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Abstract

DAM,J. G. C. VAN(1973) Bodemgeschiktheidsonderzoek, in het bijzonder bij asperges, appels en
stooktomaten (Soilsuitability research, inparticular withasparagus,applesand hothouse tomatoes).
DoctoralthesisWageningen,ISBN902200483X,(viii) + 102p.,30figs,20tables,173refs,Enj. and
Dutch summaries.
Also: Versl.landbouwk. Onderz. (Agric.Res. Rep.) 805and Bodemk. Stud. 10.
Various aspects of soil suitability research inhorticulture are explained byresults from asparagus (a
moderately intensivecrop)and apple(moreintensive)outdoors,and tomatoes inheated greenhouses
(very intensive). The less intensive the crop, the clearer the limit the soil set in yields, because, for
intensive crops, it was more economic for the grower to adapt to the soil by crop management and
soil improvement.
Yield, quality and the economics of asparagus were strongly influenced by the soil. Rooting
depthwasanimportantfactor anddependedonpenetrationresistance.Inlayerswitha high resistance
(30 kgf/cm2), roots did not occur, as in Chorizons ofsandysoils.For the apple Jonathan onfinetextured river clays, growerscould allow for soil limitations by planting trees closer together. Tree
growth was influenced more by a soil layer with a bad structure than was yield per m2 covered by
the trees.
In trials with tomatoes in heated greenhouses soil had little effect if management was optimum.
Morerapid plant growth and lower fruitset on thefirst trusses on sandy soil than on clay soils were
explained bydifferences inavailablewater.Water isstronger bound byclaysoilsthan bysandysoils,
but crop management could correct for differences between soils.
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Dit proefschrift.
A.P.A.Vink, Versl. Landbouwk. Onderz.nr. 68.13,Wageningen 1963.
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Dit proefschrift.

Bij interpretatie van bodemkaarten dient meer aandacht geschonkente worden aan
het bodempatroon.
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De ervaring leert dat met eenzelfde tuinbouwgewas op zeer uiteenlopende gronden
gelijkeresultatenkunnenwordenbehaald.Nietteminiskennisvandegrondonmisbaar
om voor een gewas de juiste cultuurtechnische en teelttechnische maatregelen te
kunnen vaststellen.
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Bij het beoordelen van degeschiktheidvan zandgronden voor deteeltvan gewassen
isdepenetrometer een onmisbaar instrument.
J. G. C.vanDam &J. A.Hulshof, Meded. Dir. Tuinbouw 30(1967):187-190.

Voor deverdere ontwikkelingvan delandbouwwetenschap endeoverdraagbaarheid
van onderzoeksresultaten naar de praktijk is een goede bodemkundige beschrijving
van proefvelden vereist. Een globale aanduiding van grondsoort en zwaarte van de
bouwvoorisbeslistonvoldoende.InNederlanddientminstensdekaarteenheidvande
bodemkaart van Nederland, schaal 1:50000, met de grondwatertrap te worden
vermeld.

Voor toepassing in land-, tuin- en bosbouw moet devoorkeur gegeven worden aan
defractiegrens 2jim. boven defractiegrens 16/an.

Het optimale kasklimaat isniet alleen afhankelijk van de eisen van het gewas,maar
ook van deeigenschappenvan degrond.
Dit proefschrift.
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1 Inleiding

Grondis€6n van dekenmerkenvan land. Dit komt duidelijk tot uitingin de definitiedieChristianin 1963 vanlandgaf(Christian & Stewart, 1968).Dezefysisch-geografiiche definitie van land luidt als volgt: 'Land must be considered as the whole
verticalprofile at a siteon theland surface from theaerial environment downto the
underlyinggeological horizons and including theplant and animal populations, and
past and present human activity associated with it'.
In figuur 1 worden de verschillende kenmerken van land volgens deze definitie
weergegeven. Het landgebruik door demenswordt in hoge mate bepaald door het
gecooibineerd effect van deze kenmerken. Hierin neemt de grond een belangrijke
plaats in.
InnavolgingvanDeBakker&Schelling(1966)wordtaanhetwoordgronddevoorkeur gegeven boven hetwoord bodemvoor deaanduiding van het driedimensionale
systeem.Grondsluitnamelijkaanbijhetspraakgebruik.Bodemiseenmodernwoord
datsinds de negentiende eeuw gebruikt wordt in het wetenschapsmilieu in moderne
woordsamenstellingen(Pons, 1966). Voorbeelden zijn bodemkartering, bodemfauna
bodemclassificatie, bodemeenheid, bodemprofiel. In deze en soortgelijke samenstellingenzal het woord bodem in dezepublikatie gebruikt worden.
IndeGlossaryofsoilscienceterms(1970)enindeResourceconservation glossary
(1970)worden devolgende definities van grond gegeven:
1. The unconsolidated mineraland organicmaterial ontheimmediatesurface ofthe
earth that servesas a natural medium for the growth of land plants.
2. Theunconsolidated mineral matter on thesurface oftheearthsthathasbeensubjected to and influenced by genetic and environmental factors of: parent material,
climate (including moisture and temperature effects), macro- and microorganisms,
andtopography, all acting over aperiod oftimeandproducing a product-soil-that
water

Fig. 1. Kenmerken van land volgens
Christian.

klimat
climate'
" V landvorm- landinrichting
landlorm - landlayout
flora en fauna

Fig. 1. Characteristics of land after
Christian.

differs from the material from which it is derived in many physical, chemical, biological and morphological properties, and characteristics'.
Volgensdeeerstedefinitieisgrondhetbovenstedeelvandeaardkorstdat belangrijk
is voor de plantengroei. De tweede definitie geeft een nauwere begrenzing van het
begripgrond.Menkanvolgensdezedefinitieeerstvangrondsprekenalsdoor bodemvormende processen duidelijke veranderingen in het moedermateriaalhebbenplaatsgevonden. In dezebetekeniskunnen sommigegronden in Nederland ternauwernood
grond genoemd worden. In het Nederlandse bodemclassificatiesysteem komt dit tot
uiting in de naam vaaggronden (De Bakker &Schelling, 1966). In deze publikatie
zal grond worden gebruikt in de betekenis van deeerste definitie.
In het verleden heeft demens delandbouwkundigemogelijkheden van een gebied
vaakmoetenlerenmetvallenenopstaan,metde'trial anderror-methode'.Weliswaar
zijn hierdoor veellandontginningen mislukt,maar door ervaringwijs geworden,ging
hij devoorkeur geven aan bepaalde gebieden voor bewoningen voor het uitoefenen
vanlandbouw.Aangenomenmagwordendatdenatuurlijkevegetatievaneengebied,
die op haar beurt sterk belnvloed wordt door grond en klimaat, een belangrijke rol
heeft gespeeldbijdekeuzevaneenvestigingsplaats. Modderman (1959)vermeldt dat
de nederzettingen van de Bandceramische cultuur (+4000 jaar voor Christus) in
Europa vooral gevonden zijn in lossgebieden.
In de moderne maatschappij tracht men mislukkingen van landontginnings- en
landontwikkelingsprojecten zoveelmogelijk tevoorkomen. Voordat men tot de uitvoering overgaat, vindt eerst uitgebreid vooronderzoek plaats.
De mogelijkheden van een gebied voor verschillende vormen van landgebruik
worden bij zo'n vooronderzoek vaak nagegaan door middelvan zogenaamdegeintegreerdekarteringen (integrated surveys).Hetgaathierbij omhetinkaartbrengenvan
denatuurlijke hulpbronnenvaneengebied- waarvandegronder66nis- inverband
enzoveelmogelijktezamenmeteenopnamevandemenselijke,socialeeneconomische
factoren. Daarbij wordt getracht zowel de voorbereiding als deuitvoering en die resultaten van dergelijke karteringen te 'integreren', d.w.z. tot een zinvol geheel te
maken (Vink, 1967).
Omderesultatenvandezegefntegreerdekarteringenoverzichtelijktekunnenweergeven, worden vaak landclassificaties gemaakt. Onder landclassificatie wordt verstaan het rangschikken vanland inklassenvoor een bepaald, meestalpraktischdoel
(Vink, 1955).
Hetmakenvanlandclassificaties behoeft niet gekoppeld te zijn aan gelntegreerde
karteringen. Bij het indelen van land in klassen kan men alle kenmerken van land
volgensdedefinitie vanChristianinogenschouwnemen.Ditgebeurt o.a. inAustralie
waar men verschillende zogenaamde 'landsystems' onderscheidt die op hun beurt
respectievelijk weerbestaanuitverschillendelandunitsensites(Christian &Stewart,
1968).Vaak beperkt menzichtot 6enofenkelekenmerken van land. Neemtmen de
grond als basis voor de landclassificatie, dan spreekt men wel van bodemkundige
landclassificatie (Vink, 1963).Hiertoewordenhetmakenvanbodemkaarten(bodemkartering) endeinterpretatie ervangerekend. Bijdeinterpretatie van bodemkaarten,

d.w.z. het aangeven van de mogelijkheden van de op de bodemkaart weergegeven
grondenvoor66nofanderevormvanbodemgebruik,zalmenvaakanderekenmerken
van land niet kunnen verwaarlozen. Zo zal de beoordeling van gronden voor landbouwkundige doeleinden altijd gebeuren tegen de achtergrond van een bepaald klimaat.Zijndeverschilleninklimaatbinneneengebiedgering,zoalsonderNederlandse
omstandigheden, dan wordenverschillen inlandbouwkundige mogelijkheden vande
landerijen in sterke mate bepaald door verschillen in bodemgesteldheid. Komen
daarentegengroteverschilleninklimaat voor,bijvoorbeeld inbergachtigterrein,dan
worden de verschillen in landbouwkundige mogelijkheden van de landerijen ook in
sterkemate bepaald door het klimaat.
Zo is de 'landcapability classification', ontwikkeld door de Soil Conservation
ServiceindeUSA(Klingebiel, 1958)inhetkadervandebodemerosiebestrijding,een
interpretatie van debodemkaart metbehulp van degegevens over het klimaat.
InverschillendedeelstatenvanWest-Duitslandhebbenin het kader van demoderniseringvandefruitteeltnadetweedewereldoorlog'Standortkartierungen fur Obstbau
und fur Weinbau' plaatsgevonden (Ruppbrecht et al. 1962; Schreiber et al. 1967;
Zakosek et al. 1967).Bijdezeonderzoekingen zijn demogelijkheden en beperkingen
vaneengebiedalsgroeiplaatsvooreengewasofgroepgewasseneveneensbeoordeeld
opbasisvan bodemgesteldheid, aangevuld met gegevensover het klimaat.
Ingeaccidenteerd terreinzijn ook gegevensoverhetrelief,zoalsdehelling,belangrijk voor de gebruiksmogelijkheden van landerijen voor verschillende doeleinden.
Vaak wordt dan de helling op de bodemkaart weergegeven; hiertoe past men een
verdere onderverdelingvan eenbodemeenheid in fasen toe.
In Nederland zijn de verschillen in klimaat klein en is het land weinig geaccidenteerd. De verschillen in landgebruik worden er dan ook zeer sterk bepaald door de
verachillen van de gronden zelf. Dit neemt echter niet weg dat dekleineverschillen
tochvanbetekenis kunnen zijn voor deland-entuinbouw. Zo schrijft Cnossen etal.
(1966)deverschillentussendelandbouwinhetnoordelijk enzuidwestelijk zeekleigebiedvoor een deeltoe aan klimaatsverschillen.
Demogelijkheden vandegrondenvoorverschillendedoeleindenwordeninNederlandinsterkematebeinvloeddoordegrondwaterstand. DaaromwordtopdeNederlandse bodemkaarten veelaandacht besteed aan dehuidige grondwaterhuishouding.
ZoWordenopdesystematischeBodemkaartvanNederland,schaal1:50000,diedoor
de Stichting voor Bodemkartering wordt vervaardigd, 7 grondwatertrappen onderscheiden (tabel 1). De gronden worden naar hun gemiddeld hoogste en gemiddeld
laagstegrondwaterstanden ingedeeld in dezeklassen (Van Heesen, 1970).
Voorteeltenonderglasisookdeaanwezigheidvangoedgietwatervangrootbelang.
In het westen van Nederland bepaalt vooral het zoutgehalte de kwaliteit van het
water, in het oosten het ijzergehalte (Hellings, 1971;Vanden Ende, 1970).
In navolging van Lewis (1952) onderscheidt Vink (1955, 1963) verschillende
categorieen van landclassificatie. Het indelen van land met de grond als variabele
factor wordt, zoals reeds is vermeld, door hem bodemkundige landclassificatie genoemd. Deze vorm van landclassificatie wordt ook wel technische landclassificatie

Tabel 1. Indeling van grondwatertrappen, zoals wordt gebruikt door de Stichting voor Bodemkartering.
Grondwatertrap/Watertable class
(grondwaterstand in cm beneden maaiveld/watertable in cm
below surface)

n
Gem. hoogste grondwaterstand
Mean highest watertable
Gem. laagste grondwaterstand
Mean lowest watertable

<50 50-80

m

IV

<40

>40

80-120

80-120

VI

< 4 0 40-80
> 120 > 120

vn
> 80
> 120

Table 1. Scheme of watertable classes used by theNetherlands SoilSurvey Institute.

genoemd (Vink, 1955). Hiervan zegt bij dat getracht moet worden de economische
factorzominmogelijkinhetsysteemtebetrekken. Hoewel hijdit nietvermeldt, heeft
hij hierbij het oog op die vorm van bodemgeschiktheidsclassificatie, waarbij de gebruiksmogelijkhedenvandeverschillendegrondenvooragrarischedoeleindenworden
weergegeven.Hetzalduidelijkzijndatbijhetindelenvangrondennaarhunkenmerken
en eigenschappen in een aantal klassen, de economische factoren geen rol spelen.
Maar wanneer men de gebruiksmogelijkheden voor landbouwkundige doeleinden
van de gronden in een aantal klassen tracht weer te geven, zal toch altijd moeten
worden uitgegaan van bepaalde economische ensociale randvoorwaarden.
Bodemgeschiktheidsclassificaties kunnen weer uitganspunt zijn voor economische
landclassificaties. Hierbij worden met behulp van economische rekengrootheden de
opbrengsten endekostendiegemaaktzijn omdezeopbrengsten tebehalen,verwerkt
tot 66n waarderingscijfer dat de mogelijkheden van een grond voor een vorm van
bodemgebruik weergeeft. Menkanditdoenonderaannemingvanverschillenderandvoorwaarden. Afhankelijk hiervan kan men dan verschillende uitkomsten krijgen,
die, evenals de bodemkundige landclassificaties, als basis kunnen dienen voor adviezenenbeleidsbeslissingen overhetlandgebruik.Vaak spelen als randvoorwaarden
ook socialeenpolitieke factoren eenrol.
Inhetvolgendehoofdstuk zullendeverschillendevormenvanbodemkundigelandclassificatie en hun onderlinge samenhang, nader worden uiteengezet. Hierbij zalingegaanworden opdeverschillendefacetten vanbodemgeschiktheid. Ditzaluitvoerig
worden toegelicht met onderzoeksresultaten bij enige tuinbouwgewassen.

2 Beginselenvan bodemgeschiktheidsonderzoek

2.1 Bodemkundigelandclassificaties
2.1.1 Algemeen
BodemkundigelandclassificatiewordtdoorVink(1955, 1963)verder onderverdeeld
in:
Bodemclassificatie: het beschrijven, onderzoeken en rangschikken van de natuurwetenschappelijke aard van de gronden.
Bodemgebruiksclassificatie: het noteren van het huidige bodemgebruik, de bedrijfsvorm, degewassen en het produktieniveau.
Bodanhoedanigheidsclassificatie: het beoordelen enclassificeren van bodemhoedanigheden.Bodemhoedanigheden zijn aspectenvandebodemgesteldheiddiehet resultaat
zijn van interacties tussen bodemkenmerken, bodemgebruik en omgeving (Kellogg,
1961;Gordon Steele, 1967),bijvoorbeeld degevoeligheidvoorwateroverlast, droogte
en slempen de bewortelbaarheid.
Bodemgeschiktheidsclassificatie: het op grond van ervaring, proeven en andere gegevensbeoordelen en classificeren van de mogelijkheden die een grond biedt, zowel
watbetreft deteeltvanverschillendegewassen,alswat betreft de grondverbeteringsmogelijkheden.
Vinkmaaktbijdezeindelinggeenonderscheid tussenbodemclassificatie enbodemkartering.Andere onderzoekers, o.a. Schelling (1970)en De Bakker (1970),doen dit
wel;mijnsinziensterecht.Zijbeschouwenbodemclassificatie alsdebasisvoorbodemkartcringenwelomdat delegenda van een bodemkaart afgeleid dient teworden uit
eenbodemclassificatiesysteem. Ditisechter alleenmogelijk wanneerhetbodemclassificatiesysteem medegebaseerdisopkennisvanhetvoorkomen vandegrondeninhet
terrain.
Uitgaande van dit onderscheid is er verschil tussen bodemeenheden als bodemclassificatie-eenheden en als bodemkaarteenheden. Laatstgenoemde zullen soms
kleinere oppervlakten grond ('onzuiverheden') insluiten, dieniet aan de omschrijving
van de bodemkaarteenheid beantwoorden, maar uit karteertechnische of kaarttechnischeoverwegingen niet apart kunnen worden aangegeven.
Bodemclassificatie-eenheden zijn niet verontreinigd met andere bodemeenheden.
Infiguur2,waareenschemavanverschillendevormenvanbodemkundigelandclassificatie en hun onderlinge samenhang is gegeven, zijn bodemclassificatie en bodemkarteringdan ookapart onderscheiden. Bodemgeschiktheidsonderzoek, resp.bodem-

Fig.2. Schema van veischillende vormen van bodemkundige landclassiflcatie.
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Fig.2. Scheme of different kinds of land classification based on soil factors.

hoedanigheidsonderzoek, gebaseerd op bodemclassificatie-eenheden, leidt tot een
bodemgeschiktheids-, resp. bodemhoedanigheidsclassificatie van zuivere bodemeenheden. Met behulp van deze classificaties kunnen weer interpretaties van bodemkaarten worden gemaakt. Hierbij moet men zich bewust zijn van voornoemde 'onzuiverheden'. Onder interpretaties van bodemkaarten worden verstaan uitspraken
over het gedrag van de gronden van de bodemkaarteenheden bij een bepaalde
behandeling, of over de mogelijkheden die deze gronden hebben voor een bepaald
gebruik.Dezeinterpretaties kunnenwordengegevenindevormvankaartenoftabellen(Haans &Westerveld, 1970).Behalveuitspraken overdebodemgeschiktheidvoor
eenbepaaldgebruik,hebbeninterpretatiesvanbodemkaartenvaakookbetrekkingop
uitspraken over bodemhoedanigheden zoals slempgevoeligheid, vertrappiqgsgevoeligheid,bewortelbaarheid.
Tusseninterpretatievanbodemkaartenenbodemgeschiktheids-enbodemhoedanigheidsclassificatie bestaat een overeenkomstige relatie als tussen bodemkartering en
bodemclassificatie. Men kan ook bodemgeschiktheidsonderzoek baseren op bodemeenheden van bodemkaarten. Ditwordt bijvoorbeeld vaak gedaanbijinventarisering
van plaatselijke ervaringskennis over de gebruiksmogelijkheden van gronden (De
Smet, 1962). Men zal zich hierbij echter moeten realiseren dat deze bodemeenheden
verontreinigd kunnen zijn met andere bodemeenheden en dat de inhoud van gelijke
eenheden op dekaart hierdoor van gebied tot gebied kan varieren.

