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INLEIDING

In het voorgaande nummer werd een uiteenzetting gegeven omtrent het begrip
graslandvegetatiekarteringseenheid, zoals deze door eerstgenoemde auteur gebruikt
wordt bij deanalyse van detoestand van hetgrasland ineenbepaalde streek. Daarbij
werd geen overzicht gegeven van dekarteringseenheden waarin menhetgraslandkan
indelen.
Aangezien wein ditartikel,zoals reedswerd aangekondigd, eenverslagzullen geven
over deindicatorische waardeder eenheden voor de GelderseVallei,iseen opsomming
van de karteringseenheden hier welnoodzakelijk. Voor de plantesoorten, diebijde
onderscheiding der eenheden zijn gebruikt, verwijzen wenaar hetvoorgaande artikel.
Landelijk werd ookreeds eenonderzoek verricht omin grote lijnen vast te stellen
wat de waarde der karteringseenheden is (DEBOER, 1).

In deGelderse Vallei was eentoetsing derkarteringseenheden mogelijk, omdathet
Landbouwproefstation enBodemkundig Instituut TNO inde jaren 1951,1952en 1953
in dit gebied een bodemvruchtbaarheidsonderzoek uitvoerde. Behalve het Centraal
Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek hebben ook de Stichting voor Bodemkartering (ir. R. P. P. VAN DER SCHANS) en de afdeling Onderzoek vande Cultuurtechnische Dienst (ir.W.M. OTTO) aanditonderzoek medegewerkt.
OMSCHRIJVING DERONDERZOCHTE VEGETATIEKARTERINGSEENHEDEN

We geven hierna een opsomming van dekarteringseenheden, welke weopdeproefplekken in het onderzoekingsgebied konden vaststellen. In de eerste plaats die eenheden welkedoor het eerstecijfer vandecode worden aangegeven, hier hoofdeenheid
genoemd. Behalveenkelebotanische opmerkingen gevenwetevensaan wat deeenheid,
landbouwkundig geformuleerd, bedoelt aante geven. Bepalend bijdehieronder volgende hoofdeenheden ishetpercentage goed gewaardeerde grassen.
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Code: Omschrijving:1
0/-;
2-;

6-;
8-;

> 7 5 % plantesoorten van de groep die aanwijzing geeft omtrent een goede bemestingstoestand en goede verzorging van het grasland. Meer dan 50% is engels raaigras. Goed geëxploiteerde graslanden, die overwegend alsweiland in gebruik zijn.
60-75% van degenoemde groep van plantesoorten, waarvan 30-50% engelsraaigras. Eveneens goed geëxploiteerde graslanden, die wat minder overwegend en minder intensief beweid worden.
45-59% van degenoemde groep van plantesoorten, waarvan 15-29% engelsraaigras. Matig
tot net voldoende geëxploiteerde graslanden, die vaker gehooid en extensiever beweid worden. Hieronder valt veel van het grasland in de zandgebieden. Het percentage ruige plekken
(bossen) in deze categorie graslanden is hoog.
>35% van de genoemde groep van plantesoorten. Vrijextensief beweidepercelen, die nogal
eens gehooid worden en matig tot voldoende bemest worden. Gemiddeld genomen zijn
percelen, die bij deze eenheid zijn ingedeeld, als matig te beschouwen.
<35% vandegenoemdegroepvanplantesoorten en <35% slechtgewaardeerde grassoorten.
Engels raaigras komt slechts weinig voor. Matig geëxploiteerde graslanden.

In de omschrijvingen valt op, dat er geregeld over exploitatie gesproken wordt.
Alscomponenten zijn hiervan te beschouwen, het gebruik, de bemesting en de verzorging in engere zin. Dezecomponenten knnnen elkaar ten dele vervangen.
Zozalbijeenintensievebeweidingvaakeenbetergrasbestand teverkrijgen zijn bijeen
overigens vrij matig bemestingspeil.
Bij de hoofdeenheden 0-, 1-, 2-, 6- en 8- worden de volgende vochtvoorzieningsvarianten onderscheiden:
-1;
-2;
-3;
-4;

-5;

>30% plantesoorten die op droogte wijzen. Dit zijn droge graslanden.
15-30% droogte-aanwijzers. Dit zijn matig droge graslanden.
> 1 5 % droogte-aanwijzers en bijna geen vocht-aanwijzers. Dit zijn normaal vochthoudende
graslanden.
>30% vocht-aanwijzers; echter bijna alléén die soorten welke nog op zuurstofrijke grond
duiden, zoals ruwbeemdgras en beemdlangbloem. Dit zijn vochtige graslanden, met een
regelmatig produktieverloop, doch in regenrijke perioden iets te nat voor een doeltreffende
beweiding.
> 10% op natte omstandigheden wijzende soorten. Dit zijn iets te natte graslanden, diezeer
gauw vertrapt worden bij beweidingen in het voorjaar laat aan degroei komen.

