en zware klei zal de grasgroei sterker en
langer op de temperatuur reageren dan op bovengenoemd proefveld. Het lijkt ons
echter waarschijnlijk dat op dergelijke graslanden niet de temperatuur op zichzelf
dezereactieveroorzaakt, maardedaarmeegepaard gaandedalingvandegrondwaterstand, waardoor de doorluchting van de grond en de zuurstofvoorziening van de
plantewortels worden bevorderd. Wanneer de andere groeivoorwaarden optimaal
zijn, schijnt eengemiddeldeetmaaltemperatuur van 10tot 15°C,zoalsdiemeermalen
inaprilvoorkomt, voldoendetezijn voor eenoptimale grasgroei.
Door deveranderende invloed dietemperatuur enneerslagindeloopvanhet seizoen
op de grasgroei uitoefenen, is het raadzaam om bij vergelijkingen van graslandopbrengsten met temperatuur en neerslag, niet met gemiddelde temperaturen en neerslaghoeveelheden over de periode van 1maart of 1april tot 31 oktober te werken,
maar daarbij verschillende perioden afzonderlijk te bezien. Uit deze curven blijkt,
dat wanneer men dit niet doet, men tot heel globale of zelfs tot verkeerde conclusies
kan komen. Zo wil het ons voorkomen dat de conclusie van sommigen, als zou de
temperatuur de opbrengst aan netto-zetmeelwaarde meer begunstigen dan de hoeveelheid neerslag (3, 13, 14, 12),slechtsjuist isopnattegronden eninnattejaren, als
er dus geen neerslagtekort voorkomt. In drogejaren en op droge gronden echter is
de grasproduktie in de zomermaanden vrijwel geheel afhankelijk (zie figuur 10)van
de neerslag. Hoge temperaturen die met weinig neerslag gepaard gaan, zijn funest
voor de grasgroei. Bij het trekken van conclusies verdient het dus zeker aanbeveling
om droge en nattejaren en droge ennatte gronden goed uit elkaar te houden.
In dewinter 1960/'61vieler aanzienlijk meer regen dan in debeidevorigejaren, hetgeen volgens VAN DER PAAUW (9) meer uitspoeling van stikstof tot gevolg heeft. De
voorjaarsgroei in 1961wasechter debeste.Bemestingengebruik zijn steedsgelijkgehouden. De grasgroei blijkt dus, in vergelijking met 1959en 1960,geen nadeligegevolgen van de uitspoeling te hebben ondervonden. De temperaturen in februari,
maart enapril 1961waren hoog. Misschien zijn hierdoor zoveelstikstof eneventueel
andere voedingselementen vrijgekomen, dat de uitgespoelde stikstof ruimschoots
werdgecompenseerd. In ditgevalzou, bij berekeningen van stikstofgiften in verband
met de hoeveelheden neerslag in de winter, ook de temperatuur in rekening moeten
worden gebracht.
Hiermede is een eerste indruk gegeven van de resultaten bij het volgen van de grasgroei door middel van de meetschijf. Wij menen dat de mogelijkheden die de meetschijf bij dergelijke onderzoekingen biedt, belangwekkend zijn.
c. Andere toepassingen
De meetschijf kan ook goede diensten bewijzen bij het objectief vaststellen van de
stoppellengte na het maaien. Vooral bij proeven diegenomen worden om na tegaan
welke invloed, bij uitsluitend maaien van grasland (stalvoedering), de maaihoogte
heeft op de hergroei en de botanische samenstelling van de grasmat, kunnen deze
metingen van belang zijn.
Landbouwvoorl. okt. 1962
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Samenvatting
Teneinde de opbrengstbepalingsmethoden van grasland verder te ontwikkelen, werd
een meetschijf ontworpen die moet dienen om de lengte van het gras zo nauwkeurig
mogelijk vast te stellen en daarna het verband tussen degevonden graslengten ende
grasopbrengst op te sporen. Tevens werd ernaar gestreefd deze meetschijf bruikbaar
te maken voor het van dag tot dag op dezelfde plaats meten van degrasgroei.
Met de meetschijf bleek een iets nauwkeuriger opbrengstbepaling mogelijk danmet
het „meetplankje". Ook wordt degraslengte met de meetschijf eenvoudiger en meer
objectief vastgesteld. De meetschijf bevindt zich nog in een experimenteel stadium
en zij is nog voor verbetering vatbaar. Een middel om tot geheel bevredigende opbrengstbepalingen tekomen, iszezekernog niet.
Verderbleekhetmogelijk ommetdemeetschijf de grasgroei opdezelfde plaatsenvan
dag tot dag het gehelejaar door te volgen. Voor het vaststellen van de samenhang
tussen grasgroei en weersgesteldheid opent deze mogelijkheid waardevolle perspectieven. Zo kon worden vastgesteld dat deinvloed van detemperatuur en dehoeveelheid neerslag op de grasgroei, tijdens het groeiseizoen aan grote, systematische veranderingen onderhevig is.
Ten slotte biedt de meetschijf de mogelijkheid om de stoppellengte na maaien of afweidennauwkeurigenobjectief vasttestellen.
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