2.1.2 Debetekenis van bodemclassificatie en bodemkartering
Omdeagrarischemogelijkheden vaneengebied in bodemkundig opzicht goed te
kunnenweergeven,heeft meneenoverzichtvandevoorkomendegrondenenhunverbreidingnodig.Voorhetweergevenvanderesultatenvaneendergelijke inventarisatie
iseen kaart zeer geschikt (Koeman, 1962).
InNederland,waardebodemkarteringnadetweedewereldoorlogpasgoedvande
grond gekomen is, had de indeling van de gronden aanvankelijk een sterk landschappelijk karakter (Edelman, 1950). Naarmate de kennis toenam, kwamen verschillendebezwarentegendezebenaderingswijze naar voren(DeBakker &Schelling,
1966).Eengrootbezwaarvoortoepassingindelandbouwwas,datde omschrijvingen
van degronden tevaagwarenenniet steedsafgestemd op de eigenschappen van de
grondzelf.Ookkwamdoorderegionalelegenda'svandekarteringendeverwantschap
vangrondenuitdeverschillendegebiedenveelalnietduidelijk naarvoren,zodatoverdracht van kennisvaak moeilijkheden gaf.
Het huidige Nederlandse bodemclassificatiesysteem (DeBakker &Schelling,1966)
heeft deze tekortkomingen niet. Het is een natuurlijk categorieensysteem met een
sterk pedogenetisch en morfometrisch karakter. De differentierende criteria zijn
zoveelmogelijk metbehulpvanmeetbarekenmerken gedefinieerd. Het systeemistot
enmethetvierdeniveau(subgroepniveau)uitgewerkt.Deindelingberusttotenmetdit
niveau op kenmerken diedoor bodemvorming zijn ontstaan.
Voor een snelle overdracht van onderzoeksresultaten en ervaringsfeiten kan een
indeHngssysteemnietgemistworden(Smith&Aandahl, 1957). Wileen bodemclassificatiesysteem nut hebben voor agrarische toepassingen, dan moeten de indelingscriteriaook eenlandbouwkundige betekenis hebben (Mackney, 1969).Bijdeverdere
uitbouwvanhetNederlandsebodemclassificatiesysteem ishetdebedoelingdegrenzen
van delagereeenheden zoveelmogelijk op delandbouwkundige eigenschappen af te
stemmen.Elementenvoor deuitbouw naar delagereniveauszijn o.a. detextuur van
de bovengrond, het verloop van de textuur in het profiel, het verloop van het koolzure-kalkgehalte, het humusgehalte en de grondwatertrappen. Deze elementen zijn
reeds gehanteerd bij de onderverdeling, die in de legenda van de bodemkaart van
Nederland, schaal 1:50000 wordt toegepast (intern rapport van de Stichting voor
Bodemkartering).
De oppervlakten, waarin bodemclassificatie-eenheden in het veld voorkomen,
kunnen sterk in vorm en grootte varieren. Voor het weergeven van de geografische
verbreiding, de bodemkartering, schept dit een eigen problematiek (Buringh et al.,
1962).Het resulteert in een kaartlegenda, die gebaseerd isop het bodemclassificatiesysteem. Het snelin kaart brengen van deverschillende gronden is mogelijk alsverschillen tussen de onderscheiden bodemeenheden zich ook openbaren in het terrein.
Uit karteringsoverwegingen dient daarom de legenda van een bodemkartering de
bodemclassificatie-eenheden op een landschappelijke basis te groeperen (Schelling,
1970;DeBakker, 1970).
Brisreedsopgemerktdatvooragrarischetoepassingendeindelingscriteriaopland-

bouwkundige eigenschappen moeten worden afgestemd. Daar de eisen die dc verschillende gewassen aan de grond stellen uiteen kunnen lopen, houdt dit in dat de
keuze van de indelingscriteria op een compromis moet berusten. De laatstejaren is
bovendien de interpretatie van bodemkaarten voor niet-agrarisch bodemgebruik
sterk toegenomen. De keuze van de indelingscriteria van de gronden wordt bij de
multiple bodeminterpretatie zeer belangrijk. Sommige onderzoekers, o.a. Gibbons
(1961)enButler(1964)vragenzichafofhetinveelgevallennietdevoorkeur veffdient
deindelingscriteria vandegronden telatenafhangen van hetspecialedoel,waarvoor
gekarteerd wordt. Uit praktische overwegingen zal dit echter in veel gevallen niet
mogelijk zijn.
Soms volstaat men met het in kaart brengen van slechts 66n bodemkenmerk of
bodemhoedanigheidvaneengebied,bijvoorbeeld debouwvoorzwaarte.Zulkekaarten
worden 'single value' kaarten genoemd. Over de waarde van deze kaarten voor de
beoordeling van de bodemkundige mogelijkheden voor de teelt van een gewas of
groepgewassenschrijft Aandahl(1958)hetvolgende:'Occasionallysomeonecharacteristicorqualitymaybecomealimitingfactor forplantgrowthonseveralsoils.When
that is true, people are tempted to predict plant growth on the basis of this one
characteristic orquality alone.Thisapproachmayworkwellenoughwithinalimited
universewherefewplants,fewsoilsandfewlevelsofmanagementareinvolved.Whenever attempts are made to extend the approach to a large universe, however it soon
breaksdown.Totrytousea singlecharacteristic or quality asa basisfor predictions
ofplantgrowthistoinviteerror.Theentiresoil,i.e.theuniquecomplexofcharacteristics comprising eachkind of soil,must beconsidered as anentity of thelandscape,
including its climatic setting. Thisentity isthe environment for plants'.
Somsworden single value kaarten afgeleid uit de bodemkaart van een gebied om
bepaalde facetten van de bodemgesteldheid duidelijk te kunnen weergeven. Bnkele
voorbeelden zijn: zanddieptekaarten, afwijkende-lagenkaarten, bouwvoorzwaartekaarten(Haans &Westerveld, 1970).Ook het afzonderlijk weergevenvan de grondwatertrappen op de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50000, moet als het in
kaartbrengenvaneensinglevaluewordengezien.Voordeinterpretatievaneenbodemkaart kunnen singlevalue kaarten eengemakkelijk hulpmiddel zijn.
Hetbeoordelen vandebodemkundige geschiktheid van gronden alleen op grond
vansinglevalueshoudtzoalsAandahlschrijft, gevarenin.Vaakzijndezesinglevalues
alleenbruikbaaronderbepaalde omstandigheden. Wijzigen de omstandigheden zich,
dan kunnen deze single value kaarten waardeloos worden voor het aangeven van de
gebruiksmogelijkheden van de desbetreffende gronden. Bij bodemkaarten is dit veel
minder snelhet geval.
2.1.3 Debetekenis van debodemgebruiks- en bodemhoedanigheidsclassificatie
Van gronden waar bepaalde bedrijfstypen of bepaalde gewassen veel voorkamen,
kan men verwachten dat zij hiervoor geschikt zijn. Inventarisatie van het bodemgebruik in een gebied geeft eeneerste benadering vandebodemgeschiktheid.Waaneer
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bepaaldebedrijfstypen ofgewassenineen gebied niet voorkomen, behoeft het echter
nog niet te betekenen dat de gronden in dit gebied hiervoor geen mogelijkheden
bieden.
Hetuitvoerenvanbodemhoedanigheidsclassificatiesgeeft inzicht in de beperkingen
die een grond heeft voor bepaalde bedrijfstypen of voor bepaalde gewassen (Vink,
1963;Haans &Westerveld, 1970).Bodemhoedanigheidsclassificatiekanhierdooreen
waardevolle basis zijn voor de bodemgescbiktheidsbeoordeling van gronden. In de
volgende bladzijden zalhierop nader worden ingegaan. Vaak zal hetmetbehulpvan
bodemhoedanigheidsclassificatie gemakkelijker zijn, ervaringen, opgedaan met gewassen op gronden uit het ene gebied, te interpreteren voor gronden in een ander
gebied waar dezegewassen nog niet geteeld worden.
2.2 Bodemgeschiktheid,inhetbijzonder voordetuinbouw
2.2.1 Algemeen
Hettelenvancultuurgewassen opbedrijven gebeurt,afgezien vandelevensvreugde
die bet de teler kan geven, uit economische overwegingen. Met het verbouwen van
gewassentracht deteler eenzohoogmogelijk netto inkomenteverwerven. Eenteler
achtdiegrondenhetmeestgeschiktvoorhettelenvangewassen,waarophijhethoogsteinkomen kan bereiken.
Vink(1963)omschrijft degeschiktheidvaneengrondalsdematevansucces, waarmede een bepaald gewas of combinatie van gewassen bij goede bedrijfsvoering op
een bepaalde grond regelmatig verbouwd kan worden. Daar grond en klimaat het
groeimilieu van een gewas bepalen, kan de geschiktheidsbeoordeling van een grond
voordeteeltvaneenofmeergewassennietlosgezienwordenvanhetklimaatwaarin
de betreffende grond ligt. Voorts kunnen opbrengsten en kosten in sterke mate beinvloed worden door de algemene technische en economische situatie die op hun
beurt weer kunnen afhangen van sociale en politieke omstandigheden. Een bodemgeschiktheidsclassificatiewordtdaarom altijd uitgevoerdbijbepaaldeklimatologische,
economische en sociale randvoorwaarden.
Vihk (1963) onderscheidt verschillende niveaus waarop bodemgeschiktheidsclassificatfcs kunnen worden uitgevoerd. Hij onderscheidt niveaus naar dekwaliteitvande
teler,naar dematevanwaterbeheersing engrondverbetering. Hij spreekt van actuele
bodemgeschiktheid, wanneer degronden beoordeeld worden zoalszij op de bodemkaartstaanaangegeven.Potentielegeschiktheidisde geschiktheidvan de gronden na
bepaalde ingrepen, zoals grondverbetering en verbetering van de waterbeheersing.
Normaal gaat men in ons land bij een bodemgeschiktheidsclassificatie uit vaneen
goedevaktechnische bedrijfsvoering eneengangbare bedrijfsomvang en bedrijfstype.
Opdeze basis isookhet bodemgeschiktheidsonderzoek bij tuinbouwgewassen uitgevoerd, dat in de volgende hoofdstukken zal worden besproken.
Vink noemt een aantal factoren waardoor de geschiktheid van de grond voor het
telenvaneen gewasof combinatie van gewassen wordt bepaald:
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1. de opbrengst,
2. dekwaliteit van hetprodukt,
3. deoogstzekerheid,
4. dekosten die gemaaktmoetenworden omdeze opbrengsten tebehalen,
5. het bodempatroon.
Degeldelijke opbrengstenvaneengewashangenafvandehoeveelheidendekwaliteit van het geoogste produkt. Gronden die bij verschillende weersomstandigheden
goedeopbrengsten van goedekwaliteit geven,m.a.w.een gering oogstrisico hflbben,
worden hoger aangeslagen dan gronden die gemiddeld over een reeksjaren deBelfde
opbrengst geven,maar vanjaar totjaar sterk in opbrengst varieren.
Voor verschillende tuinbouwgewassen is het tijdstip waarop het produkt wordt
aangevoerd van grote betekenis (Meijaard, 1965). Primeurs brengen in de regel de
hoogste prijzen op. Gronden waar deze gewassen een vroege oogst kunnen geven,
worden hoger gewaardeerd.
Vooreenaantal,vaak slechthoudbare tuinbouwprodukten (verschillendegroenten
en snijbloemen) is de aanwezigheid van een grote veiling in de nabijheid van grote
betekenis voor de te maken prijs. De bedrijven die deze produkten voortbrangen,
liggeninverband hiermeemeestalgeconcentreerd in centra. In het verleden, toen de
transportmogelijkheden gering waren, was een groenteteeltcentrum slechts magelijk
indeonmiddel!ijke nabijheid vaneen grote stad, waar deprodukten konden worden
afgezet. VonThiinenheeft in 1826reedsgewezen op degrotebetekenisvande afzetmogelijkhedenvandeprodukten voordegeschiktheidvaneengebiedvooragrarische
gebruiksvormen (Minderhoud, 1948).Naar analogievan deindustrie spreekt menin
de tuinbouw sinds enige tijd van de zogenaamde centfumfunctie (Jacobs, 1955;
Sangers, 1969),Naast goede afzetmogelijkheden houdt dit in: de aanwezigheid van
toeleveringsbedrijven, ervaren arbeidskrachten, mogelijkheid tot uitwisseling van ervaring tussen de tuinders onderling, enz. Dit heeft tot gevolg, dat gronden in een
centrum door de teler hoger gewaardeerd worden voor een bepaalde teelt dan overeenkomstige gronden erbuiten (Pijls &Hulshof, 1957).
Het telenvan gewassen brengt kosten metzichmee. Naarmate dekosten voor het
behalen van een bepaalde opbrengst lager zijn, zal de grond hoger worden gewaardeerd. Bij hoge arbeidslonen wordt het netto-rendement per oppervlakte-eenheid bij
verschillende gewassen sterk beiinvloed door demogelijkheden voor het gebruik van
machines. Dit laatste stelt eisen aan de grond, maar ook aan het relief, de bedrijfsgrootte endelandinrichting (De Smet,1963).
Vink(1963)heeft voordeakker-enweidebouw getracht debodemgeschiktheid,gebaseerd op het verschil van kosten en opbrengsten, in sterke mate te kwantifioeren.
Hiervoor heeft hij in samenwerkingmet het Landbouw-Economisch Instituut proefbegrotingen gemaakt met behulp van gegevens van het bedrijfs- en proefplekkenonderzoek.Voordezesterkkwantitatievebenaderingvandebodemgeschiktheidmoesten
nietalleengrotehoeveelhedenwerkwordenverzet,zijhad ookalsnadeeldat bijwijzigingvan deproduktieomstandigheden herzieningvande bodemgeschiktheidsclassificatie op veel moeilijkheden stuit. Voorts kan men zich afvragen of een zo
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gedctailleerdebodemgeschiktheidsclassificatiewelnoodzakelijkisvoordeinterpretatie
van bodemkaarten (voornamelijk schaal 1:10000 en kleiner), zoals die door de
Stichtingvoor Bodemkartering worden gemaakt. De Stichtingvoor Bodemkartering
is daarom van deze sterk kwantitatieve benadering van de bodemgeschiktheid afgestapt. In de tuinbouw is ze zelfs nooit toegepast. In deze bedrijfstak is reeds vroeg
aandachtgeschonkenaandebodemkundigebeperkingendiedeverschillendegronden
hebben voor deteeltvantuinbouwgewassen (DeBakker, 1950;Van Liere, 1948).Bij
intensieve teelten, zoals dievan veletuinbouwgewassen, zijn namelijk de mogelijkhedcn om zich aan te passen aan bodemkundige beperkingen veel groter dan bij de
meerextensieveteelten.Hieropzalindevolgendehoofdstukken noguitvoerigworden
ingegaan. Door deStichtingvoor Bodemkartering wordt daarom bij de interpretatie
van bodemkaarten voor tuinbouwkundige doeleinden zoveel mogelijk aangegeven
welkebodemkundige beperkingen degronden hebben.
Sindseenaantaljaren wordt door deStichtingvoor Bodemkartering deinterpretatievanbodemkaarten voor akker-enweidebouw ook via bodemkundige beperkingen
benaderd. Hierbij wordt uitgegaan van deideale grond. Afhankelijk van de aard en
degroottevandebeperkingen wordteengrond ineenvandewaarderingsklassengeplaatst. Beperkingen kunnen zijn bodemhoedanigheden, zoals de gevoeligheid voor
slemp, wateroverlast, droogte en vertrapping van de zode, maar ook bepaalde kenmerkenvaneengrond,zoalshetkoolzurekalkgehalte.Dezebenaderingvandebodemgeschiktheid heeft het voordeel dat minder de nadruk gelegd wordt op het bedrijfseconomisch aspect dan op deknelpunten van een grond.
Vooralvoordetuinbouw,maar ookvoorverschillendeanderevormenvanbodemgebruik,isditlaatstebelangrijk omdatdebodemgebruiker zichdankan afvragen of
hij deze knelpunten kan wegnemen en, zoja, op welke manier dat het best kan gescbieden.Daar staat tegenover dat hetverband bodemgeschiktheid enbeperkingniet
altfjd duidelijk is,evenals de onderlinge beinvloeding van de beperkingen. De interpretatiesdiedeStichtingvoorBodemkarteringvanhaarbodemkaartenmaakt,hebben
dan ook eenglobaal karakter, wat uiteraard ook samenhangt met de kaartschaal.
Sommigebodemhoedanigheden, zoalsdevertrappingsgevoeligheid vandezodevan
gradand, kunnen kwantitatief worden weergegeven door het metenvan indringingsweerstanden(Wind &Schothorst, 1965), andere daarentegen nog maar globaal beschrijvend, zoals degevoeligheid voor droogte en wateroverlast.
De bodemgeschiktheidsclassificatie gebaseerd op beperkingen heeft ook het voordeeldat zij gemakkelijker aan nieuwe situaties kan worden aangepast.
Het bodempatroon, waaronder wordt verstaan de ligging van de gronden in het
veldtenopzichtevanelkaar,istotnutoenogweinigonderzochtennognietbetrokken
in de interpretatie van bodemkaarten. Toch bepaalt die ligging mede de gebruiksmogelijkhedenvandegrond.Naderonderzoekhieroverisdanookgewenst.Komenin
een gebied bijvoorbeeld sterk uiteenlopende gronden grillig met elkaar vervlochten
voor,waardoor6enperceeluitmeersoortengrondenbestaat,danzullendeteeltmaatregelenmeestal gebaseerd zijn opdebodemkundige eigenschappen vandiegrond die
degrootsteoppervlaktevanhetperceelinneemt.Ditkantotgevolghebbendatdeop11

brengsten opdeandere delenvan hetperceel niet optimaal zijn. Naarmate de bfcdrijven en kavels groter worden, de bedrijven zich meer gaan specialiseren en de mechanisatievoortschrijdt, wordt het bodempatroon steeds belangrijker bij de beoordeling van de landbouwkundige mogelijkheden van een gebied. Weinig bodemverschillen per kavel bevordert namelijk eenvlotte uitvoeringvan de verschillende
werkzaamheden.
Integenstellingtot hetvoorgaande,waarbij debodemgeschiktheidbenaderd wordt
viadegrondinzijntotaliteit,kandebodemgeschiktheid ookbenaderdwordenvanuit
de verschillende deelfacetten van de grond. Er wordt dan getracht vast te stellen in
welkemate de verschillende bodemkundige factoren bijdragen tot de te verwachten
produktie.Viaeenwiskundigmodel worden dezeafzonderlijke bijdragen gesynljhetiseerdtotdeteverwachtenproduktie,diedanalsmaatstafdientvoordebodemgeschiktheid.Dezemethode,waarbij demoeilijkheden vooralliggeninhetvaststellenvanhet
wiskundigmodel met debijbehorende parameters, wordt welaangeduid alsdeparametermethode. Een bodemgeschiktheidsclassificatie die op deze methode gebaseerd
is,isvoor detweedewereldoorlog reedsontwikkeld door Storie(1933)in Califomie.
Recent is door Riquier et al. (1970) een mathematisch model ontwikkeld voor de
berekening van deactuele enpotentiele bodemgeschiktheid.
Een voordeel van de parametermethode is dat zij tracht de bodemgeschiktheid
zoveel mogelijk te kwantificeren. Daar staan echter nog zodanige nadelen tegenover
dat de Stichting voor Bodemkartering deze methode nog niet toepast. Afgezien van
hettegebruiken modelisbijvoorbeeld dekennisoverinteractiesvandeverschillende
factoren nogzeeronvolledig.Dezeinteractiesspeleneenbelangrijkerolbijdewaardebepaling van deze factoren. Gebruikt men de parametermethode, dan zal het nodig
zijn deberekendebodemgeschiktheden achteraf in het veld te verifieren ter vootrkomingvan grote fouten.
Beek &Bennema (1972)beoordelendebodemkundigemogelijkheden vangebieden
in de ontwikkelingslanden via onderzoek naar de geschiktheid van gronden voor de
verschillende vormen van landgebruik (land utilisation types). Zij onderscheiden
vormenvanagrarischlandgebruik,zoalsveehouderij, akkerbouw, fruitteelt, groenteteelt en bosbouw, maar ook vormen van niet-agrarisch landgebruik zoals recreatie,
industrievestiging encivieltechnische werken.
De vormen van agrarisch landgebruik kunnen onderverdeeld worden naar o.a.:
1. deaard van degeteelde gewassen of van deveeteelt,
2. deintensiteit vanhetlandgebruik; dezekomttot uitingindehoeveelheid kapitaal
enarbeid dieper oppervlakte-eenheid wordt aangewend,
3. demechanisatiegraad,d.w.z.deaantallenenaardvandewerktuigendieperoppervlakte-eenheid worden gebruikt,
4. de bedrijfsgrootte,
5. het ontwikkelingsniveau van de teler; hiermee hangen vaak samen de intensiteit
van het landgebruik en de mechanisatiegraad, alsook de toepassingsmogelijkhoden
van grondverbetering, ontwatering enirrigatie.
Men zou de bovengenoemde landgebruiksvormen nog verder kunnen onderver12

delen naar de aangewende hoeveelheid arbeid enkapitaal per oppervlakte-eenheid.
Hieropwordt nader ingegaan inparagraaf2.2.2.Ookiseenonderverdeling mogelijk
bijvoorbeeld in bedrijven waar allewerkzaamheden door de ondernemer en zijn gezinsleden verricht worden (familiebedrijven) en in bedrijven met vreemde arbeidskrachten.
Terafsluitingvandealgemeneopmerkingendientnogeensextrabenadrukttewordendat eenbodemgeschiktheidsclassificatie niet statisch is.Verandering van de economischesituatie,venneerderingvan kennis,introductie van nieuwe teelttechnieken,
produktiemiddelen, enz. kunnen de geschiktheid van een grond ingrijpend wijzigen.
2.2.2 Bodemgeschiktheidenintensiteit van het bodemgebruik
Het agrarisch bodemgebruik kan uiteenlopen van extensief tot zeerintensief.Zois
deteeltvan tuinbouwgewassen in kassen een vormvanzeer intensief bodemgebruik,
terwijlbosbouwextensiefis.Eengoedeindrukvandeintensiteitvanhetbodemgebruik
gevendeproduktiekosten (tabel2).Bijdeberekeningvande produktiekosten is uitgegaanvaneenrentepercentage van6,dat ook isaangehouden bijdeberekeningvan
de kosten van de grond. In de bosbouw wordt weleen lager rentepercentage aangehouden,omdathoutopbrengstenzijnvrijgesteldvandeinkomstenbelasting.Dekosten
vandegrondzijnintabel2gegevenvoorhetgevaldegrondgebruiker tevenseigenaar
is.
De produktiekosten lopen zeer sterk uiteen. Dit isin veel minderemate het geval
metdekostenvoorhetgebruikvandegrond.Drukkenwijdekostenvandegronduit
inprocenten van deproduktiekosten, dan zienwijhetpercentagezeer sterk afhemen
naarmate deteelt intensiever wordt.
Bjjintensieveteelten,dushogegeldelijke opbrengstenperoppervlakte-eenheid, zijn
maatregelen voor opheffing vanbodemgebreken veeleerdereconomisch verantwoord
dan bij extensieve teelten. Bij intensieve teelten betekent een opbrengststijging van
enkeleprocenten reeds een groot bedrag; dit in tegenstelling tot de meer extensieve
teelten.Ookdehogereprijzendiemenineencentrumvoorzijnproduktenkankrijgen,
zuBenertoe bijdragen dat demogelijkheden voor opheffing van bodemgebreken van
grondenbinneneencentrum groter worden. Het isdaarom belangrijk dat deactuele
geschiktheid van gronden wordt aangegeven met de beperkingen. Immers, kent men
debeperkingen van eengrond, dan kan men nagaan ofhet economisch verantwoord
is die grond in gebruik te nemen voor een gewas of groep gewassen, hetzij zonder
hetzij na vermindering of opheffing van deze beperkingen.
2.2.2.1 Aanpassing door gewassenkeuze
Bijextensieve teelten, zoalsin debosbouw, waar het economisch meestal niet verantwoord isproduktieverhogende maatregelen tenemen,zalhetaccentbijdebodemgeschiktheidsbeoordeling opdegewassenkeuze liggen.Erwordt dan aangegeven met
welkegewassen, goedetot redelijke resultaten zijn tebehalen opeenbepaalde grond
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Tabel 2. Globalejaarlijkse produktiekosten en kosten van degrond van een aantal gewassen1.
Produktie- Kosten van de grond Intenateit
kosten
Costs of soil use
van
Production //1000m 2 %Prod. k. bodemcosts
%Prod. c. gebraik2
2
in //1000m
Intensity
of soil
use2
Baccara-rozen in verwarmdekassen
Roses in heated greenhouses
Tomaten in verwarmde kassen (Berkel)
Tomatoesinheated greenhouses (Berkel)
Tulpen (West Friesland)
Tulips (Westfriesland)
Appel M IX (Z.W. zeekleigebied)
Apple M IX =(S.W. marine clays)
Asperge
Asparagus
Weidegebied op klei (melkveehouderij)
Pasture on clays (dairy farming)
Akkerbouw (Z.W. zeekleigebied)
Arable farming (S.W. marine clays)
Akkerbouw (veenkolonien
Arable farming (peatland settlements)
Populier, 15jaar omlooptijd
Poplar, rotation of 15years
Populier, 30jaar omlooptijd
Poplar, rotation of 30years
Eik, 90jaar omlooptijd
Oak, rotation of 90years
Eik, 120jaar omlooptijd
Oak, rotation of 120years
Fynspar, 50jaar omlooptijd
Norway spruce, rotation of 50years