Wanneerereenhooggewichtspercentagevoorkomtvandegroepplantesoorten,die
opdroogtewijzen, dan delenwedebetreffende proefplekken inbijdehoofdeenheid der
drogegraslanden. Dit zijn percelen waar hettekort aan waterdeoverheersendegroeifactor is;voornamelijk hierdoor wordtdanookdelandbouwkundigewaarde bepaald.
Hetzelfde geldt t.a.v. degroep van plantesoorten, die opvochtige omstandigheden
wijzen. Wanneer hiervan een hoogpercentage voorkomt, ishetperceel tenat; dit feit
bepaalt delandbouwkundige waardevan hetperceel.Binnendezenatteeenheid iseen
onderverdeling naar varianten gemaakt, die verband houdt met gebruiks- en exploitatieverschillen.
1
De plantesoorten behorende tot deze zg. indicatorgroepen, werden in het reeds eerder genoemde
artikel inhet vorigenummer genoemd.
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Een overzicht van de hoofdeenheden betreffende de vochtvoorziening met hun
varianten - voor zover deze bij het onderzoek in de Gelderse Vallei voorkwamen gevenwehierna.
4-;

56;

57;
59;

>40% plantesoorten, die erop wijzen dat in droge perioden het perceel snel te lijden heeft
van tekort aan water. Hierdoor ligt de produktie over een aantaljaren gemiddeld altijd ver
beneden het bij betere vochtvoorziening bereikbare, ook al isdebemesting voldoende. Deze
percelen zijn alszeer droog tebetitelen. .
>30%op vochtige tot natteomstandigheden wijzende soorten.Bijdeze soorten overheersen
duidelijk soorten die op een goede mineralenvoorziening wijzen, zoals beemdlangbloem en
ruwbeemdgras. Percelen, die tot deze eenheid behoren, zijn te nat, van vrij goede botanische
samenstelling en goede produktie, maar gedurende lange perioden tijdens het groeiseizoen
ongeschikt voor beweiding. De voorjaarsgroei is traag.
eveneens >30% opvocht wijzende soorten, waarbij echter geknikte vossestaart en kruipende boterbloem overheersen. Deze percelen zijn te nat, doch worden meer beweid dan de
voorgaande; zij zijn vrij goed bemest.
eveneens >30% op vocht wijzende soorten, zonder dat binnen de groep bepaalde soorten
sterk overheersen.Dezepercelen zijn tenat en genieten een matige exploitatie.

Tot slotvermeldenwenogdat onderdezehoofdeenheid 5-ookdepercelenvallen,
dieeenhoogpercentageplantesoorten hebben dieopeen slechtebemestingstoestand
wijzen,gepaardgaandemetoverigensookslechteexploitatie.Bijditonderzoekkwam
hiervan allééndevariant voor,die- gezien zijn botanischesamenstelling- opietste
natte omstandigheden wijst.
53;

> 3 5 % op armoede wijzende plantesoorten en >10% op vocht wijzende soorten.Het zijn
slecht bemeste en ook overigens slecht verzorgde percelen, die iets te nat zijn.