1970

32154

314

1,0

+++

1970

19783

314

1,6

+++

1969/70 2600

100

3,8

++

1969/70 1210

83

6,9

++

1970

760

50

6,6

+

1968/69

330

45

13,6

+

1969/70

287

60

20,9

+

1969/70

248

45

18,1

+

1970

64

45

70,3

-

1970

55

45

81,8

-

1970

81

45

55,6

-

1970

60

45

75,0

-

1970

81

45

55,6

—

1. Bronnen/ Taken from: LEI, Consulentschap voor deTuinbouw in Limburg, Mededelingnr. 120
Stichting Bosbouwproefstation 'De Dorskamp', Nieuwe bossen in Nederland, extranummer Ned.
Bosbouw. Tudschr., april 1971

2.+++

++

zeer intensief,jaarlijkse produktiekosten per 1000m2> /10000
very intensive, yearly production costs per 1000m2> /10000
intensief,jaarlijkse produktiekosten per 1000m2 /10000- /1000
intensive, yearly production costs per 1000m2 /10000—/1000
matigintensief,jaarlijkse produktiekosten per 1000m2 /1000—/100
moderately intensive, yearly production costs per 10002m /1000— /100
extensief,jaarlijkse produktiekosten per 1000m2< /100
extensive,yearly production costs per 1000m2< /100

Table 2.General annual production costs and costs of the soil use for some horticultural crops 1 .
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(VanLynden, 1966). BijintensievegewassenpastmenzichsomsbinnenSengewasaan
doorrassenkeuze.Indefruitteelt kanmendoor het kiezenvanrassen en onderstammen,gecombineerd meteenjuisteplantafstandskeuze, opuiteenlopende grondenmet
succes fruitteelt beoefenen (Butijn, 1961). Bij tuipen zijn er enkele cultivars die een
duidelijke voorkeur vertonen, hetzij voor zavelgrond, hetzij voor zandgrond (rassenlijstvoortuipen, 1972).VanLiere(1948)weeserreedsopdattussendevarieteitenvan
dedruiven onder glas verschillen in gevoeligheid voor ongunstige bodemomstandigheden bestaan.
2.2.2.2 Aanpassingdoor teelttechnische encultuurtechnischemaatregelen
Defysieke opbrengsten vaneengewasworden bepaald door de milieuomstandighedentijdens hetgroeiseizoen. Detelerzal,zover dit economisch verantwoord is,de
bodemkundige en klimatologische groeifactoren zo gunstigmogelijk voor het gewas
wilten maken. In figuur 3 is dit schematisch weergegeven. Voorts zal hij ook het
gewaszodanigbehandelen dat dit opbrengstverhogend zal werken.
Grond, klimaat en gewas belnvloeden elkaar. Ingrijpen in 6€nvan deze drie kan
doorwerken opdeanderetwee.Beiinvloedingvan grond, klimaat en gewasmoet uiteindelijk resulteren in een zo hoog mogelijke opbrengst. Van de aanpassing aan de
groffld door deteler schrijft Northcote(1964)hetvolgende:'...therecanbeno 'good'
or^bad'soilsperse,butonlysoilsoflesser,orgreater,difficulty ofmanagement.And
it follows, at least theoretically, that, if technology is sufficiently well developed to
fully adviseonthefactor man, itshouldbepossibletobringallsoilstothesamestandard for plant growth purposes. That is,the same yields should be obtainable from
quite different soilsfor a givencrop'.
Voordezeerintensieveteeltenonderglasgaatdezeuitspraakalvooreengrootdeel
op. Zo worden bijvoorbeeld tomaten in verwarmde kassen met succes op uiteengewas (opbrengst)
crop (yield)

Fig. 3. Schematische voorstelling van
de mogelijkheden van een teler om de
groei van een gewas te belnvloeden.

kllmat
climate

Fig. 3. Scheme of ways open to the
grower for influencing the growth of
crops.
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lopende gronden geteeld door aanpassing van de teeltmethode aan de grond (zie
hoofdstuk 6).
Teler-grond-gewas-relatie De bodembehandelingsmaatregelen die een teler neemt
om eenzo hoogmogelijke opbrengst te behalen, hangen af van:
1. de eisen die een gewas stelt aan de lucht- en waterhuishouding en de voedingstoestand van een grond, en in samenhangdaarmeevan
2. de bodemkundige eigenschappen van een grond,
3. de eisen die aan de grond gesteld worden voor het uitvoeren van verschillende
werkzaamheden,in het bijzonder voor het mechanischoogsten van produkten nit de
grond. Hierbij wordt de eis gesteld dat de grond weinig kluiten bevat. De grondbewerkingzal hierop afgestemd moetenworden.
Doorbemesting,drainage,beregening,slootwaterstandsbeheersing,grondbewerking,
onkruidbestrijding etc.kan deteler eengrote invloed uitoefenen op hetwortelmilieu
endaardoor opde opbrengst.
Bij grondverbetering, met name door diepe grondbewerking, wordt de profielopbouwingrijpend gewijzigd. Hetzalduidelijkzijndatkennisvandeeisendieeengewas
aandebodemsteltvoordecultuurtechnicivangrootbelangis,evenalskennisvande
grond die bij teverbeteren krijgt.
Doorhettoenemend gebruikvanzwaarderewerktuigenwordensteedshogererisen
gesteld aan de draagkracht van de grond en hiermee samenhangend aan de ontwatering. Voorts heeft mechanisatie van werkzaamheden, bijvoorbeeld machinaal
oogsten,vaakookconsequentiesvooranderebewerkingen.Zoishetvoorhetmachinaal rooienvan aardappelen belangrijk dat deruggenweinigkluitenbevatten.Opde
ene grond is dit veel gemakkelijker te bereiken dan op de andere (Hoekstra &Van
Wallenburg, 1967).De teelt van tulpen op ruggen heeft eveneens in verband met het
machinaal oogsten delaatstejaren opdezavel-enkleigronden eensterke uitbreiding
ondergaan. Daartulpenindeherfst geplantworden,speeltbijditgewasdebodemgesteldheid eennogbelangrijkere rolvoor hetverkrijgen van eenmachinaal te oogsten
rug dan bij deaardappelen (Van Ouwerkerk et al., 1971).
Teler-klimaat-gewas-relatie De teler kan in kassen in sterke mate het klimaat beinvloeden. Temperatuur, luchtvochtigheid en koolzuurgehalte zijn min of meer te
regelen. In toenemende mate wordt dat zelfs geautomatiseerd, evenals het water
geven.Deteler kan hierdoor steedsbeter tegemoetkomen aan deeisendieeengewas
aan het kasklimaat stelt om optimale resultaten te behalen. Het onderzoek naar die
eisen is door deze technische mogelijkheden sterk in het middelpunt van de belangstellingkomente staan (Germing, 1969).
Ook de grond kan van invloed zijn op de eisen die een gewasaan het kasklimaat
stelt.Tomatendieopgroeikrachtigezandgronden staan,hebbeninlichtarmeperioden
indewinterenhetvroegevoorjaar eenanderkasklimaatnodigdantomatenopminder
groeikrachtige kleigronden. In hoofdstuk 6wordt hier nader opingegaan.
Bijdeteelt in devoilegrond past men eveneens beinvloedingvan het klimaat toe,
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zij het in veel geringere mate dan bij de teelt in kassen. In de fruitteelt bijvoorbeeld
wordt in de windrijke gebieden het klimaat gunstig beinvloed met windschermen.
Ook nachtvorstbestrijding iseenvormvanklimaatsbeinvloeding.
2.3 Methodenvanonderzoeknaardebodemgeschiktheid
Het bodemgesckktheidsonderzoek heeft verschillende facetten en vereist samenwerkingvan bodemkundigen met andere deskundigen. Voor agrarischedoeleindenis
een nauwe samenwerking met gewasdeskundigen vereist. Ook de medewerking van
cultuurtechnici, landbouwscheikundigen en landbouweconomen zal vaak nodig zijn.
Het bodemgeschiktheidsonderzoekkan gebaseerd zijn opzuivere bodemeenheden,
maarookopeenhedenvandebodemkaart.Dezelaatstezullenvaakverontreinigdzijn
door onzuiverheden, zoalsinvoorgaande bladzijden isuiteengezet. Is het onderzoek
gebaseerd op de bodemkaart, dan leidt dit tot derechtstreekse bodemgeschiktheidsinteipretatie van de bodemkaart. Het kan echter ook een bijdrage leveren tot de
bodemgeschiktheidsclassificatie van zuivere bodemeenheden, die weer als basis kan
dienenvoor deinterpretatie van andere bodemkaarten.
VSiik (1963) onderscheidt in het bodemgeschiktheidsonderzoek vier stadia; hij
maakt hierbij geen onderscheid tussen zuivere bodemeenheden en kaarteenheden
vande bodemkaart.
2.3.1Inventarisatie van degronden en gewassen
Door na te gaan opwelkegronden welen op welkeniet debeschouwde gewassen
getedd worden, krijgt men een eerste benadering van de geschiktheid van de verschillende gronden voor die gewassen. Vaak zal als basis voor het onderzoek de
bodemkaart gebruikt worden. Het volgende stadium van het onderzoek is:
2.3.2 Inventarisatie vanplaatselijke ervaring
Door inventarisatie van de plaatselijke ervaringen, die met een teelt op de verschillendegrondenzijnopgedaan,kanmenvaakdegrondenineenbepaalderangorde
betreffende de bodemgeschiktheid voor het beschouwde gewas plaatsen (De Smet,
1962).Ookvoordezeinventarisatiezalvaakdebodemkaart alsbasisdienen.Alsmen
vervolgens de gronden in een aantal geschiktheidsklassen indeelt, komt men tot een
beschrijvendebodemgeschiktheidsclassiflcatie.Vink(1958)spreekt in dit verband wel
overgesystematiseerde boerenervaring. Devolgende stapis:
2.3.3 Kwantificering van kostenen opbrengsten
Gegevens,door andereonderzoekingsinstellingen (bijvoorbeeld Landbouw-Economisch Instituut, proefstations, proefboerderijen, proeftuinen) verzameld, zijn soms
bruikbaar voor kwantificering van opbrengsten en kosten. Dit is vooral het geval
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wanneer debodemindelingglobaal is. Bij een gedetailleerde bodemindeling zal een
bepaald gegeven vaak betrekking hebben op meer dan 66n 'zuivere' bodemeenheid.
Het isdanmeestalonmogelijk dit gegevenopeenjuistewijzeteverdelen overdeverschillende bodemeenheden. Met proefplekkenonderzoek kan dit bezwaar worden
ondervangen.
In de tuinbouw wordt bij het bodemgeschiktheidsonderzoek sterk de nadruk
gelegd op de opbrengsten. Voor veel tuinbouwgewassen weerspiegelt de bodeangeschiktheid zichnamelijk indeopbrengsten, omdatdeverschillen inkostenvoordeze
gewassen op de verschillende gronden niet groot zijn. In sommige gevallen echter
worden de kosten van bepaalde teeltmaatregelen sterk door de bodemgesteldheid
belnvloed; dan wordt bij het bodemgeschiktheidsonderzoek hieraan aandacht geschonken.
2.3.3.1 Proefplekkenonderzoek
Gegevensoverkostenenopbrengstenkanmen,ookbijgedetailleerdebodemindeling,
per 'zuivere' bodemeenheid verzamelen door middel van proefplekken in praktijkpercelen.Wanneermendezeproefplekken tijdensdegroeivaneengewasaanlegt,dus
niet v66r het planten of zaaien, dan moet men er zich van bewust zijn dat eventuele
reeds opgetreden mislukkingenvan het gewasniet meer in het onderzoek betrakken
worden omdat deze gewassen al zijn omgeploegd of gerooid. Voorts heeft de teler
reeds een keuze gemaakt. Op zeer ongeschikte gronden komt het betreffende gewas
niet voor.
Bij het proefplekkenonderzoek worden proefplekken op verschillende bodemeenheden, maar vaak ook op verschillende bedrijven aangelegd. Behalve door bodemverschillen kunnen de uitkomsten dan ook belnvloed worden door verschillen in
vakbekwaamheid. Omditbezwaarvooreenbelangrijk deelteondervangen,kanmen
op tweemanieren tewerk gaan:
Volgens debeste-bedrijvenmethode Bij deze methode, het eerst toegepast door Van
Liere(1948),worden alleengoedgeleidebedrijven inhet onderzoek betrokken. Door
deze selectie mag men aannemen dat grote verschillen in vakbekwaamheid van de
ondernemers niet voorkomen, waardoor de invloed van de factor teler op de opbrengsten enkosten op alleproefplekken vrijwel gelijkis.
Volgens de slechte-plekkenmethodeDeze methode is het eerst toegepast doc* De
Bakker (1950).Hierbij worden op eenzelfde perceel proefplekken aangelegd opverschillende bodemeenheden. Eventuele verschillen in opbrengst engewasontwikkeling
kunnen dan aan bodemkundige verschillen wordentoegeschreven. Omgekeerdzullen
bodemkundige verschillen, die niet in de opbrengst of gewasontwikkeling tot uiting
komenvoor het gewasniet ergbelangrijk zijn. Dezemethode heeft echter het nadeel
dat de behandeling van het gewasveelal wordt afgestemd op de bodemeenheid met
de grootste oppervlakte. De ontwikkeling van het gewas op de andere bodemeenhedenkan hierdoor slechterzijn daninfeite nodigis.Ookkrijgt mengeen goede indruk van derelatie bodemgesteldheid en kosten.
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2.3.3.2 Tijdsduurvanhetonderzoek
Deverschilleninweersomstandighedenkunnendeoorzaak zijn datdeonderzoeksresultaten van jaar tot jaar uiteenlopen. Zo kunnen bepaalde bodemeenheden van
jaar totjaar grote verschillen in opbrengsten vertonen. Demate van wisselvalligheid
van de oogst kan men dan in de factor oogstzekerheid tot uitdrukkingbrengen.
Dejaarlijkse verschillen die onder andere in neerslag en temperatuur kunnen optreden houden in, dat men bij het bodemgeschiktheidsonderzoek niet kan volstaan
met6enjaar. Uitpraktische overwegingen wordtvaak eenperiodevanminstens drie
jaar aangehouden. Bij meerjarige gewassen kan het belangrijk zijn het onderzoek
langer voort te zetten, omdat de economische levensduur van een gewas belnvloed
kanwordendoor debodemgesteldheid. Opdemindergeschiktegronden bijvoorbeeld
kan het gewaseerder versleten zijn.
2.3.4 Verklaring van degevonden verschillen in bodemgeschiktheid
Hetbodemgeschiktheidsonderzoek, dat gebaseerd isophetverschil in opbrengsten
enkosten,looptvaakparallelmethetonderzoek naardebodemkundigefactoren die
de verschillen in geschiktheid veroorzaken, het zogenaamde verklarende bodemgeschiktheidsonderzoek. De eerste aanwijzingen van factoren die beperkend kunnen
zijn, worden vaak verkregen bij het reeds genoemde beschrijvende bodemgeschiktheidsonderzoek, waarbij deervaring van de grondgebruikers en andere deskundigen
wordtgeinventariseerd.Bestuderingvanhetwortelstelselkanhieroverookwaardevolleinlichtingen verschaffen (Butijn, 1958;Van der Kloes, 1965).
Proefplekkenonderzoek geeft demogelijkheid deinvloedvanverschillende factoren
meer kwantitatief te benaderen. Met behulp van wiskundige bewerkingstechnieken
wordt getracht vast te stellenwelkefactoren deopbrengsten belnvloedeneninwelke
mate. Ferrari (1960) spreekt in dit verband over onderzoek met behulp van proeven
zonderingreep,ditintegenstellingtotproefveldenonderzoek waarbijmenkunstmatig
eenofmeerfactoren varieert. Beidemethoden van onderzoek worden door hemuitvoerig besproken. Van der Boon (1961, 1967) die proefplekkenonderzoek bij verschillende tuinbouwgewassen heeft verricht om de invloed van bodemvruchtbaarheidsfactoren opdeopbrengst nategaan,wijst eropdathetbijdit onderzoekbelangrijkishet aantal niet bodemkundige factoren dievan invloed kunnen zijn op deopbrengst, zoveel mogelijk te beperken. Uitgaan van uniform plantmateriaal dat door
dezdfde personen ineenzekerekorteperiodewordt geplant, acht hij een belangrijke
voorwaarde.Bijmijn onderzoekbijstooktomaten isernaar gestreefd zoveelmogelijk
vanhetzelfde kastype uit te gaan.
Hetzelfde geldtvoordeverzorgingvanhetgewas.Dooruittegaanvangoedgeleide
bedrijven, bereikt mendat dezezoveel mogelijk gelijk is.Met eenzorgvuldige keuze
vandeproefplekken kanmenaldusbereikendatmetgeringeaantallentochbetrouwbaar kan worden vastgesteld welke bodemkundige factoren onder bepaalde omstandighedenbepalend zijn voor deproduktie.
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BehalveVan der Boon hebben ook andere onderzoekers losvan het bodemprofiel
proefplekkenonderzoek gedaanomderelatietussenopbrengsten66nof meerbodemkundige factoren vast testellen(o.a.Visser, 1947,1948,1949;Ferrari, 1952;Boekel,
1963, 1966). Er is reeds opgemerkt dat het effect van €6n bodemfactor kan worden
bemvloeddoor interactiesmet andere bodemfactoren. Dekans op dezebelnvloeding
wordt groter naarmate de gronden minder aan elkaar verwant zijn. Ondanks de
bezwaren heeft dezemethodewaardevolle resultaten gegeven.
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3 De ontwikkelingvanhetbodemgeschiktheidsonderzoekinde
tuinbouwinonsland

DegrondleggervanonzebodemkarteringW.A.J.Oostingheeft reedsineenartikel
in 1939gewezenophetverband tussenhetbodemprofiel enhetafsterven vanvruchtbomen. Het bodemgeschiktheidsonderzoek in de tuinbouw isin ons land echter pas
goed op gang gekomen kort na de tweede wereldoorlog met de kartering van het
Westitnd door Van Liere(1948)eneenaantal fruitteeltgebieden inZeeland door De
Bakkcr(1950).VanLierevondeenzeersterkeinvloedvanhetbodemprofiel opdeopbrengttvankasdruiven,terwijl DeBakkerhetzelfde aantoondevoordefruitteelt inde
voile grond.
Vatthet bloembollengebied tussen Leiden en Haarlem werdvan 1947tot 1950een
kartering uitgevoerd (Van der Meer, 1952),het Geestmerambacht werdvan 1948tot
1950 gekarteerd (Du Burck, 1957). De kartering van het tuinbouwgebied van het
Grootslag werd voltooid in 1955(Ente, 1963).
Debodemkartering heeft vooral in de tuinbouw snel toepassing gevonden, omdat
bijuitbreidingofstichtingvannieuwebedrijven vaakdemogelijkheid aanwezigiseen
keuzetemakenuiteenaantalpercelen.Dehogeinvesteringen dieindetuinbouwper
oppervlakte-eenheid nodig zijn, brachten Prof. Edelman, de grote promotor van de
bodemkartering in ons land, reeds in 1945tot de uitspraak: 'De tuinbouw heeft de
beste gronden nodig'. In 1947 werd een rijkstuinbouwconsulent voor bodemaangelegenheden aangesteld en werden bij de regionale rijkstuinbouwconsulentschappen
bodemkundige assistenten gedetacheerd. Hierdoor was het mogelijk zeer snel de
resultaten van het bodemkarteringsonderzoek aan de praktijk door te geven. Deze
assistenten verkregen na verloop van tijd vaak een grote regionale ervaring met de
mogelijkheden van degronden voor deteelt van tuinbouwgewassen. Bij het vervaardigenvan bodeminterpretatiekaarten ishiervan vaak dankbaar gebruik gemaakt.
De bodemkartering ten behoeve van de tuinbouw heeft in de beginjaren van de
bodemkarteringinonslandookeenimpulsgekregenvanstedebouwkundigeenplanologischezijde. Bijuitbreidingkwamendesnelgroeiendestedenvaakinconflict metde
tuinbouw, die zich vaak in verband met de afzet van de produkten rond de steden
geveitigd had en daar de gronden geschikt gemaakt had ten koste van veelmoeite.
Inopdracht vanstedenzijn vooralindeperiode 1945-1960door deStichtingvoor
Bodemkartering veelgebiedenrond desteden in detail gekarteerd omdewaardevan
dezegronden voor delandbouw enwelinhet bijzonder voor detuinbouw te kunnen
vaststellen. De opzet was dan, indien mogelijk, hoogwaardige gronden bij stadsuitbreidingtesparen.Ookwerdenwelinopdracht vandestedenbodemkarteringen uitgevoerdomvoor deteverdwijnen tuinbouwgronden vervangendegrondentevinden.
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In net kader van het tuinbouwvestigingsplan (Egberts &Scheer, 1948)is door de
Stichting voor Bodemkartering voorts van iedere provincie een globale bodemgeschiktheidskaartvooiyletuinbouwmetbijbehorendrapportgemaakt,schaal1:100000.
Het veldwerk van de laatste provinciale globale bodemgeschiktheidskaart kvram in
1964 gereed. De grond werd naar tuinbouwgeschiktheid ingedeeld in drie klassen.
Deze geschiktheidsbeoordeling berustte voornamelijk opervaringskennis, waarbij de
regionale tuinbouwconsulentschappen een belangrijke inbreng hadden. Voorts werd
op deze kaarten aangegeven welke gronden reeds in gebruik waren voor tuinbouw.
Door Van der Kloes (1965) is de mate van bodemgeschiktheid en de gewenste
bodembehandeling voor de tuinbouwgewassen (appel, tulp, roos en komkommer)
benaderd via de bewortelingsmogelijkheden die de onderzochte gronden voor deze
gewassen hebben. In verband biermedeisveelaandacht besteed aan deboderastructuur. Van der Kloes stelde dat naarmate de beworteling dieper en intensiever is, de
grond meer geschikt is voor tuinbouw. Hij heeft deze bewering echter niet gestaafd
meteenonderzoeknaardeopbrengstenenkosten.Voordeteeltvantuinbouwgewasseninde voile grond op gronden met zo diepe grondwaterstanden dat de capillaire
wateraanvoer vanuit het grondwater voor het gewasvan geenbetekenis is,zaldebewering grotendeels wel opgaan. Maar voor de gronden in de polders waar men de
grondwaterstand in de hand heeft en grote grondwaterschommelingen kan voorkomen,zalderelatietussenbewortelingenbodemgeschiktheidveelminderaanwezigzijn.
Ondiepe beworteling kan dan gepaard gaan met hoge opbrengsten. Goedewaagen
(1955) en Jonker (1958) geven hiervan voorbeelden in de UsselmeerpoldersL Ook
kunnen de zanderijgronden van de bloembollenstreek worden genoemd, die bij een
grondwaterstand van 55 cm uitstekende resultaten in de bloembollenteelt geven
(VanderMeer, 1952). Uitmijnonderzoekbijstooktomatenzijneveneensvoorbeelden
van goede opbrengsten bij een ondiepe beworteling te noemen. Wanneer de omstandigheden zo zijn dat de gewassen bij ondiepe beworteling voldoende water en
voedingsstoffen kunnen opnemen, behoeft een ondiepe bewortelingsmogelijkheid
geenbeperkingvandeopbrengstintehouden.Inverbandmetdegroeibeheersiflgvan
tuinbouwgewassen in kassen kan een ondiepe beworteling zelfs voordelen hebben
(Van Koot, pers. meded.). Het bewortelingsonderzoek is echter wel een waafdevol
hulpmiddel bij het bodemgeschiktheidsonderzoek, vooral bij het onderzoek naar de
bodemkundige factoren diedegeschiktheid van eengrond voor eengewasbeperken.
Methetonderzoeknaardeinvloedvandebodemkundigefactoren opdeopbrengst
hangt samenhet onderzoek naar deeisendiedeverschillendetuinbouwgewassen aan
debodemstellen.Voordebeoordelingvandebodemgeschiktheid zijnvooraldeeisen
diedegewassen stellen aan delucht-,water- enwarmtehuishouding (fysische vruchtbaarheid) van de grond van groot belang. Deze is namelijk meestal veelminder gemakkelijk ingunstigezintewijzigen dandevoedingstoestand (chemische vruchtbaarheid) van een grond. Het pF-onderzoek, geintroduceerd door Scofield in 1935jheeft
dekarakteriseringvandefysische vruchtbaarheid sterkverbeterd. Metnamevoorde
karakterisering van de structuur wordt vaak het luchtgehalte bij een pF van 2,0
gebruikt (Boekel,1963).
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la de fruitteelt heeft Butijn (1961) veel studie gemaakt van de invloed van de
fysische eigenschappen van degrond op het gewasinverband met het aangeven van
demeest gewenstebodembehandelingop deverschillende gronden.
Inde tuinbouw, vooral in de intensieve tuinbouw, zijn zoalsreeds uiteengezet, de
mogelijkheden groot voor grondverbetering en verbetering van dewaterhuishouding
en voor aanpassing van de teelttechniek aan de bodemkundige eigenschappen. De
mogdijkheden zijn des te groter naarmate de teelten sterker aan een centrum gebonden zijn. De betekenisvan dergelijke centra neemt door de plaatsvindende veilingconcentraties nogsteeds aan belangrijkheid toe.
Omaantegevenwelkeaanpassingsmogelijkheden ervoor eenbepaalde grond zijn,
iskennisvandebodemkundigeeigenschappenvandegrondendebetekenisvandeze
eigenschappen voor een gewas,voor een bedrijfstype van groot belang. Kan men de
beperkingenvaneengrond vooreengewasofbedrijfstype aangevenendewijzewaarop deze beperkingen kunnen worden vermindered of opgeheven, dan kan met een
ecoaomische analyse nagegaan worden of deze grond mogelijkheden biedt voor het
betreffendegewasofbedrijfstype. Bijhetbodemgesteldheidsonderzoek indetuinbouw
ligtbet accent daarom op het verklarende bodemgeschiktheidsonderzoek.
la devolgende hoofdstukken zalhetbodemgeschiktheidsonderzoek dat uitgevoerd
isby degewassen asperge, appel enstooktomaten nader behandeld worden.
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4 Bodemgeschiktheidsonderzoek bijasperges

4.1 Inleiding
InNederland isLimburghetbelangrijkste teeltgebied voor asperges.Vandetotale
oppervlaktevan3260halagin 197079%indezeprovincie.Vanhetoverigeareaallag
20% in Noord-Brabant. De totalejaarlijkse geldelijke opbrengst bedraagt ongeveer
25000000gulden.
De asperge is een meerjarig gewas. De jonge planten worden in maart op het
produktieveld geplant, in het algemeen drie planten per strekkende meter met een
rijenafstand van 160cm. De eerste oogst vindt plaats tweejaar na het planten. Er
wordtdagelijksgeoogstvanaf eind april, beginmei. Omdejonge planten niet teveel
uitteputten,wordtin het eerste seizoen tot eind mei, beginjuni doorgegaan met de
oogst. In de volgendejaren wordt geoogst van eind april tot omstreeks 21juai, de
langste dag. Daarna laat men de plant voldoende reservevoedsel vormen voor het
komendejaar. Het aantal produktievejaren van eenplant isonder meer afhankelijk
van het ras,de kwaliteit van degrond en van deeisen die deteler aan de opbrengst
stelt. Het kan varieren van 5tot 12jaar.
Veelgrondenzijnvoordeteeltvan'witte'aspergesminderaantrekkelijk. Omwitte
Stengels te kunnen oogsten, wordt omstreeks eind april, wanneer de eerste toppen
boven de grond komen, op de plantenrijen ongeveer 20 cm grond geploegd. Aldus
ontstaan de voor de aspergeteelt zo karakteristieke bedden. Bij het oogsten moet de
grond gemakkelijk metdehand verwijderd kunnenworden. Dit houdt in dat alleen
lutumarme gronden voor de teelt van witte asperges in aanmerking komen. In de
lutumarme gronden is bovendien de kans op krom groeien van de Stengels minder
groot.
Ommeerinzichttekrijgen indegeschiktheid vandeverschillendegrondenvoorde
witteaspergeteeltisin Limburg een proefplekkenonderzoek gedaan. Aanleidingwas
de vervaardiging van een globale bodemgeschiktheids- en bodemgebruikskaart
voor deteelt vanwitte asperges in Limburg, schaal 1:100000,die gelijktijdig met de
globale bodemgeschiktheids- en tuinbouwkaart van Limburg, schaal 1:100000, is
verschenen (Van Dam &Hulshof, 1960).
De vervaardiging van de bodemgeschiktheidskaart berustte op inventarisatie van
plaatselijke ervaringskennis vandemogelijkhedenvan deverschillendegrondenvoor
de aspergeteelt (Van Dam &Hulshof, 1961).De eisen die de asperge aan de grond
stelt, had Versleijen (1954) als volgt omschreven: 'De grond moet voldoende hoog
bovenhetgrondwaterliggen,goeddoorlatendzijn en niet teveelleemof grovekiezel
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bevatten. Gronden met eenvastelaag op geringe diepte zijn absoluut ongeschikt'.
Dergelijkeeisenkomtmenookindebuitenlandseliteratuurtegen(Hahn&Zell,1964;
VanNerum &Palasthy 1966;Anstett, 1969).Wateroverlast wordtalgemeenalszeer
schadelijk voordeaspergebeschouwd.VolgensVersleijenzoudeninLimburgvelezogenaamde veldgronden (plaatselijke benaming voor enkeerdgronden) aan dezeeisen
voldoen. Ook hoge en lichte zandgronden zijn volgens hem nog te gebruiken. Men
moetechter,zomerkthijop,bepaaldnietdearmstegrondvoordeaspergesopzoeken.
Voor humushoudende zandgrond met 3&4%humus of voor zandgronden met wat
leemisdeaspergezeerdankbaar. Tijdensdevervaardiging vandegeschiktheidskaart
blekenechter nogveelleemten in dekennisvan debodemkundige mogelijkheden te
bestaan en ontstond debehoefte aan meerkwantitatieve gegevens.In overlegmet de
rijk$tuinbouwconsulent, Ir S.A.H.M. van de Geijn, is daarom besloten proefplekkenonderzoektedoen.
Methetonderzoekwerdgestartin1961.Ditwaseengunstigmomentomdatin1960
voorheteersteengrootaantal veldeninLimburgbeplant wasmet het ras Limburgia
vandeproeftuinteVenlo,eenkruisingvanMaryWashington x Roemvan Brunswijck
seleotieBeeren(Franken etal., 1968).Door uit tegaanvan dezevelden,had menhet
voordeel van een gelijk ras en gelijke leeftijd van het gewas op de verschillende
proefplekken. Voorheen werden op de velden tuindersselecties uit de Roem van
Brunswijck geplant; diewaren veelheterogener insamenstelling.
De asperge is een matig intensief tuinbouwgewas. De produktiekosten bedragen
ongcveerf7600per ha.Hetiseenmeerjarig gewas,waardoor voorhetgewasnadelige
invloeden zich in de loop derjaren accumuleren. Hierdoorwordenzij gemakkelijker
herkend dan bij eenjarige teelten.
Brisreeds opgemerkt, dat deteelt in verband met deoogstwijze beperkt is tot de
zandgronden.Derassenkeuzeengewasbehandeling worden (nog)nietbelnvloeddoor
de bodemgesteldheid. Beregening enontwatering worden niet of nauwelijks toegepast Metanderewoorden,deteeltwordtopallegronden opdezelfde wijze bedreven.
Menkandanookverwachtendatdegrondeenbelangrijke invloedopdeopbrengstzal
hebben.
4.2 Verslagvanonderzoek
In 1961 zijn in Limburg alle aspergepercelen, in totaal 64, gekarteerd, waarvan
bekendwasdatin 1960dekruisingLimburgiawasgeplant.Het bleekdat31percelen
gesclukt waren om er eenproefplek van 2,5 are op aan teleggen. Zij waren bodemkundigvoldoendehomogeen enhetaspergegewaswerdgoedverzorgd.Dezepercelen
liggcn verspreid over Noord- en Midden-Limburg en omvatten de belangrijkste
bodemeenheden waarop asperges worden geteeld (Van Dam &Hulshof, 1964). De
goedeverzorginghieldondermeerindat de telers regelmatig grondonderzoek lieten
verrichtenmethetoogopdebemesting.Debemestingalseventueleoorzaak vanverschilleninopbrengst isdaarom bijhetonderzoek buiten beschouwinggelaten.
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4.2.1 Aardvan degronden
Degronden,waaropdeproefplekken(2,5are)lagenzijnvermeldintabel3.Deenkeerdgronden zijn dezandgronden rond dedorpen, diealeeuwenlangingebruikzijn
alsbouwland.Door gebruikvanmestuitdepotstallen zijn zij geleidelijk opgehoogd.
Zij hebben daardoor eendikhumeusdekgekregen, datkanvarieren van50cmtot
meerdaneenmeter (Domhof, 1953;Pape, 1970).Deenkeerdgronden zijn doorons
onderverdeeld inhogeenmiddelhogeenkeerdgronden. Totdehoge enkeerdgronden
hebbenwijgerekenddegrondendiealtijd diepegrondwaterstanden hebben.Deenkeerdgronden zijn middelhoog genoemd, wanneer in natte winters envoorjaren het
grondwater totbinnen 80cmbeneden maaiveld stijgt (zie 4.2.2).

Tabel 3. Gronden vandeaspergeproefplekken ingedeeld volgenshetSysteemvanBoderaclassificatie
voor Nederland metgegevens over humusgehalte, textuur en grondwaterhuishouding.
Hoge enkeerdgronden1,2,0-3,5% humus en 15-25% leem8 in de A-horizont, diepe grondwaterstanden / High 'enk'earth soils1, 2.0-3.5%humusand15-25%particles < 50/anintheAhorizon,
deep watertables.
Middelhogeenkeerdgronden1, 3,0-4,0%humusen15-25%leemindeA-horizont, innattewintersen
voorjaren grondwaterstanden somsinhetbewortelbare gedeeltevanhetprofiel/ Medium high'enk'
earthsoils1, 3.0-4.0%humus and 15-25%particles < 50/an intheA horizon, inwetwintersand
springs watertables sometimes intherootzone.
Vorstvaaggronden, ontstaan in stuifzand, 1,0-2,0%humus en7-20%leem in deA-horizont, diepe
grondwaterstanden / 'Vorst' vague soilsininland dunes 1.0-2.0%humus and7-20%particles<50
/an intheAhorizon, deep watertables.
Veldpodzolgronden, 2,5-5,0%humusen8-20%leemindeA-horizont, innattewintersenvooriaren
grondwaterstanden somsinhetbewortelbare gedeeltevanhetprofiel/ 'Veld'podzol soils, 2.5-5.0%
humusand8-20%particles < 50/anintheAhorizon, inwetwintersandspringswatertablessometimes intherootzone.
Moderpodzol- envorstvaaggronden, gevormd inoud rivierzand, 1,5-2,5%humus en 17^-22%,leem
indeA-horizont. Deze gronden bevatten bovendien 2-6%lutumenhebben eengrovere zandfractie
(M50 3 > 150fan). Diepe grondwaterstanden /Moderpodzol and 'vorst'vague soils in old riveisand,
1.5-2.5% humusand 17^-22%particles < 50/anintheA horizon. Thesesoilshavea clay content
of 2-6%anda M50 3> 150/an. Deep watertables.
1. Deindeling in hoog enmiddelhoog, dieinhet Systeem van bodemclassificatie niet voorkomt,is
hiergemaaktinverband metverschilleninbodemgeschiktheid / Classification highand mediumhigh
isnotgiven intheSystemofSoilClassification fortheNetherlands, buthasbeen made hereinview
of differences in soil suitability.
2. Leem isdeminerale fractie < 50/an.
3. M50isdemediaan vandeminerale fractie groter dan 50/an/M50 isthemedian particle sijzeof
the soil fraction larger than 50/an.
Table 3. Soil units ofthe asparagus trial plots classified bytheSystem ofSoil Classification forthe
Netherlands with data onhumuscontent, texture andwatertable.
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Devorstvaaggronden zijn leemhoudendehumusarmestuifzandgronden, dieineen
bredegordellangsdeMaasliggen,vooralaandewestzijde.Voordeingebruikneming
door de asperges heeft ermeestalbos op gestaan.
Devorstvaag-enmoderpodzolgrondenin oud rivierzand behoren tot in delaatste
ijstijd afgezette rivierafzettingen. Voorheen werden zij wel zeer lichte bruine rivierterrasgronden of rivierleemgronden genoemd (Van den Broek, 1966).Ze zijn veelal
reedslangalsbouw- ofweiland in gebruik.
De veldpodzolgronden zijn leemhoudende dekzandgronden met een donkere,
humeuze,relatief dunne bouwvoor. Veelvan dezegronden,dieookwelontginningsgronden worden genoemd, zijn dezeeeuwontgonnen tot bouw-enweiland.
4.2.2 Grondwaterhuishouding
De hoge enkeerdgronden, de vorstvaaggronden in stuifzand en de vorstvaag- en
moderpodzolgronden inoud rivierzand,waaropdeproefplekken lagen,hebbendiepe
grondwaterstanden. Zelfs in zeer natte winters blijft het grondwater 80cm beneden
hetmaaiveld.Opdeproefplekken opdeveldpodzolgronden enmiddelhoge enkeerdgrondenkanhetgrondwatersomshoogstijgen.Ditblijktuitdeperiodiekegrondwaterstandsopname die gedurende vier winterhalfjaren zijn verricht. In tabel 4 wordt de
kwalificatie gegevenvandehoeveelheid neerslagindezomersendewintersvanafhet
plaatenvandeasperges.Intabel5isaangegevenopwelkeproefplekken eninwelkjaar
hetgrondwater binnen 80,resp.40cmbeneden maaiveld isgemeten.In dezeer natte
winters steeg in alle middelhoge enkeerdgronden en vrijwel alle veldpodzolgronden
hetgrondwater tot 80cmbenedenmaaiveld ofhoger,opeenaantal zelfstot40cmof
hoger. Proefplek 1 kwam zelfs periodiek onder water te staan. Dat het grondwater
opdeproefplekken 46en47nietzohoogsteeg,kwamdoordat depercelen aandiepe
afwateringskanalen grensden.
Tabd 4. Kwalificatie van de neerslag in de winter en de zomer tijdens het onderzoek bij asperges,
volganshet KNMI.
1961
Winter1

1962

1963 1964

1965

zeer nat zeer nat droog zeer droog nat
very wet very wet dry very dry wet

Zomer/Summer2 nat
wet

droog
dry

nat
wet

normaal
normal

1966

1967

1968

zeer nat zeer nat zeer nat
very wet very wet verywet

zeernat zeernat droog
very wet very wet dry

zeer nat
verywet

1. Januarienfebruari endecembervanhetvoorafgaandejaar /Januaryand FebruaryandDecember
of the preceding year.
2. Juni,julien augustus / June,July and August.
Table 4. Categories of precipitation in winter and summer as used by the Royal Netherlands Meteorological Institute during the years studied.
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Tabel 5. De hoogste grondwaterstanden tijdens het winterhalfjaar op de asperge-proefplekken op
veldpodzolgronden en middelhoge enkeerdgronden.
Proefplek nr./Trialplot no.

1962/63

1963/64

Veldpodzolgronden1'Veld'podzolsoils
1
2
5
12
46
47
58
Middelhoge enkeerdgronden\ Mediumhigh 'enk'earth soils
4
7
27
28
31

1964/65

1965/66

1966/67

X

X

X

X

X

X

•
,
•

•
•
.

X

0

X

0

X

0

X

X

0

?
?

o

.: > 80cm beneden maaiveld / > 80cm below surface
o:40-80cm beneden maaiveld / 40-80cm below surface
x: < 40cm beneden maaiveld / < 40cm below surface
Table 5. The highest watertables measured in the winter half-year on asparagus trial plots on*veld'
podzol soils and medium high 'enk' earth soils.

Hogegrondwaterstandenzijnookgemetenindetweedehelftvanaprilenbeginmei
van hetjaar 1966.In dezomermaandenisdegrondwaterstand minder hoog.
4.2.3 Gewichtsopbrengst
In figuur 4 zijn de gemiddelde gewichtsopbrengsten per bodemeenheid van zes
oogstjaren weergegeven. Het eerste oogstjaar, 1962, is buiten beschouwing gelaten,
omdat toen korter geoogst is dan in de laterejaren. Uit deze figuur zien wij dat de
hoogsteopbrengstenzijnbehaaldopdehogeenkeerdgronden,gevolgddoordelemige
vorstvaaggronden in stuifzand. Slechteopbrengsten zijn behaald opdevorstvaag-en
moderpodzolgronden in oud rivierzand. Op de leemarmevorstvaaggronden in stuifzand en opdeveldpodzolgronden zienwij naenigejaren eensterketeruggang inopbrengst.
De asperges op de middelhoge enkeerdgronden hebben zich ten gevolge vatt de
hoge grondwaterstanden in de natte winters 1960/1961 en 1961/1962 de eerstejaren
mindergoedontwikkeld.Doordedaaropvolgendetweedrogewintersenvooraldedroge
zomervan 1964hebbendeaspergeplanten zichgoedhersteld.Ditweerspiegeltzichin
een stijging van de opbrengsten.
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Fig. 4. Gemiddelde opbrengsten (kg/ha) van asperges in dejaren 1963-1967 op de verschillende
bodemeenheden (1= hoge enkeerdgronden, 2= middelhoge enkeerdgronden, 3= lemige vorstvaaggronden in stuifzand, 4= leemarme vorstvaaggronden in stuifzand, 5= veldpodzolgronden, 6 =
moderpodzolgrondenenvorstvaaggrondeninoudrivierzand).
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Fig. 4. Averageyields(kg/ha)ofasparagusintheyears1963-1967gathered from different soilunits
(1=high 'enk'earthsoils,2= medium high 'enk'earth soils, 3= loamy 'vorst' vague soils in inland
dunn, 4= poorly loamy'vorst'vaguesoilsininland dunes,5= 'veld'podzolsoils,6= moderpodzol
soilsand'vorst' vague soils inoldriver sand).