GEMIDDELDE HOEDANIGHEIDSGRAAD EN BRUTO-OPBRENGST VAN DE VEGETATIE-EENHEDEN

Uit de geschatte gewichtspercentages, gecontroleerd door een 50-tal botanische
analysen,werdvoorruim200proefplekken dehoedanigheidsgraadberekend.
Op50vandezeveldjes,diezogoedmogelijkeenbeeldgavenvandetoestandstypen
derproefplekken,werdonder2kooienperveldjedoor6keermaaienperjaardebrutoopbrengst bepaald. De bemesting op de plaatsen waar deze kooien stonden, kwam
overeenmetdebemestingdiedegebruikerophetgeheleperceelhadgegeven,althans
tot op het moment dat de kooien geplaatst werden. Daarna werd, verdeeld over de
verschillendesneden,onderdekooienintotaal 100kgzuiverestikstofperhagegeven.
Inditartikelverstaanweonderbruto-opbrengstdeopdezewijzeverkregenopbrengst,
uitgedruktinquintalen(100kg)perha.
Vandeoverigeveldjes werddejaaropbrengst door schattingverkregen,waarbij de
opbrengstveldjes als ijking dienden. Over de nauwkeurigheid van deze schatting is
elders reeds mededeling gedaan (FERRARI, 2). Het bleek dat deze methode alleszins
betrouwbaar wasvoor het onderzoek.
In tabel 1wordt een overzicht gegeven van de gemiddelde opbrengsten en hoedanigheidsgradenvandehoofdeenheden. Deopbrengstenzijnperveldje overdedrie
proefjaren 1951,1952en 1953gemiddeld.
Döo
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TADEL 1. De samenhang tussen hoofdeenheid, gemiddelde bruto-opbrengst en hoedanigheidsgraad
Hoofdeenheid

Gem.bruto-opbrengst . . . .
Gem.hoedanigheidsgraad . .

0ï-

2-

6-

8-

131
7,6
10

125
6,8
93

115
6,3
49

95
5,4
16

53

63
4,3
2

Zienwehetverloopvan dezegemiddelden, dan komt dit overeen met deveronderstellingzoalsdezeindeomschrijving vandevegetatiekarteringseenheden isgeuit. Uit
wiskundige bewerking bleek dat bijna alle verschillen tussen de gemiddelde waarden
derhoofdeenheden betrouwbaarzijn(ziehiervoor onze uitgebreide beschouwing: (DE
BOER en FERRARI, 3).

Het valt op dat van de goede graslanden (0- en 1-) naar devoldoende graslanden
(2-)relatief eengroteredalingoptreedt vandehoedanigheidsgraad danvandebrutoopbrengst (resp. 11 %en 4%). De oorzaak hiervan is in de eerste plaats, dat door
betere exploitatie - althans bij het in de Gelderse Vallei voorkomende bemestingsniveau - de hoedanigheidsgraad meer stijgt dan de bruto-opbrengst. Hieraan heeft
vooral derelatief sterke stijging van het percentage engelsraaigrasbij toenemendeen
intensieverebeweidingdeel.Indetweedeplaatskomenerbijhoofdeenheid 2-relatief
meervochtigeenietstenattevarianten voor,waardoordegemiddelde brutoproduktie
van dezeeenheid in mindere mate daalt.
Bij vergelijking van de daling van de beidegrootheden van 6- naar 8-, blijkt deze
procentueelgezienpraktischgelijktezijn(8%en9 %).
Wanneerwedeproefplekken indelennaardeeenheden,dieeenscheidingvolgensde
vochtvoorziening geven, dan vindt men een resultaat zoals dat in tabel 2is weergegeven.
TABEL 2. De samenhang tussen vochtvariant, gemiddelde bruto-opbrengst (1951 tot en met 1953)
en hoedanigheidsgraad
Karakteristiek

Gem.bruto-opbrengst
Gem.hoedanigheidsgraad

. . . .

Te nat

Iets
droog

Norm.
vochthoud.

Vochlig

Iets
te nat

-/

-2

-3

-4

-5

56157

59

106
6,1
11

107
6,2
19

120
6,6
42

126
6,8
55

120
6,4
41

102
5,7
34

84
4,9
9

Zeer
droog

Droog

471
4,9
12

rijk

matig
bemest

Wezienhierduszowelvoordebruto-opbrengst alsvoordehoedanigheidsgraad een
optimum,datgelegenisbijvariant-4; ditzijnvolgensdebotanischenormen vochtige
graslanden. Bijeenonderzoek opeenandereplaatsin deGelderseValleiisgebleken,
dat in natte perioden eenvrij groot deelvan percelen behorende tot dit typedoor het
veevertrapt wordt.
Verderzienwein tabel2bijdezeerdrogegraslanden eenzeer sterkedalingvande
opbrengst en van de hoedanigheidsgraad. Wat de hoedanigheidsgraad betreft is de
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daling bij de matig bemeste, natte percelen even sterk als bij de zeer droge percelen,
doch wat de opbrengst betreft is deze daling minder. Hieruit valt in elk geval op te
maken,datde bruto-opbrengst bij te veel aan vocht minder daalt dan bij tekort aan
vocht. Het rendement, dat bij beweiding door vee van de bruto-produktie wordt
gehaald,isechterhogerbijdezeerdrogedanbij de natte graslanden. Hierdoor wordt
desterkedalingvandenetto-produktievandedrogegraslanden ietsafgeremd,hoewel
deze toch nog aanmerkelijk zal zijn, zeker in vergelijking met de vochtige percelen.
DE SAMENHANGTUSSENDE VEGETATIE-EENHEID, HETGEMIDDELDEGRONDANALYSECIJFER
EN DE GEMIDDELDEGEGEVENBEMESTING