Indewintervan1965/1966,inapril/beginmei 1966enindewintervan1966/1967
zijn degrondwaterstanden weer hoog geweest, maar dat is niet in de opbrengst tot
uiting gekomen. Blijkbaar is een wat oudere aanplant minder gevoelig voor hoge
grondwaterstanden indewinter enhet voorjaar. Inditverband moet worden opgemerkt datopdevelden diegeoogst worden, dewaterbehoefte vanhetgewas vrijwel
nihilistotheteindevandeoogst.UitperiodiekewaarnemingenWeekverderdatopde
aspergeveldendiegeoogstworden deontwikkelingvanjongezijwortels ongeveereen
maand later begint danopdejonge aspergevelden dienogniet geoogst worden.Dit
kanmedeeenverklaringzijnvoorhetverschilingevoeligheidvoorhogegrondwaterstandeninhet voorjaar.
Uit waarnemingen op velden buiten het onderzoek bleek dat grondwaterstijging
tot het maaiveld na deoogst, wanneerdushetbovengrondse gewaszich ontwikkeld
heeft,ernstigeschadetotgevolgkanhebben.Zostiervenopeenlageplekvaneenvan
deproefpercelen (echterbuitendeproefplek) alleplantenaf, doordatinaugustus1962
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Fig. 5. Opbrengsten (kg/ha) van asperges in dejaren 1963-1968 (— = gem. opbrengst per bodemeenheid; voor verklaring van de nummers zie Fig.4).
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Fig. 5. Yields (kg/ha)of asparagus in theyears 1963-1968(— =average yield per soil unit; for key
to the numerals,see Fig.4).

tijdens een regenperiode het grondwater gedurende enige dagen tot het maaiveld
stond.
De hoogste opbrengst opdeproefplekken isbehaald in 1964,het derde oogstjaar.
Deoorzaakvandelageopbrengsten van 1967moetvoornamelijk worden gezochtin
de slechte weersomstandigheden tijdens het groeiseizoen dat op de oogst van 1966
volgde.Deplanten hebbenzichtoen mindergoedontwikkeld,watduidelijk blijkt uit
destandcijfersinSeptember1966(zie4.2.7).Menmagverwachtendatdaardoorminder
reservevoedsel isopgeslagen in dewortelstok enwortels.
In figuur 5,waarin deopbrengsten van deafzonderlijke proefplekken zijnweergegeven, zien wedat de opbrengsten in 1968weer gestegen zijn. Van datjaar zijn niet
de gemiddelden per bodemeenheid bepaald, omdat slechts van 18proefplekken de
opbrengsten bekend zijn. De sterke daling op de leemarme vorstvaaggronden en in
minderematevandelemigevorstvaaggronden instuifzand in 1965moetvermoedelijk
worden toegeschreven aanvochttekort vandeplantenindebetrekkelijk drogezomer
van 1964.
Figuur 5 toont per bodemeenheid een vrij grote spreiding in opbrengsten. Deze
spreidingisvooraleengevolgvandevariatieinbodemgesteldheid binnen debodemeenheden. Groteverschillenin opbrengsten ten gevolgevanverschilleninverzorging
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vanhetgewasliggennietvoordehand, daar hetniveauvandeverzorgjngbovenhet
gemiddelde lag. De spreiding van de opbrengsten isvooral groot bij de veldpodzolgronden.Bijdezeeenheidisook de variatie in bodemgesteldheid groot; zowel jonge
schrale leemarme tot zwak lemige ontginningsgronden als oudere sterk lemige ontginningsgrondenbehorenertoe, voorts ook veldpodzolgronden die alslaagten liggen
in eengebiedmet vorstvaaggronden in rijker dekzand.
Bq de middelhoge enkeerdgronden is er e6n proefplek die opvalt door lage opbrengsten vooral in 1966/1967. In 1968is van deze proefplek de opbrengst niet bepaald. Deze lage opbrengsten kunnen worden toegeschreven aan de bodemgesteldheid.Deproefplek ligtnamelijk opeensterklemigeenkeerdgrond meteenhumusgehaltevanongeveer 5%.Hetleemgehalteindebovengrondis25%enneemtnaarbenedentot 35%toe.Hethumeuzedekisongeveer90cm.Op 130cmkomteenlaagvoor
met een leemgehalte van 50%,waar gemakkelijk water op blijft staan. Deze grond
blijfl in het voorjaar lang vochtig en koud, wat de opbrengst ongunstig beinvloed.
Deze grond is overigens wel zeer geschikt voor de teelt van verschillende andere
gewassen.
4.2.4 Kwaliteit van degeoogste asperges
De aspergeswordenopdeveilingaangevoerd met eenstengellengtevan maximaal
22cm.DekwaliteitwordtbepaalddoordikteenvormvandeStengel,vastheidvande
kop,kleurenzogenaamderoestaantasting.VoordekwaliteitExtramoetendeStengels
recihtzijn;enkelelichtgebogenexemplarenmogenvoorkomen.Zijmoetenonbeschadigd,schoon,gewassen,vers,normaal gegroeid, met hoi, wit tot lichtrose gevlamd,
zooderlosseof beschadigde koppen, niet geschild enrecht afgesneden zijn. Eenzeer
lichteroestaantasting istoegestaan.
Telaatgeoogsteaspergeshebbeneenzogenaamdeblauwekop;ditiseengevolgvan
deinwerkingvan het zonlicht op deuit het bed gegroeide stengeltop. Deze asperges
valkn in een lagere kwaliteitsklasse. Roestaantasting is de praktijknaam voor de
bnrinevlekkenopdegeoogsteStengels.Inernstigegevallenkaneengrootdeelvande
Stengelbruingekleurdzijn.Dezeaantastingkomtvooralbijkoudweervoorgedurende
deeerstewekenvan de oogst. Wordt het warmer, waardoor de Stengels sneller gaan
groeien,dan ziet menderoestaantasting snelafnemen. DeStengelsworden zowel op
diktealsopkwaliteitinvijf klassengesorteerd. Doorcombinatievanbeidewordenin
totaal 16kwaliteiten onderscheiden.
Tenbehoevevanhetonderzoekiswekelijksdeoogstvantweeopeenvolgendedagen
volgensdeveilingvoorschriften gesorteerd. Daarnaast zijn de Stengels naar het voorkomen van roest ingedeeld in vier klassen. Hetzelfde isgedaan naar de vorm. Deze
kwaliteitssortering en de gegevens van dejaarlijks op de veiling Grubbenvorst behaalde middenprijzen van de verschillende kwaliteiten, maakten het mogelijk de
gemiddeldekg-prijs vandeoogst vandeverschillendeproefplekken teberekenen. De
gemiddeldekg-prijsiseengoedewaardemetervoordekwaliteit.Infiguur6zijnderelatieve kg-prijs, het relatieve gewichtspercentage kwaliteit Extra, de diktesortering als
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Fig.6. Gemiddelde prijs van asperges per kg, gemiddeld gewicht van kwaliteit Extra,
gemiddeld gewicht vanAA-stengelsen gemiddeld stengelgewicht van asperges in dejaren
1963-1966,alles per bodemeenheid en in procenten van het gemiddelde van alle bodemeenheden (voor verklaring van de nummers,zie Fig.4).
gem. kg-prijs/average price per kg
110r%
100 -

52

90gem. gewicht kwaliteit Extra/ average weight, grade Extra

120

100

80

gem. gewicht AA- Stengels /average weight, grade AA

130 r%

100

70

120

gem. stengelgewicht/average weight of spears

100
- 6
80

1963

1964

1965

1966

Fig. 6. Average annual price per kg, average weight of Extra grade, average weight of
size-grade AA and average weight of asparagus spears in the years 1963-1966, expressed
as percentage of the average of allsoil unitsstudied (for key of the numerals,seeFig.4).
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relatieve gewichtspercentage AA-stengels (stengels met een doorsnede groter dan
2cm)enhetrelatieve gemiddeld stengelgewicht van deverschillende bodemeenheden
weergegeven.Dezerelatievewaarden zijn gebruikt omvergelijking tussendeverschillende oogstjaren mogelijk te maken. Voor de berekening van deze waarden is van
bovengenoemde grootheden eerst per oogstjaar het gemiddelde per bodemeenheid
berekend (x). Daarna is het gemiddelde van alle bodemeenheden berekend £(x/6).
Vervolgens zijn de gemiddelden per bodemeenheid uitgedrukt in procenten van het
gemiddelde van alle bodemeenheden JC/]T(X/6)x100. Het blijkt dat de hoogste relatievekg-prijs enhet hoogste relatieve gewichtspercentage kwaliteit Extra ieder jaar
werdenbehaaldopdelemigevorstvaaggronden instuifzand, endelaagstebijna altijd
opdemoderpodzolgronden envorstvaaggronden inoudrivierzand.Dehogeenkeerdgronden, diede hoogste absolute opbrengsten in kg hebben gegeven, staan wat de
kwaliteit betreft, op detweedeplaats. Opvallend isde overeenkomst tussen het verloopvandelijnen van dekg-prijs envan de kwaliteit Extra. Dit komt ook tot uiting
indenauwecorrelatietussen derelatieve waarden van dekg-prijs en het percentage
kwaliteit Extra per bodemeenheid vandevier oogstjaren (r =0,81, «=24).
Watdediktesortering betreft, zijn dehogeenkeerdgronden hetgunstigst.Deleemarmevorstvaaggrondeninstuifzand endemoderpodzolgronden envorstvaaggronden
inoudrivierzandhebbenindeeersteoogstjaren gemiddelddedunsteStengelsgegeven.
De diktesortering van demiddelhoge enkeerdgronden is in deloop derjaren steeds
gunstiger geworden. Het tegendeel is het geval met de asperges van de veldpodzolgrondenenvan delemigevorstvaaggronden in stuifzand. Hoewelhetverband tussen
derelatieve gemiddelde kg-prijs enhetrelatieve gemiddeldepercentage AA-sortering
nietzoduidelijk isalstussenderelatievegemiddeldegewichtsopbrengstenderelatieve
gemiddeldekwaliteitExtra(r =0,72;n=24),ishet nogzeer betrouwbaar. Tussen het
gemiddelde stengelgewicht enhet gemiddelde percentage AA-sorteringbestaat, zoals
teverwachtenis,eennauwecorrelatie(r =0,97;n=24),wat ook bijvergelijking van
het verloop van delijnen zeer duidelijk tezienis.
Hetpercentagekwaliteit Extra hangt,afgezien vandediktevandeStengels,verder
vooral af van het percentage rechte Stengelsen het percentage stengelszonder roest.
Dezezijn per bodemeenheid enper oogstjaar infiguur7weergegeven.
Het percentage rechte stengels is het grootst bij de lemige vorstvaaggronden in
stuifxand. Deze gronden bevatten geen of zeer weinig lutum, waardoor de bedden
tijdensdeoogstnietofvrijwelniethardworden.Ditintegenstellingtotdemoderpodzolgronden en vorstvaaggronden in oud rivierzand, die naast leem ook nog lutum
bevatten.
Wat de roestaantasting betreft, zijn de vorstvaaggronden in stuifzand en de hoge
enkeerdgronden het gunstigst. De nattere gronden (de middelhoge enkeerdgronden
en develdpodzolgronden) hebben de laagste percentages zonder roest. Wanneer wij
decorrelatieberekenentussenderelatievewaardenvandepercentageskwaliteitExtra
enerzgds en de relatieve waarden van de percentages zonder roest resp. percentages
rechte stengels anderzijds, dan blijkt er een goed verband te bestaan (r=0,85,resp.
0,97 bij »=24). Er blijkt voorts een nauw verband te bestaan tussen de relatieve
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Fig.7. Gemiddeld percentage rechte aspergestengels en gemiddeld percentage
Stengelszonder roest in dejaren 1963-1966,allesper bodemeenheid enin procenten
van het gemiddelde van alle bodemeenheden (voor verklaring van denummers,zie
Fig.4).
rechte stengels/sfra/gftf spears
110r%

100

90

Stengels zonder roest/spears withoutbrownspots

110

100

90

1963

1964

1965

1966

Fig. 7. Average percentage straight spears and average percentage spears without
brown spotsintheyears 1963-1966,expressed aspercentageoftheaverageofallsoil
units (for key of the numerals,seeFig.4).

waarden van de opbrengst enhet percentageAA-stengels(r=0,83, n=24)en tussen
de relatieve waarden van de opbrengst en het percentage kwaliteit Extra (r=«0,63;
n=24). Dit betekent dat bij lagere opbrengsten ook dunnere Stengelsvan geringere
kwaliteit worden geoogst. Dit isin overeenstemmingmet de praktijkervaring.
De geldelijke opbrengst van slechte aspergevelden wordt zowel door de lagere
opbrengstenalsdoordelagereprijsongunstigbeinvloed.Voortsnemendeoogstkosten
per kgtoe, omdatvoor slechtere velden hoger akkoordloon wordt gevraagd.
In dit onderzoek ishet voork6men van blauwekoppen niet in de kwaliteitsbeoordelingbetrokken,omdatditeengevolgisvan telaatoogsten.Uitdepraktijk isechter
welbekend,dat dekanshieropbijdevorstvaaggronden in stuifzand hetgrootstis.
Samenvattendkunnenwestellen,datdehoogstekg-prijzen betaaldwordenvoorde
asperges,afkomstig vanlemigevorstvaaggronden in stuifzand en van hoge enkeerd34

gronden. Van de eerstgenoemde gronden wordt gemiddeld het hoogste percentage
kwaliteitExtrageoogst,vandehogeenkeerdgrondenhethoogstepercentagedikkeStengels.Vandemoderpodzolgronden en vorstvaaggronden in oudrivierzandwordengemiddeld dedunste aspergestengels en de slechtste kwaliteit asperges geoogst. Deaspergesvanmiddelhogeenkeerdgronden,vanleemarmevorstvaaggrondeninstuifzand
en van veldpodzolgronden ontlopen elkaar niet veelin gemiddelde prijsperkg.Van
dezedrie bodemeenhedengevendeleemarmevorstvaaggrondeninstuifzand deasperges met het hoogste gemiddelde percentage kwaliteit Extra, maar met het laagste
gemiddelde stengelgewicht.
4.2.5 Geldelijke opbrengst
Door vermenigvuldiging vandegewichtsopbrengst met deberekendekg-prijs isde
bruto geldelijke opbrengst per proefplek verkregen. De geldelijke opbrengst is berekendover dejaren, waarin dekwaliteit van degeoogste aspergesisbeoordeeld. In
figuur8 zijn de gemiddelde geldelijke opbrengsten per bodemeenheid weergegeven.
Daar de prijzen per kg veel minder verschillen dan de opbrengsten, vertoont deze
figuurwat de rangorde der bodemeenheden betreft veel overeenkomst metfiguur4
waarin de gemiddelde opbrengsten per bodemeenheid zijn weergegeven. Gemiddeld
over devier beschouwde oogstjaren wasdehoogste geldelijke opbrengst opdehoge
Fig.8. Gemiddeldeopbrengsten van asperges (guldens
perare)indejaren1963-1966
(voor verklaring van de
nummers, zie Fig.4).

QuldMS/are
GulMws/are

gem. 1963/1966
average

1965

1966

Fig. 8. Average yields (guilders/are) of different soil
units in the years 1963-1966
(for keyof the numerals,see
Fig.4).
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enkeerdgronden anderhalf maal zo hoog als op de moderpodzolgronden enivorstvaaggronden inoudrivierzand. Ingelduitgedrukt,hebben deaspergesopdeeerstgenoemdebodemeenheidinvieroogstjaren /620 perareopgebracht,terwijl demoderpodzolgronden en vorstvaaggronden in oud rivierzand slechts /410 per are hebben
gegeven.
4.2.6 Vroegheidvan de oogst
Debegindatumvandeoogstkan vanjaar totjaar sterk uiteenlopen.Dit geldtook
voordegewichtsopbrengstindeeerste helft van de oogstperiode (bijvoorbeeld tot en
met30mei),uitgedrukt inprocentenvandetotalegewichtsopbrengst. Beidewaarden
kan men als parameters voor de vroegheid van de oogst beschouwen. Keuls&Post
(1956) hebben eenduidelijke relatietussendeluchttemperatuur,resp.grondtemperatuurindeaspergebeddenendegroeivandeasperge,resp.hetoogstpatroongevonden.
Voordevroegheidvandeoogstisdaaromdetemperatuur indetweedehelft vanapril
en in de maand mei van groot belang. Zo blijkt er een duidelijke relatie te bestaan
tussendeluchttemperatuur, resp.degrondtemperatuur op20cm,indederdedecade
van april endegemiddelde begindatum van deoogst indeverschillende onderzoeksjarenopdeproefplekken, gelegenophogeenkeerdgronden(tabel6).Naastdetemperatuur issomsook deregenval belangrijk voor devroegheid. Alsmen bedden meteen
goedebodemstructuurwilhebben,magdegrondtijdenshetklaarmakenvandebedden
niettenatzijn. In 1965 toen ereindapril/beginmeiveelregenisgevallen,washet op
eenaantal percelen eerst omstreeks 10meimogelijkbeddentemaken.Hetisduidelijk,
dat dit devroegheidvandeoogst enook detotale opbrengst nadeligbeiinvloedt.TijTabel 6. Invloed van luchttemperatuur, neerslag en grondtemperatuur (geregistreerd in DeBit) op
de begindatum van deaspergeoogst op hoge enkeerdgronden.
Jaar
Year

1963
1964
1965
1966
1967
1931-1960

Beginoogst
(dagenna
25april)
Startof
harvest
(daysafter
25April)

Gem. luchttemp.
Av.airtemp.
(°Q

Neerslag
Precipitation
(mm)

april mei

3e
decade
april

april

mei

4,5
5,5
11,2
6,7
14,2

9,0
8,7
7,7
8,4
7,4
8,5

10,4
9,9
7,8
10,7
7,3

47
51
108
73
50
49

69
48
109
35
52
52

11,0
14,3
11,9
12,9
12,7
12,4

Grondtemp.op20cmte
14.00uur
Soiltemp .,20cmbekw
surfaceat 14.00h
21april 26april gem.
av.

11,5
11,3
8,4
8,1
8,8

10,3
10,5
8,6
11,3
8,3

Table 6. Influence of air temperature, precipitation and soil temperature (recorded at De Bilt) at
the beginning of theasparagusharvest onhigh 'enk' earth soils.
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10,9
10,9
8,5
9,7
8,6

Tabel7. Het gemiddeldeaantaldagen tussen25aprilenhet beginvandeasperge-oogst op de verschilleade bodemeenheden.

Hogeenkeerdgronden
High"talk' earthsoils
Midddhogeenkeerdgronden
Mediumhigh'enk'earthsoils
Lemiaevorstvaaggrondenin stuifzand
LoamyWorst'vague soils ininlanddunes
Veldpodzolgronden
'Veld*podzol soils
Modcrpodzolgrondenenvorstvaaggronden inoud
rivierzand
Mods podzol soils and'vorst'vague soils inold
riverttnd

1963

1964

4,5

5,5

11,2

6,7

14,2

7,8

8,4

14,6

11,0

15,6

4,6

7,2

14,4

6,2

14,0

4,1

6,7

12,6

15,3i

14,4

4,2

5,3

1965

16,5

1966

7,5

1967

14,0

1. Opdriepercelenkondendebeddenpasnahalf meiwordenopgeploegd tengevolgevanzeerhoge
grondwaterstanden/Onthreefieldsthebedscouldnot be prepared before mid-Ma> because ofvery
highwatertables
Table7. Averagenumberof daysbetween25Aprilandbeginningof asparagus harvest on different
soilunits.

dens het onderzoek bleek verder dat de vroegheid van de oogst op de verschillende
bodemeenheden in bepaaldejaren soms sterk uiteenloopt. Uit waarnemingen in aspergegebiedengedaan,bleekdatdezeverschillenvooraltoegeschrevenmoetenworden
aan verschillen in grondtemperatuur, veroorzaakt door verschillen in bodemgesteldheid.In tabel 7is het begin van de oogst weergegeven voor deverschillende bodemeenheden; het isuitgedrukt in het gemiddelde aantal dagen na 25april. Opgemerkt
wordt, dat de wijze van klaarmaken van bedden (in 6en keer of in meer keren opploegen) en het tijdstip waarop wordt opgeploegd ook het begin van de oogst beinvloedt. Grote verschillen in de begindatum van de oogst moeten echter aan bodemkundige omstandigheden worden toegeschreven.
Hetvalt op dat demiddelhoge enkeerdgronden iederjaar laat zijn. Het zijn in het
voorjaar vochtigegronden,waarindetemperatuurmindervlugstijgtdanindeoverige
gronden.
De overigegronden ontlopen elkaar nietveelin aanvangsdatum van de oogst.Alleeain 1966warendeveldpodzolgronden gemiddeldveellater.Indatjaar konden op
drievan dezeven percelen debedden eerst na half meiworden opgeploegd. Dit was
eengevolgvanhogegrondwaterstanden tijdensruilverkavelingswerkzaamheden.
De moderpodzolgronden en vorstvaaggronden in oud rivierzand waren in 1965
zeer laat ten opzichte van de andere gronden. Dit jaar kenmerkte zich door grote
regenval in demaanden april enmei(zietabel6).
Infiguur9isvoor hetjaar 1966hetverloopvandeoogsttot eindmeiweergegeven
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Fig.9. Het cumulatietveverloop van de asperge-oogst
tot 30 mei 1966op verschillende bodemeenheden, uitgedrukt in procenten van de
kg-opbrengst tot 17 juni
(voorverklaringvandisnummers,zie Fig.4).

Fig.9. Cumulative yields
gathered from various soil
unitsupto30May 1966.The
yields are given as percentages of absolute yields up to
17 June (for key of the numerals, seeFig.4).

alspercentagevandeoogstt/m 17juni.Hetjaar 1966isalsvoorbeeldgekozen,omdat
detemperatuurinaprilenmeivrijnormaalwas.Voortszijn bijdepodzolgrondende
drie proefplekken, waarop door bijzondere omstandigheden eerst laat met de oogst
konwordenbegonnen,buitenbeschouwinggelaten.Indezefiguurvaltdelatereoogst
vandemiddelhogeenkeerdgrondenweerop.Dehogeenkeerdgrondenzijnhetvrdegst,
gevolgd door de lemige vorstvaaggronden in stuifzand, de moderpodzolgrondan en
vorstvaaggronden inoudrivierzandendeveldpodzolgronden. Beschouwenwijechter
de absolute cijfers van het verloop van de gewichtsopbrengst in 1966 tot eind mei
(fig. 10),danzienweeenandererangordevandegronden.Voordetelersisdezelaatste
figuur het meest interessant.
4.2.7 Bovengrondsgewas
Vanaf 1963isiederjaar in September de stand van het gewas op de proefplekken
beoordeeld. Bij de beoordeling is gelet op kleur, uniformiteit van het gewas,hoogte
envertakkingvandeStengel,envanaf 1966ookoppercentageuitval.Het standcflfer,
38

Fig. 10. Het
cumulatieve
verloopvandeasperge-oogst,
genoemd in Fig. 9,nu uitgedrukt in kg/ha.

3200 r Kg/ha

30 mel

Ma/

Fig. 10. Cumulativeyieldsas
mentioned in Fig. 9, but
expressed in kg/ha,

dat gegevenwerdindeschaalvan 1 t/m 10,gafdetotaleindruk vanhet gewasweer.
Tabel 8 geeft de gemiddelde standcijfers per bodemeenheid van 1963-1969 en het
aantal proefplekken waarop het gemiddelde betrekking heeft. Duidelijk istezien dat
dehogeenkeerdgronden gemiddeld dehoogste standcijfers hebben ende moderpodzolgronden en vorstvaaggronden in oud rivierzand de laagste. De gemiddelde opbrengstenvandezegrondenwareneveneensresp.dehoogsteendelaagste.Vergelijken
westandcijfers van delaatstejaren met dievan deeerstejaren, dan zienwedat deze
voordeenkeerdgronden nietgedaaldzijn, ditintegenstellingtotdelemigevorstvaaggronden in stuifzand endemoderpodzolgronden envorstvaaggronden in oud rivierzand. Van de veldpodzolgronden zijn de standcijfers vanaf 1966 te hoog, doordat
enkele slechte velden inmiddels opgeruimd waren. De cijfers van tabel 10doen vermoedendat op dehogeenkeerdgronden het aspergegewas het langst goedeopbrengsten zal geven. Latere waarnemingen hebben dat bevestigd. In 1972werden van een
aantal aspergeproefplekken op enkeerdgronden nog opbrengsten tot 5000kg/ha gehaakJ,terwijlhetgewasopdeproefplekken opdeoverigegrondenreedswasversleten
39
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ofopgeruimd. In 1966wasdestand van hetgewasslechterdaninhetvoorgaandeen
het volgendejaar. Dezeslechte stand iser mededeoorzaak van, dat de opbrengsten
vandeaspergesin 1967veellagerwaren dan normaal.
Er blijkt een goede correlatie te bestaan tussen standcijfer en de opbrengst in het
daarop volgendejaar (tabel 9,fig.11en 12).
Tabel9. Correlaties tussen standcijfer van het gewas (x)en obprengst in kg/ha (y).
Aantal proefplekken
Number of trial plots

xvan yvan
xof yof

Regressievergelijking
Regression equation

Correlatiecoefficient
Correlation coefficient

31
31
31
28
18

1963
1964
1965
1966
1967

y=
y =
y=
y=
y=

0,68***
0,68***
0,65***
0,68***
0,81***

1964
1965
1966
1967
1968

+454x + 2310
+479x+ 2050
+578x + 810
+501x + 720
+552x + 880

*: Significant bij onbetrouwbaarheid van 5%/ Significant at a 0,05 level
**: Significant bij onbetrouwbaarheid van 1%/ Significant at a 0,01 level
***: Significant bij onbetrouwbaarheid van 0,1%/ Significant at a 0,001 level
Table9. Correlations between ratings of asparagus plants (x) and their yield in kg/ha (y).
Fig. 11. Het verband tussen
standcijfervandeaspergeplanten
en de opbrengst, uitgedrukt in
procentenvandegemiddeldeopbrengst per oogstjaar.
a, b, c, d, e= standcijfer/rating
1963, 1964, 1965, 1966, 1967,
and relatieve opbrengst in kg/
relative yield 1964, 1965, 1966,
1967,1968.

6 Standcijfers
Ratings

Fig. 11. Relation between ratings of asparagus plants and
relative yield, as percentage of
averageyieldofalltrialplots for
the year.
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Fig. 12. Het verband tussen
standcijfers van de aspergeplantenendeopbrengst inkg/ha
(a, b, c, d, e, zie Fig. 11).

kg/ha
6000 -

8 Standcijfers
Ratings

Fig. 12. Relation between ratings of asparagus plants and
yields in kg/ha (see Fig. 11 for
key).

In defiguren11en 12ishet verband tussen standcijfer enopbrengst grafischweergegeven.Detoenameinopbrengstpereenheidvanstandcijfer isvoorallebeschouwde
jaren ongeveer gelijk. Degemiddeldeopbrengst echter die bij eenbepaald standcijfer
horen, kunnen vanjaar tot jaar tot 1000kg/ha verschillen. Hiervoor zijn een paar
oorzakenaantewijzen.Ineenjaarmetgemiddeldmindergoedeontwikkelingvanhet
bovengrondsegewas(1966)iserdeneigingtehogestandcijfers tegeven.Ditgeldtook
voor oudere gewassen. Verder kunnen de weersomstandigheden tijdens de oogst de
opbrengstenongunstigbelnvloeden,watuiteraardnietindestandcijfers totuitingkan
komen.Ditneemtechternietweg,datmethetgevenvanstandcijfers eengoedeindruk
van het produktievermogen van een aspergegewas kan worden verkregen.
Daar de bepaling van de gewichtsopbrengsten zeer tijdrovend is, in tegenstelling
tot het gevenvanstandcijfers, betekent dit laatsteeenverruimingvandeondersoeksmogelijkheden. Menkandaneengrootaantalproefplekken ineenonderzoek betrekken; waarbij dan slechts van een beperkt aantal de opbrengst moet worden bepaald
om het opbrengstniveau dat bij deverschillende standcijfers behoort te kunnen vaststellen.
Debeoordelingvandeuniformiteit endekleurvanhetgewas,dehoogtewaaropde
vertakkingvandeStengelbegintenhetpercentageuitvalvandeplantenisgemiddeld
per bodemeenheid weergegeven indetabellen 10en 11.
Deuniformiteit van het gewas,dat wilzeggendematevangelijkheid vanverschillendeplantenopeenproefplek,wasbijdegewassendiedehoogsteopbrengstengaven,
het grootst. Gemiddeld kregen dehogeenkeerdgronden endelemigevorstvaaggrondenin stuifzand dehoogste beoordeling, demoderpodzolgrondenen vorstvaaggron42

Tabel 10. Beoordeling van de stand van het aspergegewas op deverschillende gronden.
1963 1964 1965 1966 1967 1968
UnifarmiteitIUniformity
Hogeenkeerdgronden
High 'enk' earth soils
Middelhoge enkeerdgronden
Medium high 'enk' earth soils
Lemigevorstvaaggronden in stuifzand
Loamy 'vorst' vague soils in inland dunes
Leemarmevorstvaaggronden in stuifzand
Poorfy loamy 'vorst' vague soils in inland dunes
Veldpodzolgronden
'Veld*podzol soils
Moderpodzol- en vorstvaaggronden in oud rivierzand
Moder podzol soils and 'vorst' vague soilsin old
rivenaad
KleurIColour
Hogt enkeerdgronden
High 'enk' earth soils
Middelhoge enkeerdgronden
Medium high 'enk' earth soils
Lemigevorstvaaggronden in stuifzand
Loamy 'vorst' vague soilsin inland dunes
Leemarme vorstvaaggronden in stuifzand
Poorly loamy 'vorst' vaguesoils in inland dunes
Veldpodzolgronden
'Veld' podzol soils
Moderpodzolgrondenen vorstvaaggronden in oud rivierzand
Moder podzol soils and 'vorst' vague soils in old riversand

6,9

6,3

7,1

6,2

7,1

6,9

5,4

5,0

5,8

4,8

5,0

5,5

6,9

6,4

6,5

5,3
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Vertakkingvan deStengelsIHeightat which thestalks branch out
Hoge enkeerdgronden
High 'enk' earth soils
7,3
Middelhoge enkeerdgronden
Medium high 'enk' earth soils
6,1
Lemigevorstvaaggronden in stuifzand
Loamy 'vorst' vague soilsin inland dunes
7,0
Leemarme vorstvaaggronden in stuifzand
Poorly loamy 'vorst' vaguesoils in inland dunes
7,0
Veldpodzolgronden
'VeW'podzol soils
6,9
Moderpodzolgronden en vorstvaaggronden in oud rivierzand
Moder podzol soils and 'vorst' vague soils in old riversand
6,3

5,1

5,8

Table 10. Ratings of asparagus plants on different soils.
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Tabel 11. Geschat percentage uitval vanaspergeplanten op deproefplekken.
1966 1967 1968
Hoge enkeerdgronden
High 'enk'earth soils
Middelhoge enkeerdgronden
Mediumhigh 'enk'earthsoils
Lemigevorstvaaggronden in stuifzand
Loamy 'vorst'vaguesoilsininland dunes
Leemarmevorstvaaggronden in stuifzand
Poorly loamy 'vorst'vague soilsininland dunes
Veldpodzolgronden
'Veld'podzol soils
Moderpodzolgronden envorstvaaggronden inoud rivierzand
Moder podzol soils and'vorst'vague soils in old riversand

16

17

15

24

29

25

22

30

27

35

23

25

23
33

47

33

24

43

Table 11. Estimated percentage of missing asparagusplants on thetrialplots.

deninoudrivierzanddelaagste.Watdekleurbetreft werdendegewassenopdeleemarme vorstvaaggronden in stuifzand en de veldpodzolgronden lager beoordeeld dan
op de overigegronden. Demoderpodzolgronden envorstvaaggronden in oud rivierzand vielen op door eenmeer gedrongen groei; ook blevendeplanten korter.
DehoogtewaaropdevertakkingvandeStengelbegintblijktvooralsamentehaagen
metdelengtevanhetgewas.Indepraktijk wordteenplant hogergewaardeerd,naarmate devertakking hoger begint.
Het geschatte percentage uitval van de planten was het grootst op de moderpodzolgronden envorstvaaggronden in oud rivierzand, ongeveer 40%.Dehogeenkeerdgrondenhebben ongeveer 15%uitval,deoverigegronden25 a 30%.Deachteruitgang
in opbrengst in de loop derjaren en de verschillen in opbrengst tussen de gronden
moet voor een deelhieraan worden toegeschreven.
4.2.8 Som van dekwadraten van stengeldiametersalsmaatvoor deproduktiviteit
Op een vijfde deel van iedere proefplek (2,5are) is de diameter van alle aspejgestengelsjuist bovendegrond gemeten.Ellison etal.(1960)enFranken (1963)vinden
een goedecorrelatie tussen de som van kwadraten van dediameters ende opbrengst
vanhetvolgendejaar.Door onsishetverband eveneensberekend enweergegevenin
tabel 12.
Vergelijken wij dezetabel met tabel 9dan blijken decorrelatiecoefficienten tussen
opbrengst en som van de kwadraten der diameters wat minder hoog te zijn dan die
tussen opbrengsten enstandcijfers. Omsneleenindruk tekrijgen van het produktievermogen van een gewas, moet daarom aan het geven van standcijfers de voorkeur
gegeven worden boven het metenvan stengeldiameters.
In tabel 13isvoor deverschillendejaren van het onderzoek per bodemeenheid de
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Tabal12. Correlatiestussendesomvandekwadratenvandiametersvanaspergestengelsinmm2/m8
(x)endeopbrengst inkg/are(y).
. ^ _ — — — — — _ _ ^ — - - ^ — ^ — — — ^ — — ^ — — ^ — ^ —
Aantal proefplekken
Numberof trial plots
29
31
31
31
27

x van y van Regressievergelgking
x of
y of
Regressionequation
1962
1963
1964
1965
1966

1963
1964
1965
1966
1967

Correlatiecoefflcient
Correlation coefficient

y= +0,030x + 14,3
y = +0,021x + 33,9
y== +0,032x + 25,9
y=+0,028x + 16,2
y = +0,026x+ 16,5

+0,64***
+0,55**
+0,65***
+0,53**
+0,72***

Table 12. Correlationsbetweenthestalkproducts(squareofstalkdiametersdividedbygroundarea)
innun2/m2 (x)andtheyield inkg/are(y).
Tabel 13. Somvandekwadratenvandiameters(mm2/m2)vandeaspergeplantenopdeproefplekken
(gemiddeldeperbodemeenheid).
1962

1963 1964 1965 1966

Hoje enkeerdgrond
High'enk'earthsoUs
1240 971 808 1100 733
Middelhogeenkeerdgronden
Medium high'enk'earth soils
826 825 761 1143 728
Lendgevorstvaaggrondenin stuifzand
Loamy'vorst'vaguesoilsininland dunes
928 907 754 1006 600
Leemarmevorstvaaggronden in stuifzand
Poorly loamy 'vorst'vague soils ininland dunes
971 864 537
984 449
Veldpodzolgronden
'Veld'podzol soils
866 839 689
983 654
Moderpodzolgronden envorstvaaggronden in oudrivierzand
Moderpodzol soils and 'vorst'vague soils inoldriversand
947 718 592
782 416
Table 13. Average stalk product (mm'/m2) of theasparagus plantson thetrial plots persoil unit.

gemiddeldesomvandekwadratenvandestengeldiametersuitgedruktinmm2perm2.
Deaeisvoordehogeenkeerdgronden hethoogstenvoordemoderpodzolgronden en
vontvaaggrondenin oud rivierzand het laagst.
4.2.9 Beworteling
4.2.9.1 Algemeen
De aspergeplant vormtvanuit dewortelstok vlezigebijwortels waaruit dunnezich
vertakkende zijwortels ontspruiten. Iedere Stengel heeft twee bijwortels. Per plant
vormenzichiederjaar ongeveertienStengels,waarvan deeerstevijf geoogstworden.
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Perjaar ontstaan er dus ongeveer twintigbijwortels. De andere bijwortels sterven in
de loop derjaren af.
Van de beworteling van asperges is weinig literatuur beschikbaar. Weaver &
Bruner (1927) noemen een bewortelingsdiepte van maximaal 3,20 m; Astrego ct al.
(1947)noemen zelfs 3a 4 meter. Van der Linden et al.(1954)vinden een maximale
bewortelingsdiepte van 1,25 m. Franken &Roorda van Eijsinga (1958) wijzen erop
dat in het algemeen degrotemassavan deaspergewortels gevonden wordt tussen20
en 60cm. In een profielkuil op een vorstvaaggrond in stuifzand te Grubbenvorst
constateerden zij dat de bewortelingsdiepte van de asperge daar bepaald werd door
een aaneengekitte ijzerhoudende laag op circa 70cm beneden het maaiveld. Onder
dezelaagwerdenopenkeleuitzonderingen nageenwortelsaangetroffen. Opplaatsen
waar dezelaag niet voorkwam, wortelde deasperge tot ongeveer 115 cm.
Omdebewortelingindegrondenvan het onderzoek tekunnen bestuderen, isin de
herfst van 1962en1966naastalleproefplekken eenprofielkuil gegraven.Opongeveer
10cmvandeplantenwerdevenwijdig aan derijdebeworteling blootgelegd ennagetekend op plastic folic Deze wijze van weergeven van de beworteling is uitvoerig
beschreven door Reijmerink (1964).
Hetblijktdatdebewortelingsdiepte sterk uiteenloopt. Diepbeworteld zijn de enkeerdgronden, devorstvaaggronden in stuifzand endemoderpodzolgronden envorstvaaggronden in oud rivierzand. De asperges op develdpodzolgronden wortelenveel
ondieper; hetzelfde is het geval op uitgestoven laagten in een stuiflandzandschap.
Proefplek 59 ligt op een dergelijke plek. Een tussenpositie nemen de middelhoge
enkeerdgronden in(fig. 13).
4.2.9.2 Indringingsweerstand en microstructuur
Debewortelingvandeaspergeopdezandgronden blijkt sterktecorreleren metde
weerstand dieeenconusondervindt, wanneer dezeverticaalinvochtige grond wordt
gedrukt. Naarmate deze indringingsweerstand toeneemt, neemt de intensiteit van
bewortelingaf(VanDam &Hulshof, 1967).Degroottevandezeweerstandwordtgemetenmeteenpenetrometer. Daar deindringingsweerstand wordtbeiinvloeddoorhet
vochtgehalte van degrond, kan hetbest worden gemetenwanneer degrond opveldcapaciteitis.Infiguur14isdeindringingsweerstandweergegeven,dieeenkegelvormige
conus met een tophoek van 60°en een basisoppervlak van 1 cm2 ondervindt in een
diep bewortelde grond; figuur 15 toont de weerstand van een ondiep bewortelde
grond.Hetblijktdatinhorizontenmeteenindringingsweerstand hogerdan30kg/cm2
vrijwel geen wortels voorkomen. Houben (1970) constateerde hetzelfde verschijnsel
bij gras en granen. Dergelijke hoge weerstanden worden bij zandgronden vooralgemeten in niet gehomogeniseerde C-horizonten. De grenswaarde van 30kg/cm2 komt
goedovereenmetwatandereonderzoekersgevondenhebben.ZosteldenTayloretal.
(1963, 1964)vast dat katoenwortels niet doordrongen in lagen met weerstanden van
25a30kg/cm2.Zyuz'(1968)geeftvoordennenwortelseengrenswaardevan25kg/cm2,
terwijl Yang(1969)voor suikerriet 20-25 kg/cm2 vermeldt.
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Fig. 13. Bewortelingsdiepte van 3 en 7jaar oude aspergeplanten op de verschillende proefplekken.

hoge enkeerdgronden
high 'enk' earth
soils
8 9 17185052

mlddelhoge enk- vorstvaaggronden
eerdgronden
in stuifzand
medium high
'vorst' vaguesoils
'enk' earth soils
in inland dunes
11143463643359
4 7 2728 31

veldpodzolgronden
'veld' podzol soils
1 2 512464758

moderpodzolgronden en
vorstvaaggronden in
oud rivierzand
moder podzolsoilsand
'vorst' vaguesoils in
old riversand
36374042 5762 proefplek nr.
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40
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I 110
1 120-1
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140150

3 jaar oude planten
plants 3 yearsold
7 jaar oude planten
plants 7 yearsold

Fig. 13. Rooting depth of 3and 7years old asparagus plants on the different trial plots.

Reijmerink (1973)heeft op de aspergeproefplekken nader onderzoek gedaan naar
derelatiebewortelingenmicrostructuurvan degrond.(Voor demicrostructuurindelingzieJongerius, 1957.) Reijmerink vond een duidelijke correlatie tussen demicrostructuur indeintensiteit vanbewortelingbij asperge;hijvermeldt:'micro-aggregate
structures are in general favourable or very favourable to root development; matrix
structures vary widely,but in general allow avery meagre root development; singlegrain structures with open packings are moderately favourable to root development
but when densely packed do not permit rooting.'
4.2.9.3 Opbrengst
Wanneer de moderpodzolgronden en vorstvaaggronden in oud rivierzand even
buitenbeschouwinggelatenworden,blijktdatdehoogsteopbrengstenbehaaldworden
opdediepbewortelbaregronden,namelijk opdeenkeerdgronden endelemigevorstvaaggronden in stuifzand. Bij de ondiep bewortelbare veldpodzolgronden daarentegenvallendeopbrengstentegenenbovendienishetaspergegewasopdezegronden
vluggerversleten.Delagereopbrengstenvandeondiepbewortelbare gronden blijken
duidelijkuitfiguur16,waarindeopbrengstenvandeaspergeopdeproefplekken van
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Fig. 14. Indringingsweerstand vaneenhogeenkeerdgrondenbewortelingvanaspergesin
diegrond (basisoppervlak vanconus 1 cm2).
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Fig. 14. Penetration resistance ofahigh 'enk'earth soil anddistribution of asparagus
roots inthat soil (base surface ofcone 1 cm3).
48

Fig. 15. Indringingsweerstand van een veldpodzolgrond en beworteling van asperges in
die grand (basisoppervlak van conus 1 cm2).
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Fig. IS. Penetration resistance of a 'veld' podzol soil and distribution of asparagus roots
in that soil (base surface of cone 1 cm2).

devferdevolledigeoogst(zevende groeijaar) en dedieptevan debeworteling op enkeerdgronden, vorstvaaggronden in stuifzand en veldpodzolgronden isweergegeven.
Delevensduurvandeaspergeopdeverschillendegronden dietotuitingkomtophet
tijdtfip van omploegen van de aanplant, loopt uiteen. Zo waren in 1969op develdpodzolgrondenviervandezevenproefplekken omgeploegd,opdeenkeerdgronden en
lemige vorstvaaggronden in stuifzand drie van de zestien. Een langere levensduur
houdtindatmengoedkoperproduceert.Dekostenvandeaanplant kunnendanover
een langere periode worden afgeschreven. Een langere levensduur is ook gunstig in
verbandmethetprobleemvanaspergemoeheid.Hetduurtdannamelijkjarenvoordat
meneenperceelopnieuwmetsuccesmetaspergeskaninplanten.Chemische bestrijding
van aspergemoeheid heeft tot nu toenogniet hetgewensteresultaat opgeleverd. Een
verklaring voor de samenhang tussen levensduur en bewortelingsdiepte van een aspergegewaszoukunnenzijn, dat bij deondiep bewortelbare gronden het beschikbare
grondvolume perplantveelgeringerisdanbijdiepbewortelbare gronden.Vooral bij
dezelaatstegrondenzienwijdatnaarmatehetgewasouderwordt,debewortelinginde
ondergrond sterk toeneemt. Dit zou een gevolg kunnen zijn van eenvoorkeur voor
bewortelingvanlagendienognietintensief metaspergewortelsbezetzijngeweest.Bij
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Fig. 16. Opbrengst (kg/ha)van devierdevolledige asperge-oogst (1966,zevendegroeijaar) inirelatie
met de diepte van bewortelingin enkeerd-, veldpodzol- en vorstvaaggronden in dat jaar.
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Fig. 16. Relation between yield (kg/ha) of the fourth complete harvest (1966,seventh growingyear)
andtherootingdepth in 'enk' earth soils,'vorst' vaguesoilsand 'veld' podzol soilsin thesameyear.