In tabel 3zijn dievegetatie-eenhedengeplaatst, welkeverondersteld worden ietste
zeggen omtrent enkele chemische gehalten van de grond dieverband houden met de
bemesting. Zoalsreedseerder gezegd,worden dezeeenheden ook beïnvloed door andere onderdelen van de graslandexploitatie.
TABEL 3. De samenhang van de vegetatie-eenheden met gemiddelde pH(KCl), kaligetal, P-citr., Pgetal en bemesting
Hoofdeenheid

0-11-

8-

59

Gem.pH(KCl)
5,4
5,6
5,5
5,3
5,6
5,7
5,6
Gem.kaligetal
40
34
29
27
12
26
21
Gem.P-citr
80
88
85
77
34
89
81
Gem.P-getal
11,7
9,3
7,6
7,4
8,9
6,4
4,9
Gem.kalibemesting inkgKaO/ha1 . . .
140
174
154
142
13
142
130
1
Gem.fosfaatbemesting inkgPaOsper ha
84
99
101
82
6
90
62
Aantal percelen
10
93
49
16 | 2
34
9
1
Hiermee issteeds de totale hoeveelheid K 2 0 en P 2 0 5 bedoeld, die met de kunstmest en stalmest
is gegeven.

Uittabel 3 valttelezen,daterweinigofgeenverband metdepHis.Indevegetatie
werd dan ook geen aanwijzing gevondenomtrentduidelijk uiteenlopendepH's,ofhet
zou moeten zijn op de zeer droge graslanden waarvan enkele een gering percentage
zureindicatorplanten hadden. Dezeerdrogevegetatie-eenheid isnietin tabel 3opgenomen; deze had een gemiddelde pH van 5,1 en vertoont een betrouwbaar verschil
met deiets tenatte ennatte vegetatie-eenheden, welkerespectievelijk een pH van 5,8
en 5,7 hadden. Dit verschilhangt waarschijnlijk samen metdebodem. Dezeer droge
graslanden liggen voor een belangrijk deel op de heideontginningen, terwijl de natte
graslanden op beekgronden en beekbezinkingen liggen.
Bij de gemiddelde kalitoestand zien weeen dalingin derichting zoals deze te verwachten zouzijn. Ookbijdegroepen natenrijk ennatenarmisdithetgeval.Deverschillenzijn echterindemeestegevailennietbetrouwbaar. Slechtsdegemiddeldekalitoestand vangoedegraslanden (0-en 1-) verschiltbetrouwbaar metdievandematige
ennogminderegraslanden (6-,8-,53en56+57),terwijl ookdevoldoendegraslanden
(2-) met enkeleanderevegetatie-eenheden betrouwbaar verschillen. De kalibemestingen zijn - zoals in tabel 3te zien is- zeer hoog en vertonen weinig verband met de
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vegetatie-eenheden, behalvedezeerarmepercelen (53)welkeookeenzeerlagekalibemesting krijgen. Ook de natte percelen worden weinigmet kali bemest.
De verschillen in gemiddelde fosfaattoestand der vegetatie-eenheden zijn gering,
alleen de arme percelen (53) springen er uit. Opvallend is dat degemiddelde fosfaattoestand bij het grasland in dit gebied zeer hoog is. Deverschillen in P-getal kloppen
wel met de vegetatie-indeling; hiervan zijn ook enkele verschillen betrouwbaar. De
verschillen in fosfaatbemesting geven te zien, dat slechts de arme en natte percelen
betrouwbaar verschillen van derest.
Deconclusieis,daterwelenigverband bestaat tussen debemestingenbemestingstoestand endevegetatie-indeling; ditgaathetbesteopbijdekalitoestand. Verder zijn
de goede graslanden ook wat fosfaat betreft wel goed te onderscheiden van de arme
graslanden. Het isechter zo dat andere factoren, waarvan debeweidingstechniek de
voornaamstezalzijn,vooraldeverschilleninbotanischesamenstellingbepalen.
DE SAMENHANG TUSSENDEVEGETATIE-EENHEDEN EN ENKELEKARAKTERISTIEKENVANDE
VOCHTVOORZIENING