ondiep bewortelbare gronden iseenuitwijkmogelijkheid van dewortelsnaar diepere
lagen niet aanwezig(Reijmerink, 1973).
Hetverband tussenopbrengstendieptevanbewortelinggeldtnietvoordegronden
in oud rivierzand. Deze zijn diep bewortelbaar, terwijl de opbrengsten laag zijn.
Opvallendisdathetgewasopdezegrondeneenanderehabitusheeft. Hetisgedrongener en heeft een doffere kleur. Deze verschijnselen doen volgens Henkens (pers.
meded.) denken aan een overmaat van een element. Omdat het humusgehalteen de
pH laag waren, is nagegaan of er sprake is van mangaanovermaat. Gewasanalyses
geven echter voor dezegrond geen hogeremangaangehalten tezien.
Op deze gronden begint bovendien de vorming van zijwortels later dan op de
overige gronden. Eenverklaring hiervoor isniet gevonden.Weihebben VanN«rum
&Palasthy(1970)inpotproeven geconstateerd datcalciumgebrekeenslechtewortelontwikkeling ten gevolge heeft. Nader onderzoek naar deoorzaken van deze slechte
teeltresultaten op de ouderivierzandgronden isgewenst.
4.2.10 Conclusie
Uit het onderzoek isduidelijk naar voren gekomen dat degeschiktheid van zandgrondenvoordeaspergeteeltsterkkanuiteenlopen.Deopbrengstenperhakunnenbij
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goede verzorging van de gewassen varieren van 3000 tot 6000kg per oogstjaar, de
economischelevensduur van deaspergeaanplant vanvijf tot meerdan tienjaar. Ook
dekwaliteitvandegeoogste asperge wordt belnvloed door debodemgesteldheid.Om
eengoedekwaliteitaspergestekunnenoogsten,ishetnodigdatdebeddenindeoogstperiodeniet tehard opdrogen of ernstigekorstvorming vertonen. Anders groeien de
Stengelsgemakkelijk krom, waardoor zij in een lagere kwaliteitsklasse vallen. Dit is
het geval op sterk lemige zandgronden met een laag humusgehalte. Ook mogen de
bedden niet gemakkelijk uiteenvallen en verstuiven. Leem- en humusarme zandgronden lijden aan dit euvel. Vooral in zonnige perioden worden van deze gronden
veel Stengels met blauwe koppen geoogst. De diktesortering, ook een belangrijke
kwaliteitseis,hangtvooral samenmet degewichtsopbrengst. Naarmate de opbrengst
hogeris,wordenookdikkereaspergesgeoogst.OfzichopdeStengelsbruineplekken
vorroen, door de aspergetelers roest genoemd, hangt samen met de groeisnelheid.
Wanneer dezelaagis,zoalsbij lagetemperaturen in het beginvan het oogstseizoen,
isdekansoproestveelgroterdanlater wanneer detemperaturen hoger zijn. Voorts
kan opgemerkt worden, dat van vochtige late gronden doorgaans meer roestige
Stengelsgeoogstworden dan van drogevroegegronden.
Hoge opbrengsten van goede kwaliteit gedurende een groot aantal jaren worden
geoogst van de hoge enkeerdgronden. Deze zijn diep bewortelbaar, hebben nooit
wateroverlast en zijn vanwege het dikke humeuze dek weinig droogtegevoelig. Zij
hebben in het onderzoek debeste resultatengegeven.
letsminder geschikt voor deaspergeteelt zijn delemigevorstvaaggronden instuifzand. Zij hebben eveneens diepe grondwaterstanden en zijn ook diep bewortelbaar,
maarzezijn meerdroogtegevoelig omdatzijgeendikhumeusdekhebben.Ditkwam
nadedrogezomervan1964totuitingindeopbrengstenvan1965.Ookdeeconomische
levensduur van de asperges is op deze gronden wat korter dan op de hoge enkeerdgronden.
Demiddelhogeenkeerdgronden vallenvoor dezeteeltin eenlageregeschiktheidsklasse.Vooraldesterklemigeenkeerdgrondenmeteenhumusgehaltevan5%enhoger
blijvendoorhungrotevochthoudend vermogen,ookbijdiepegrondwaterstanden,in
hetvoorjaar langkoud.Zijzijndaardoorlaat.Deopbrengstenvallenopdezegronden
tegen.
De ondiep bewortelbare lemige gronden, zoals develdpodzolgronden, kunnen de
eerstjaren goede opbrengsten geven. Opdezegronden loopt de opbrengst echter na
kortetijd sterkterug; metanderewoorden, deplanten zijn vlugversleten. Deveronderstellingisgeuit,datditeengevolgkanzijnvanbodemmoeheid tijdens deteelt.Op
dezegronden isper plant minder bewortelbaar grondvolume beschikbaar. Na enige
jaren ishet bewortelbare gedeeltezointensief beworteld, dat nieuwewortelsmoeten
groeien in holten, die voordien ook al met wortels gevuld zijn geweest. Bovendien
hebben veelvan dezegronden in dewinterenhetvoorjaar hoge grondwaterstanden.
In dezomerzakt het grondwater diepweg.Dezewisselendegrondwaterstand brengt
met zich mee, dat dezegronden niet alleen wateroverlast kunnen hebben, maar ook
droogtegevoeligzijn.
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Desterklemigemoderpodzolgrondenenvorstvaaggrondeninoudrivierzandoemen
eenaparteplaatsin.ZewordeninLimburgvrijveelvoordeaspergeteelt gebruJkt.Ze
zijnechtermaarweiniggescbikt,ondanksdediepebewortelingsmogelijkheden, diepe
grondwaterstandenenhetgoedvochthoudendvermogen.Hetisnietduidelijkwaaraan
dit tewijten is.
Deoppervlaktevandezeergeschikteaspergegronden isbeperkt. Menkanzich nu
afvragen, welke mogelijkheden men heeft om met succes asperges te telen op van
naturemindergeschiktegronden.Menkandaartoedebodemkundigebeperkingenverminderen of ophelfen via cultuurtechnische maatregelen en/of teelttechnischemaatregelen.
Debeste^oogstresultatenworden behaald opdiepbewortelbare gronden metdiepe
grondwaterstanden. Hieruit volgt dat ontwatering van te natte gronden en diepe
grondbewerkingvanondiepbewortelbaregronden als cultuurtechnische maatregelen
in aanmerking komen. Verwacht kan worden dat bijvoorbeeld periodiek te natte
lemigeenkeerdgronden door ontwatering zeergescbikt worden voor de aspergeteelt.
Hetareaalvandezegronden isechterbeperkt. Een veel grotere oppervlakte bcslaan
de lemige veldpodzolgronden. Deze gronden zijn door de vaste ondergrond ondiep
bewortelbaar. Voorts laat de waterbeheersing vaak te wensen over, waardoor de
grondwaterstanden periodiek tehoog oftelaagzijn. Een betere waterbeheersing en
diepegrondbewerkingzoudendemogelijkheden vandezegrondenvermoedelijk sterk
doentoenemen. Omdit na tegaan, isin hetvoorjaar van 1969een aspergeproefveld
op dergelijke grond aangelegd. Op het proefveld wordt een diepe grondbewerking
met eenmengrotor tot 70cmen90cmvergeleken meteen normale grondbewerking
(Perdok et al., 1969). De ontwatering van het proefveld is goed, dank zij een ontwateringskanaal opkorteafstand. Deeersteresultatengeveneengunstigeffect tezien
vandediepegrondbewerking. Het uiteindelijkeresultaat kan echter pas goed beoordeeld worden na afloop van de teelt, omdat de economische levensduur van een
asperge-aanplant een belangrijk facet isvan de geschiktheid.
Wat de teelttechnische maatregelen betreft, kan het volgende worden opgemerkt.
Thanswordendeaspergesopallegrondenopdezelfdewijzegeteeld. Door aanpassing
van de teelttechnische maatregelen zijn op bepaalde gronden hogere opbrengsten
mogelijk. Zozalmen op gronden waar deoogst laat begint, langer met het oogsten
door kunnen gaan. Voor ondiep bewortelbare gronden kan worden overwogeit ondieper teplanten enderijenafstand groter temaken,waardoor voldoende grondbeschikbaar blijft om bedden te maken. Door nauwer planten op de rij kan dan het
aantalplantenperhagelijk blijven. Voortszalopdroogtegevoelige gronden in droge
perioden in het groeiseizoen beregening wellicht economisch verantwoord zijn.
Naderonderzoeknaarheteffect vandegenoemdeteelttechnischemaatregelenisvoor
deeconomisch sterke aspergeteelt zeker gerechtvaardigd.
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5 Bodemgeschiktheidsonderzoekbijappels,inhetbijzonderbij
Joaathanopzwarerivierklei

5.1 Meiding
Deappelteelt kanbeschouwdwordenalseenintensieveteelt.Dejaarlijkse produktiekosfcnliggenvolgens hetLandbouw-Economisch Instituutrondde/12000perha.
Hetbetrefteenmeerjarig gewas.Eeneventueeleffectvanbodemgebrekenopdeboomgroei accumuleert zich in deloop derjaren.
De gewasbehandeling draagt vaak een sterk individueel karakter. Zeer duidelijk
komtdit tot uitingin de snoei, waarmee de fruitteler degroei en devruchtbaarheid
van de bomen kan beinvloeden. Het uitbuigen van takken en het dunnen van de
vruchten gebeurt afhankelijk van de groei en de vruchtbaarheid van de individuele
bomen(Hilkenbaumer, 1964;Tromp, 1967).
Door deinvoering van deEast Malling-onderstammen na de eerste wereldoorlog
kreegdeNederlandsefruitteler meermogelijkheden;hijkannuookdoordekeuzevan
de onderstammen degroei en deleeftijd waarop debomen in produlctiekomenbeinvloeden.
De bodembehandeling in de fruitteelt is al velejaren onderwerp van onderzoek.
Butijn (1961) heeft in Nederland veel onderzoek hierover verricht. Aan het begin
van deze eeuw vormden de beweide hoogstamboomgaarden in gras het grootste
fruitareaal inNederland. Na deeerstewereldoorlog ontwikkeldedefruitteelt zich tot
eenzdfstandig gespecialiseerd bedrijf, waarin dehoogstamboom plaats heeft moeten
makea voor destruikvorm en,vooral na detweedewereldoorlog, voor anderekleine
boonivormen. Door detoepassing van zwakke onderstammen werden debomengevoeligervoor devocht-envoedselconcurrentie van de grasmat. Tussen de eerste en
tweedewereldoorloggingmen,vooral inZeeland,daaromertoeoverdegrond onder
de bomen zwart te houden. Door onvoldoende aanvoer van organische stof ging
echter de bodemstructuur achteruit en traden gebreksverschijnselen op (Sprenger,
1948; Mulder, 1949). In dejaren na de tweede wereldoorlog is in verband met de
organische stofvoorziening veel onderzoek gedaan naar groentebemesters (Butijn,
1961).Thans wordt in de boomgaarden het strokensysteem algemeen toegepast. Bij
ditsysteemligttussendeboomrijen eenstrookgraswaaropmetdemachinesgereden
wordt, terwijl onder de bomen de grond met chemische middelen zwart gehouden
wordt
Bemesting wordt uitgevoerd afhankelijk van de voedingstoestand; drainage en
eventueel beregeningzijn afhankelijk van de bodemgesteldheid.
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5.2 Verslagvanonderzoek
Inennadetweedewereldoorlogzijn verschillendepercelen opzwarerivierkleimet
wisselendsuccesingeplantmetfruit. Deervaringenmetdeteeltwarenechtervandien
aard dat tegen het eind van dejaren vijftig demeningen over demogelijkheden van
dezegrondenvoorfruitteelt verdeeld waren.Inverband metplannenvoor ruilverkavelingen en modernisering van de fruitteelt in het rivierkleigebied was het gcwenst
meer inzicht in deteelt op zware gronden te krijgen. Daarom werd besloten tot een
proefplekkenonderzoek, dat is uitgevoerd van 1959t/m 1963.De resultaten yan dit
onderzoek zijn reeds uitvoerig gepubliceerd (Van Dam 1966,1968).
Deontwikkelingenindefruitteelt vandelaatstejaren,ondermeerdievandenieuwe
plantsystemen, en de slechte financiele resultaten hebben de belangstelling voor de
fruitteelt op de zware rivierkleigronden tot nul doen dalen. In het kader van deze
publikatiehebikdesondanksgemeendditonderzoektemoetenbespreken,omdathet
eenvoorbeeldisvan een onderzoek naar de knelpunten van een grond voor een intensief gewasennaar demogelijkheden van aanpassing daaraan.
Totdezwarerivierkleigrondenzijn gerekenddekomkleigronden, deovergangsvormen van de komkleigronden naar de stroomruggronden en de zware klei-op-veengronden (Egberts, 1950; Poelman, 1965). Het lutumgehalte van de bovenstei40cm
bedroegopdeproefplekken tenminste35%,terwijl deprofielen 50cmofdieperkalklooswaren.Volgenshet Systeemvan bodemclassificatie voor Nederland (De Bakker
& Schelling, 1966) behoren de onderzochte gronden voor het grootste deel tot de
poldervaaggronden.Enkeleproefplekken lagenopnesvaaggronden,terwijldekiei-opveentotdedrechtvaaggrondengerekendmoetenworden.Hetonderzoekisbeparkttot
hetrasJonathan. Ditrasisinennadetweedewereldoorlogveelaangeplant; daarom
was het alleen bij dit ras mogehjk een redelijk aantal goed verzorgde, moderne,volwassenaanplanten opzwarerivierkleitevinden,waarinproefplekken kondenworden
aangelegd. Deproefplekken zijn zo gekozen, dat eventuele aanwezige windschermen
de opbrengsten niet nadelig belnvloed hebben. Defruittelers van deze boomgaarden
lieten regelmatig grondonderzoek verrichten met het oog op de bemesting. Kaligebreksverschijnselen opdezevannaturekalifixerende grondenzijn nietwaargenomen.
Overdetijdsduur tussenhetplantenenhetinvoileproduktiekomenvandebomen
geeftditonderzoekgeeninlichtingen.Voorderentabiliteitvaneenfruitaanplant endus
ook voor de bodemgeschiktheidsbeoordeling is dit echter van groot belang (Van
Hennik, 1957; Spoor, 1966). Volgens De Lint (1955) zouden fruitaanplantingen op
komkleigrondenenigejarenlaterinproduktie komendan opdekalkrijke stroomruggronden.Deervaringentenaanzienhiervanzijnechterophetproefbedrijf'De Vlierd',
gelegen opkomkleigrond endeBommelerwaard,gunstiger(Gerritsen, 1962;DeBijl,
1965).
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5.2.1 Gewichtsopbrengst
5.2.1.1 Beplantingsdichtheid
Onidegewichtsopbrengsten vandeproefplekken hetzijperha,hetzijperm2kroonoppervlak, met elkaar te kunnen vergelijken, isuitgegaanvan relatieve opbrengsten.
De relatieve opbrengst is de opbrengst van een proefplek als percentage van degemiddeldeopbrengst vanalleproefplekken ineenbepaaldjaar. De relatieve opbrengstenadjjnoverdevijf oogstjaren gemiddeld,waardoormenperproefplek komttoteen
gemiddelderelatieve opbrengst overdewaarnemingsperiode.Dezerelatieveweergave
van de gemiddelde opbrengst per proefplek isgekozen, omdatvanenkele proefplekken van een bepaald oogstjaar geen opbrengstgegevens bekend zijn. In die gevallen
wordt de gemiddelde relatieve opbrengst van vier oogstjaren aangehouden, wat net
gemiddelde over devijf oogstjaren goed zal benaderen.
Wanneermendegemiddelderelatieveopbrengstinkg/haover1959t/m 1963vande
proefplekken uitzet tegen de gemiddelde beplantingsdichtheid over deze periode,
blijkt, datertussen dezegroothedeneenwiskundigbetrouwbaar verband bestaat(zie
fig. 17).Hoegroter debeplantingsdichtheid is,hoegroterdeopbrengstperha.Onder
debeplantingsdichtheid wordtverstaanhetpercentagedat deloodrechteprojectievan
dekronenvandebomeninneemtvanhettotaalbeschikbareoppervlak.Wanneermen
uitgaat van een door het Landbouw-Economisch Instituut aanbevolen beplantingsdichtheid van 60%,blijkt dat de vruchtbomen op de meeste proefplekken te ruim

Fig. 17. Hetverbandtussenderelatieve
opbrengst (kg/ha)en degemiddeldebeplantingsdichtheid van Jonathan op
zwarerivierkleiindeperiode1959-1963.
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Fig. 17. Relation between the relative
yield(kg/ha)andaverageplantdensityof
Jonathan on fine textured river clay
soils in the period 1959-1963.
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Fig. 18. Het verband tussen de gemiddelde relatieve opbrengst (kg/m2
kroonoppervlak) en de gemjddelde
beplantingsdichtheid van Jonathan op
zwarerivierkleiindeperiode195>-1963.
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Fig. 18. Relation between the average
relativeyield(kg/m2crownsurfaoe)and
the average plant density of Jonathan
onfine-texturedriver-claysoils in the
period 1959-1963.

staan (Spoor, 1966). De vruchtbomen zijn klaarblijkelijk minder gegroeid dan de
fruitteler bijhetplantenhadverwacht.Opdegrotebetekenisvandebeplantingsojichtheidopdeopbrengstperhaisreedsdoorverschillendeonderzoekersgewezen(Spoor,
1953;Van Stuijvenberg, 1953;Spoor, 1966;Kersbergen, 1964).
Tussen de relatieve opbrengst per m2 kroonoppervlak ende beplantingsdichtheid
bleek weinig verband te bestaan (fig. 18). De tendens is aanwezig dat bij hogebeplantingsdichtheden de opbrengst per m2 kroonoppervlak daalt. Dit is aannemelijk,
omdatbijhogebeplantingsdichtheden debelichtingvandevruchtbomen ongunstiger
isdan bij lage.
5.2.1.2 Degrond
Uiteeneerste orientatie bleek dat debomen ingroei achterblijven, wanneer inhet
profiel lagenmetzeerslechtestructuurvoorkomen. Dezwarerivierkleigrondenvraarop deproefplekken zijn aangelegd zijn daarom opgedeeld naar het aldan niet voorkomen van dergelijke lagen binnen 80cm beneden maaiveld. Deze lagen, die ia het
vervolgzullenworden aangeduid alsslechtelagen,bestaan uit groteenkelvoudigeof
samengestelde gladde prismatische elementen, waarop vaak zogenaamde pershuidjes
zijnwaartenemen(Jongerius,1957).Dergelijkestructurentreft menvaakaaninoude
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TabeJ 14. Gemiddelde opbrengst en beplantingsdichtheid van Jonathan op zware rivierklei met
en zondereen slechtelaag.
Oogjtiaren 1959-1963
Harvestyears1959-1963

Relatieve opbrengst (kg/ha)
Relative yield(kg/ha)
Relatieve opbrengst (kg/m2 kroonoppervlak)
Relative yield (kg/m2crown surface)
Beplantingsdichtheid (%)
Plantdensity (%)

Met slechte laag
Withbadhorizon
(n= 10)

Zonder slechte laag
Withoutbadhorizon
(n= 17)

73

111**

92

103

39

52*

Table 14. Yield andplantdensityofJonathantreesonfine-texturedriver-claysoilswithandwithout
a horizon of badstructure.

begroeiingshorizonten of laklagen (Edelman et al., 1950; Havinga, 1969). In natte
toestand zwellen de slechte lagen vrijwel dicht, waardoor de doorlatendheid sterk
wordt gereduceerd. Verschillende onderzoekers hebben gewezen op het slechte bewortelingsmilieu dat dezelagen vormen(Hulshof et al., 1960).
De gemiddelde relatieve opbrengsten van de proefplekken met een slechte laag
zijn lager dan dievan deproefplekken waar een dergelijke laag ontbreekt. Het verschiliswiskundiggetoetst enbleek betrouwbaar tezijn (tabel14).
Uittabel14blijkt verderdatdegemiddelderelatieveopbrengst perm2 kroonoppervlakminder sterk wordtbeiinvloeddoor deaanwezigheid vaneenslechtelaagdande
gemiddelde relatieve opbrengst per ha. De gemiddelde beplantingsdichtheid daarentegen verschilt weer sterk. Uit de verschillen in beplantingsdichtheid kan geconcludeerdwordendatdegroeivandebomenopdeproefplekken meteenslechtelaagveel
minder aan deverwachtingen heeft voldaan dan opdeproefplekken waar eendergelijkelaagontbreekt.Hierdoorisdeopbrengst perhaongunstigbeiinvloed.Doordatde
gemiddeldeopbrengst perm2 kroonoppervlak veelminder sterkwordt belnvloeddan
deboomgrootte,ishetmogelijk deongunstigeinvloedvan een slechte laag op deopbrengstperhavoor eenbelangrijk deelte compenseren door dichter planten.
5.2.2 Beworteling
Op iedereproefplek iseen bewortelingsopname gemaakt volgens demethode, die
door Butijn (1955) uitvoerig is beschreven. Hiertoe werd op iedere proefplek een
profielkuilvan2mlengtegegravenlangsednderdiagonalelijnen,dieineen rechthoek
vanvierbomenkanwordengetrokken.Dezeprofielkuilen begonnenop40cmvande
proefboom. Dewortelsopdeverticaleprofielwandzijnmetbehulpvaneenmesblootgelegd,waarna deplaats en dikte op schaal 1:10 zijn uitgezet of millimeterpapier.
Volgens tabel 15is het aantal getelde wortels op de proefplekken met een slechte
laagwiskundigbetrouwbaar lagerdan opdeproefplekken zondereendergelijkelaag.
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Table 15. Gemiddeldebewortelingvan Jonathan opzwarerivierkleimetenzondereenslechtelaag.

Aantal wortels op een profielwand van 2m lengte
Number of roots on a profile pit wall of 2m
Idem, in de laag0-60 cm beneden maaiveld
Do., for the layer 0-60 cm below surface
Bewortelingsdiepte in cm beneden maaiveld
Rooting depth in cm below surface

Met slechte laag
With bad horizon
(n= 12)

Zonder slechte laag
Without bad horizon
(n= 18)

236

331**

214

269*

66

82*

Table 15. Numberofrootsand rooting depth ofJonathan treesonfine-texturedriver-clay soibwith
and without a horizon of bad structure.

Hetzelfde geldtvoorhetaantal wortelsindebovenste60cmenvoordebewortelingsdiepte. De slechte laag heeft duidelijk het wortelstelsel nadeligbelnvloed.
5.2.3 Grondwaterhuishouding
Wehebbenreedsopgemerktdatdeslechtelageninnattetoestandweinigdoorlattend
zijn. Opeenaantalproefplekken isnagegaaninhoeverreditinde grondwaterstanden
tot uiting komt. Daartoe zijn op 21proefplekken regelmatig de grondwaterstanden
opgenomen. Als karakterisering van de grondwaterhuishouding zijn berekend de
gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG), de gemiddeld laagste grondwaterstand
(GLG) en de mate van fluctuatie (Van Heesen & Westerveld. 1966). De GHG is
berekend door het gemiddelde tenemenvan dehoogste drie grondwaterstanden, die
in een hydrologischjaar (1 april t/m 31maart) zijn gemeten. De gemiddeld hoogste
grondwaterstanden van de verschillende hydrologische jaren worden op hun beurt
weer gemiddeld omdeGHG teverkrijgen. Deberekening vande GLG geschiedt op
overeenkomstigewijze.HetverschiltussenGHGenGLGiseenmaatvoordefluctuatie (F) van het grondwater. Het is op tweewijzen weergegeven: in centimeters en in
procenten van de GLG. Het percentage isbelangrijk voor het nagaan van de reactie
van de vruchtbomen op de grondwaterhuishouding. Het maakt namelijk voor de
vruchtbomen eengrootverschilofdefluctuatievanhetgrondwater zich bijvoorbeeld
afspeelt tussen 75tot 100cmoftusen 25tot 50cm.In heteerstegeval zit maar25%
vanhetboven de GLG gelegen deel van het profiel periodiek in het grondwater. In
het tweede geval echter, 50%,terwijl defluctuatiein centimeters gelijk is.
DeGLGvandeproefplekken blijkttevarierenvan57tot 133 cm,terwijlde fluctuatie uiteenloopt van 32tot 125 cm envan 34tot 100%.
Vrijwelalleinhetonderzoekbetrokkenpercelenzijngedraineerd,terwijl eenaantal
ook onderbemalen wordt. Komen boven de drains echter slecht doorlatende lagen
voor,danwordt deafvoer vanhet regenwater naar dedrains sterkvertraagd,wat bij
veelregen een sterke grondwaterstijging tot gevolgkan hebben.
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Tabel 16. Grondwaterhuishouding van de proefplekken met Jonathan op zware rivierklei met en
zonder een slechtelaag.
Met slechte laag
With bad horizon
(n= 9)
Gemiddelde hoogste grondwaterstand (cm)
Mean highest watertable (cm)
Gentiddeld laagste grondwaterstand (cm)
Mean lowest watertable (cm)
Fluctuatie/FIuctuation (cm)
Fluctuatie/Fluctuation (%)

Zonder slechte laag
Without bad horizon
(n= 12)

24

43*

94
70
75

105
63
60*

Table 16. Watertable intrial plotsofJonathan treesonfine-texturedriver-claysoilswithandwithout
a horizon of bad structure.