Bijdieeenheden welkegebaseerd zijn op hetvoorkomenvaneenverschillend percentage vocht-en droogte-aanwijzers onder deplantesoorten, isteverwachten dat er
enigverbandbestaatmeteenaantalfactoren diedevochtvoorzieningbepalen.Intabel
4gevenweternaderebestudering degemiddeldegrondwaterstanden (gemiddeld over
de groeiseizoenen 1951, 1952 en 1953) en de gemiddelde vochthoudendheid, uitgedrukt in mm voor de plant tot werkzameworteldiepte beschikbaar water.
TABEL4. Samenhang tussen vegetatie-eenheden, gemiddelde grondwaterstand (1951
1953) en vochthoudendheid
Karakteristiek

Vegetatie-eenheid

Zeer
droog

Drooç

Iets
droog

Norm.
vochthoudend

4-

-/

-2

-3

114
68
12

141
90
11

100
83
19

106
96
42

Voch- |

tot en met

Iets
te nat

Te nat

-5

5-

76 i 53
117 | 146
55 ; 41

38
181
43

ti« ]
-4

Gem.grondwaterstand incm beneden
Gem.vochthoudendheid inmmwater . .

Bijbeschouwingvandezecijfersvaltop, datin hetnormaal vochthoudendetotnatte
traject een mooi verband is tussen de vegetatie-eenheden en de gemiddelde grondwaterstand. Dezeverschillen zijn ook betrouwbaar. Het verband met de gemiddelde
vochthoudendheid van het profiel is hier eveneens goed, hoewel dit vooral bij de
natteregraslanden geen praktische betekenisheeft, daar devochtvoorziening bijdeze
over het algemeen fijnkorrelige zandgronden verreweg het belangrijkste is via het
grondwater.
Bijdedrogeretotzeerdrogegraslandenvinden weookenigesamenhang,hoeweldit
niet regelmatig verloopt. Zo is b.v. de grondwaterstand bij dezeer droge graslanden
Landbouwvoorl. dec. 1956

691

TH. A. DE BOER EN TH. J. F E R R A R I

gemiddeld minder diepdan bijde droge. Wanneer men tevenshetbeschikbare vocht
indebeschouwing betrekt, danblijkt ditjuist andersom tezijn. Deoorzaak hiervan
is, datdepercelen dieingedeeld werden bijdedroge vegetatie-eenheid eendikkere
humuslaag envaak een hoger humusgehalte hebbendandepercelendiegerangschikt
zijn onder de zeer droge vegetatie-eenheid.
SAMENVATTING

Omsneleenkwantitatiefinzichtteverkrijgen omtrent detoestand vanhet blijvende
grasland ineenstreekwordenzg.graslandvegetatiekarteringseenheden onderscheiden
en inkaart gebracht. Deze eenheden berusten opeenindeling vandebotanische
samenstellingnaar groepenvanplantesoorten, dieindicatorischewaardehebbenvoor
verschillendecomplexen vangroeifactoren. Dit houdt in,dat mentevenseenverband
kan verwachten vanhet opbrengend vermogen endehoedanigheidsgraad van de
grasmatmetdekarteringseenheden.
Bijeenaantal percelen grasland indeGelderseVallei,welkeingedeeldwerden naar
vegetatiekarteringseenheden, zijn pereenheid gemiddelden berekend voor een aantal
groeifactoren, voor debruto-opbrengst en hoedanigheidsgraad.
Hierbij blijkt ineen plausibelevolgorde een betrouwbaar verschil tebestaan ingemiddelde opbrengst enhoedanigheidsgraad tussen vele karteringseenheden.
Het verband tussen devegetatie-eenheden endegemiddelde kalitoestand komt
overeen met debotanische indicatie, doch niet alleverschillen zijn betrouwbaar.De
fosfaattoestand isvoor hetgrasland, datbijdekarteringseenheden minstensalsmatig
werd ingedeeld, gemiddeld zohoog,datergeenverband isen ook nietteverwachten
is. Het P-getal geeft meer verband tezien.
De verschillen ingemiddelde grondwaterstand envochthoudendheid vandekarteringseenheden, diehieromtrent aanwijzing behoren tegeven, zijn betrouwbaaren
stemmeninrangordeovereenmetdeverwachting.
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