Bjj de verticale stroming van water door slecht doorlatende Iagen treedt veel
potentiaalverlies op, meer naarmate de lagen slechter doorlatend zijn (Van Hoorn,
I960). Dit potentiaalverlies kan men registreren dooreen grondwaterstandsbuisjuist
opeenslechtelaagteplaatsen (ondiepe buis)eneentweedebuis door dezelaagheen
(diepebuis).Hetpotentiaalverlies wordtdanweergegeven door hetverschilingrondwaterstand tussen beidebuizen.Opalleproefplekken met slechtelagenzijnperiodiek
de bovengenoemde verschillen gemeten.
Uittabel 16blijkt dat deproefplekken meteenslechtelaageenongunstiger grondwaterhuishoudinghebben.Hetgrondwaterfluctueert sterker,terwijl hetperiodiekook
hoger inhetprofiel stijgt dan op deproefplekken waar zo'n laag ontbreekt.
5.2,4 Grondwaterstand, beworteling en onderstam
De bewortelingsdiepte van de vruchtbomen op de proefplekken wordt in sterke
mate bepaald door de gemiddeld laagste grondwaterstand. Dit blijkt duidelijk uit
figuur 19,diegoed in overeenstemmingismetwat andere onderzoekers (o.a. Rogers
&Booth, 1960;Butijn, 1961)reeds constateerden.
Eriseenwiskundigbetrouwbarenegatievecorrelatietussenhettotaal aantal getelde
wortelsendematevanfluctuatievanhetgrondwaterin%vandeGLG(r = —0,67**).
Tussen GLG enhet totaal aantal geteldewortelsisgeenwiskundig betrouwbaar verband gevonden (r= +0,17).
Opmerkelijkishetverschilinbewortelingsdiepte(significant bij onbetrouwbaarheid
0,1%)tussendeproefplekken metJonathan opsterkeonderstam (58cm)endeproefplekken metJonathan opmatigsterkeonderstam (81cm).Detelershebbenbijvoorkeursterkeonderstammenopbodemkundigenwaterhuishoudkundigmindergunstige
percelengeplant.Opdezepercelenverwachttemeneenzwakkeregroeivandevruchtbomen,watmenwildecompenseren met sterkere onderstammen.
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Beworlelingsdiepte
Rooting depth
125-] cm-mv
cm below surface

Fig. 19. Het verband tussen de bdwortelingsdieptevan Jonathan en de gemiddelde
laagste grondwaterstand (GLG) vanzware
rivierkleigronden.
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Fig. 19. Relation between rooting depth
of Jonathan treesand the meanlowest watertable (GLG) of fine-textured river-clay
soils.

5.2.5 Conclusie
Op de zware rivierkleigronden komen binnen 80cm lagen met slechte structuur
voor(laklagen,oudebegroeii'ngshorizonten).Dezelagenbestaanuitgroteenkelvoudigeofsamengesteldegladdeprismatischeelementenmet weinig grote porien. In natte
toestand zwellenzedichtenwordenzeslechtdoorlatend. Hierdoor neemtde fluctuatievanhet grondwater toe,wat debewortelingnadeligbelnvloedt.Uit andere onderzoekingen (De Bijl, 1965;Segeren &Visser, 1969)is eveneens bekend dat een grote
fluctuatievanhetgrondwaterdeontwikkelingvanvruchtbomenongunstigbelnvloedt.
Uit hetonderzoek isduidelijk naar voren gekomen dat degrondveelmeerinvloed
heeft op de boomgrootte dan op de opbrengst per m2 vruchtdragend oppervlak.
Hieruit volgt dat men door dichter te planten eenmogelijkheid heeft om deinvloed
van ongunstigebodemfactoren op deopbrengst in kg/ha in volwassen boomgaarden
voor een belangrijk deel te compenseren. Ook bij toepassing van nieuwe plantsystemenennieuweboomvormenkanmenverwachtendatdebijditonderzoekgevonden
relatie tussen grond, plantdichtheid en opbrengst per ha aanwezigis.
Bij het bodemgeschiktheidsonderzoek in de fruitteelt dient daarom veel aandacht
tewordengeschonkenaandeomvangvandevolwassenvruchtbomen opdeteonderzoeken gronden. Via de boomomvang kan men dan komen tot de plantafstaaden
die op de betreffende grond tot een optimale beplantingsdichtheid voert, wat weer
nodig isvoor een optimale opbrengst per ha.
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6 Bodemgeschiktheidsonderzoekbijvroege stooktomaten

6.1 Inleiding
Voor de vollegrondsteelt van tomaten is ons klimaat eigenlijk niet geschikt. De
vruchten rijpen vaak slecht afendekwaliteit laat meestaltewensen over.Deteeltin
kasscnheeftechtereengrotevluchtgenomen.Detomatenvormenthans(ruim3300ha
in 1970) het belangrijkste groentegewas onder glas. De meeste kassen worden verwannd(2380ha).Dezezogenaamdestooktomatenteeltiszeerintensief.DeproduktiekostenbedragenvolgenshetLandbouw-EconomischInstituutongeveer200000gulden
per ha.
Tot kort na de tweede wereldoorlog kwam de aard van de grond veel meer in de
opbrengst tot uitingdan thans.Van Liere(1948),diekort na detweedewereldoorlog
voor het Westland de mogelijkheden van de verschillende gronden voor de teelten
onder glas heeft nagegaan, baseerde zich dan ook vooral op de bodemstructuur.
Gronden met een diep, open structuur en daardoor diep en intensief bewortelbaar,
werden hoog gewaardeerd. Vooral de goed ontwaterde, lichtere gronden waren in
die tijd, toen veel kassen nog niet werden verwarmd, favoriet. Het waren gronden
waardegewassenvroeginhetvoorjaar begonnenmethungroei,watresulteerdeineen
vroegeoogstmethogeprijzen. Slechtontwaterdekleigronden,metalsgevolghiervan
eendichterestructuur, werden daarentegen ongeschikt voor deglasteelten bevonden.
Thanszijndekassengedraineerd,eventueelmetonderbemaling.Vasteberegeningsinstallaties zijn algemeen. Bovendien is het water geven vaak in sterke mategeautomatiseerd.Grote hoeveelheden organisch materiaal worden gegeven omde structuur
vandegrond teverbeteren ofoppeiltehouden.Intoenemendematewordt hiervoor
doorvroren zwartveen, tuinturf genaamd, gebruikt (Egberts &Van der Kloes, 1960;
Van der Boon et al., 1965). Voorts is het percentage van de kassen dat verwarmd
wordt sterk gestegen enishet planten meernaar dewintermaanden verschoven.
Ook detoegenomen kennis van deinvloed van het kasklimaat op degroei van de
tomaat en de grotere mogelijkheden van regeling van het kasklimaat (Strijbosch,
1966; Strijbosch & Bol, 1965; Vijverberg & Strijbosch, 1968; Germing, 1969;
Klapwijk, 1971)draagt ertoe bij dat de tuinder zichsteeds beter met zijn teeltmaatregden kan aanpassen aan debodemkundige eigenschappen van degrond. Hierdoor
komt de invloed van de grond steeds minder duidelijk in de opbrengst tot uiting.
Verdroging, verzouting en wateroverlast bijvoorbeeld, behoeven bij een goede
bedrijfsvoering niet meervoor tekomen.
Deze veranderingen hebben hun consequentie voor de bodemgeschiktheids61

classificatie. Strijbosch (1960a) en Van Dam (1962) hebben er opgewezen, dftt de
geschiktheidsclassificatie voordegroenteteelt onderglasvolgensanderenormenmoet
geschieden danvoordevollegrondsteelten. Zoisdroogtegevoeligheid voor deteelten
onder glas van veel minder belang dan voor vollegrondsteelten. Daarentegen iseen
homogene bodemgesteldheid binnen 6enbedrijf vangroot belang inverband metde
bedrijfsvoering en desteeds verder gaande automatisering. Voor een aantal gronden
in Zuid-Holland heeft Strijbosch (1960b, 1960c) de mogelijkheden voor de groenteteeltonderglasbesproken,waarbijvooralaandachtisgeschonkenaandebeperkingen
van deze gronden en de maatregelen waarmee deze beperkingen in meerdere of
mindere mate kunnen worden opgeheven. Op deze wijze werd een rangorde naar
bodemgeschiktheid vastgesteld.
Het beoordelen en aangeven van de bodemkundige beperkingen maakt thanseen
belangrijk onderdeel uit van debodemgeschiktheidsclassificatie voor de groenteteelt
onder glas. Immers, de telers geven er steeds meer de voorkeur aan hun bedrijven
binnen een goed functionerend tuinbouwcentrum tevestigen.Isdegrondvan nature
mindergeschikt,danwordendekostenvangrondverbeteringenvan compensenende
teeltmaatregelen steeds minder bezwaarlijk, omdat zij ruimschoots vergoed worden
door devoordelen van het telenin een centrum.
6.2 Verslagvanonderzoek
Van1960t/m 1962iseenproefplekkenonderzoek uitgevoerd bij vroege enmiddelvroegestooktomateninverschillendeteeltcentrainonslandomdemogelijkhedenvan
deverschillende grondenvoor destooktomatenteelt na tegaan.
De geldelijke resultaten bij de stooktomatenteelt worden vooral bepaald door de
vroegheid van de oogst en detotale gewichtsopbrengst (Meijaard, 1965). Aan deze
twee facetten van de opbrengst is bij het onderzoek dan ook veel aandacht besteed
(Van Dam, 1967;Van Dam &Van der Knaap, 1968en 1969).De resultaten bij de
tomatenteelt worden behalve door debedrijfsvoering beinvloed door talrijke andere
factoren. Verhaegh (1972) noemt onder meer kastype, koolzuurgasdosering, brandstofverbruik enplantdatum.Verschillen invroegheidvandeoogst,veroorzaakt door
verschilleninplantdatum enbrandstofverbruik, zijn geelimineerd omdeinvloedvan
degrond opdevroegheidvandeoogsttekunnenvaststellen.Tentijdevanhetonderzoek vond bij detomatenteelt noggeenkoolzuurdosering plaats.
De proefplekken lagen verder op goedgeleide bedrijven en in moderne kassen.
Regelmatig lieten de betreffende tuinders grondonderzoek verrichten ter advisaring
bij debemesting. Bij het proefplekkenonderzoek iser dan ook van uitgegaan dat de
bemesting in orde was. Verhaegh (1972) vermeldt verder dat er over een reeks van
jaren gezien,inNederland weinigverschilindehoeveelheid lichtistussen debelangrijketeeltgebiedenvantomaat,metuitzonderingvaneensmallestrooklangsdekust,
waar het hoger is. Dit wil niet zeggen dat in een bepaald jaar het daglichtniveau
tussen gebieden niet uiteen kan lopen. Bij ons onderzoek hebben wij hiermee geen
rekeninggehouden.
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In allekassendie aan het onderzoek deelnamen, waren aleerder tomaten geteeld.
Perkaszijn tweeproefplekken aangelegd,bestaandeuittwaalfplanten,waarvantwee
alsreserve.
In 1960 zijn de tomaten geplant op 3 of 4 februari. In 1961 Hepde plantdatum
uiteen van 13januari tot 10februari. In 1962isdeinvloed vande bodemgesteldheid
opdeteeltresultaten nagegaan bijeennogvroegereplantdatum. Eristoen geplantin
deperiode4-25januari.HetonderzoekistoenbeperktgebleventothetZuidhollands
glasdistrict, omdat in 1962 alleen in dit gebied in een voldoende aantal kassen zo
vroegwerd geplant.
Weliswaarzijn in 1962ook proefplekken aangelegd in eenaantal kassen inSappemeer en Erica. Maar degemiddelde plantdatum lag daar drie weken later, zodat de
teeltresultatennietgoedvergelijkbaar warenmetdievanhetZuidhollandsglasdistrict.
Dit deelvan het onderzoek blijft daarom buiten beschouwing.
6.2.1 Deaardvan degronden
Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de belangrijkste centra voor de stooktomatenteelt in Nederland. Dit had tot gevolg dat de proefkassen op uiteenlopende
gronden kwamenteliggen. Het aantal proefkassen moestevenwelbeperkt gehouden
worden. Omvoldoende proefkassen per bodemeenheid tekrijgen, warenwegenoodzaakt een globale indeling te hanteren. Voor dit onderzoek heeft goed voldaan een
indeling die gebaseerd is op de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:200000(tabel
17).Eenaantal eenheden van dejonge en oudezeekleigronden vandeze bodemkaart
met overeenkomstige textuur en humusgehalte zijn bij onze indeling samengevoegd.
Ditgeldt ook voor delageenmiddelhoge oudere dalgronden.
Voor het onderzoek was het belangrijk dat de textuur uit de indeling duidelijk
naar voren kwam, wat bij de gebruikte indeling inderdaad het geval is. De
textuur heeft namelijk een belangrijke invloed op de hierna te bespreken 'groeikracht' van de gronden. Deze 'groeikracht' is van groot belang voor de stooktomatenteelt.
6.2.2 Degrondwaterhuishouding
Per kasenper bodemeenheid zijn infiguur 20degemiddeldenvan dehoogste drie
en van de laagste drie waargenomen grondwaterstanden weergegeven. Van enige
kassen zijn van 1960 alleen de gemiddelde waargenomen grondwaterstanden weergegeven,omdathetaantalwaarnemingentegeringwasombovengenoemdonderscheid
temaken. Het blijkt dat in de meeste kassen zowel op de klei- als op de overige
grondenwaterstandenzijngemetendietussen50en100cmliggen.Diepegrondwaterstandenzijn gemeten ineenaantal kassen opdeoudebouwlandgronden endelichte
rivierterrasgronden.
Opgemerkt wordt dat demeestekassen op dekleigronden gedraineerd zijn en dat
sommige daarvan een putbemaling hebben. Alle kassen in de tuinbouwvestiging
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Fig. 20. Gemiddelde hoogste (H) en gemiddelde laagste (L) grondwaterstanden in de kassen voor
ondeiseoek bij stooktomaten.
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Erica(Emmen)warengedraineerd. Opdeoverige, goed doorlatende gronden waren
de kassen meestal niet gedraineerd.
Defluctuatievan het grondwater (F) is uitgedrukt in het percentage dat aangeeft
hoeveel procent het verschil tussen de gemiddeld laagste (L) en gemiddeld hoogste
grondwaterstand (H) bedraagt ten opzichte van de gemiddeld laagste grondwaterstand (F-(L-HIL)x 100). De afkortingen GHG en GLG (zie5.2.3)worden alleen
gebruikt wanneer degemiddelden betrekking hebben opmeerdere aangeslotenjaren.
Van sommige kassen is defluctuatieniet berekend, omdat te weinig waarnemingen
verricht waren om op verantwoorde wijze een gemiddeld laagste en hoogste grondwaterstandteberekenen.Inenkelekassenwashetnietmogelijk omdathetgrondwater
tijdens het groeiseizoen zo diep wegzakte, dat de grondwaterstandsbuizen droog
kwamente staan.
Infiguur21isvan dekassen opkleigronden defluctuatievan het grondwater per
kas uitgezet tegen de gemiddeld laagste grondwaterstand. Hetzelfde is in figuur 22
gedaanvandekassenopdeoverigegronden.Inbeidefigurenzienwedatde fluctuatie
vaaktoeneemtbijlageregrondwaterstanden.Ditlijktmetelkaarintegenspraak.Dekas65

Fig. 21. Grondwaterstand vankassen op zandige enlichte kleigronden.
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Fig. 21. Watertable data from differently textured clay soilsin greenhouses.
Fig.22. Grondwaterstand van kassen op lutumarme gronden.
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Fig. 22. Watertable data from coarse-textured soils in greenhouses.

senmetdieperegrondwaterstandenzijnechtervaaknietgedraineerd.Bovendienstaanzij
vaakingebieden,waardegrondwater-enslootwaterstandenmindergoedbeheerstkunnenworden danindepoldersinhetwestenvanonsland.Tussenbeidefigurenisveel
overeenkomst.ZozijndegrenzenvanLen van defluctuatiein beidefigurenongeveer
gelijk.Ooktussendezandigeenlichtekleigronden zijn geen kenmerkendeverschillen.
Opvallend isdegeringefluctuatievan het grondwater in de strandwalgronden.
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6.2.3 Vroegheidvan de oogst
6.2.3.1 Deverschillende gronden
De vroegheid van de oogst is belangrijk voor definancieleuitkomsten voor de
stooktomatenteelt (Meijaard, 1965). De kg-prijzen dalen naarmate de aanvoer van
tomaten in de loop van het oogstseizoen groter wordt. De vroegheid van de oogst
wordt in sterke mate beinvloed door devruchtzetting van deeerste bloemtrossen. Is
dezeslecht,dan betekent diteenverlatingvan deoogst. Nubegint de stooktomatenteelt wat het weer betreft in een zeer ongunstige periode. Dit geldt in het bijzonder
voordetomaten diein december enjanuari worden geplant. De dagenzijn dan kort
en de lichtintensiteit is gering. Dit heeft tot gevolg, dat de onderste bloemtrossen
zich vaak slecht ontwikkelen, wat resulteert in een slechte vruchtzetting. Het is niet
economisch verantwoord dit te ondervangen doorbijbelichtingvandeplanten.Soms
wordt welkunstlicht gebruikt bij de opkweek van de tomatenplanten. De duur van
de opkweek kan hierdoor met enkele wekenworden verkort (Verkerk,1962).
Hetzalduidelijk zijn dat hetkastypevaninvloed isopdeteeltresultaten. Moderne
kassen, dieveellicht doorlaten, verdienen voor dezeteelt sterk de voorkeur.
Om de vroegheid van de oogst van de verschillende kassen met elkaar te kunnen
vergelijken, is uitgegaan van de totale opbrengst die tot een bepaalde datum is
geoogst. Om de opbrengsten op de proefplekken snel te kunnen bepalen, is een
specialemethode ontwikkeld. Dezemethode berust op hetenigemalentellenvan de
gezette, oogstbare en reeds geoogste vruchten per tros per plant tijdens het oogstseizoenen het metenvan deeerst oogstbare vruchten.
Devroegheidvandeoogstwordtweergegevenalsrelatievevroegheid:deopbrengst
dietot en met eenbepaalde datum isgeoogst, wordt uitgedrukt in procenten van de
gemiddeldeopbrengstvanalleproefkassentotenmetdezedatum.Vantevoren heeft
dan een correctie plaatsgevonden op verschillen in plantdatum. De opbrengsten
waarop devroegheid is gebaseerd, bedragen gemiddeld ongeveer 20%van de totale
opbrengst. Demethode omsneldeopbrengsten tekunnen bepalen enhetweergeven
vande vroegheid van de oogst zijn uitvoerig beschreven door Van Dam &Van der
Knaap(1967).
Figuur23toontvandejaren 1960,1961en 1962devroegheidvandeoogstperkas
vandeverschillende oogstjaren. Erblijkt per grond een grote spreidingin vroegheid
tezyn.Voortsblijkt uit dezefiguurdat op demeestegronden kassenvoorkomen die
vroegzijnmetdeoogst.Hetisbhjkbaarmogehjkonafhankelijk vandegrondsoortvroeg
tezijnmetdeoogst.Vergelijken wij de verschillende jaren met elkaar, dan valt het
volgendeop.In1960en1961zijndestrandwalgrondengemiddeldvroegermetdeoogst
dan de kleigronden (uitgezonderd deafgegraven rivierkleigronden in 1960),in 1962
zien wijechter het tegenovergestelde.
Ook wat betreft de vruchtzetting van de eerste trossen vertonen deze gronden
verschillen (fig. 24).In 1961was dezetting van de eerste trossen op de twee onderscheiden gronden vrijwel gelijk (van 1960kon devruchtzetting per tros nietgegeven
67

Fig.23. Devroegheidvandetomatenoogst perkasin 1960,1961,en 1962.Degemiddeldevroegheid
van allekassen is op 100%gesteld (— = gemiddelde vroegheid per bodemeenheid).
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Fig.23. Earliness of the tomato harvest per greenhouse in 1960, 1961 and 1962.The average earliness of all greenhouses in 100%(— = average earliness for each soil unit).

worden,omdattoen alleendeaantallen gezettevruchten perplantwerdengeteld).In
1962echterwasdezettingvandeeerste trossen op destrandwalgronden veelslechter.
Wij hebben reeds opgemerkt dat de vruchtzetting van de eerste trossen b^j de
vroegestooktomaten nogaleenstewensen overlaat. Ditisvooral hetgevalnaarmate
detomatenvroegergeplantwordenenzijvegetatiefhardergroeien.Nuisdevegetatieve
groei op de strandwalgronden sterker dan op de kleigronden. De praktijk
(Groenewegen, 1963) spreekt wel van 'groeikrachtige' en 'minder groeikrachtige'
gronden.
Hoewelin 1961dezettingvan deeerstetrossen op detweeonderscheiden gronden
vrijwelgelijkwas,bleekdoordegroteregroeisnelheiddeoogstopdestrandwalgronden
vroeger te zijn dan op de matig zandige en lichte kleigronden. In 1962 waren de
tomaten opdeproefplekken gemiddeld veertien dageneerder geplant dan in 1960en
1961. Vorming, bloei en zetting van de eerste bloemtrossen vonden toen onder
ongunstiger omstandigheden plaats dan in de voorgaande jaren. De groeikrachtige
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Fig.24. Gemiddeld aantal tomaten per tros.
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Fig.24. Average number of tomatoes per truss.

strandwalgronden warentoenduidelijk inhetnadeeltenopzichtevandekleigronden,
waarop de gewassen zich rustiger en stugger ontwikkelden. Bovendien gingen de
meeste tuinders op de strandwalgronden, toen bleek dat de zetting van de eerste
trossen tegen viel, de verwarming temperen. Met deze maatregel hoopte men de
vegctatievegroeivan detomaten af teremmen ten gunstevan devruchtzetting.
Het getemperde stoken vertraagde echter ook de oogst. Opvallend isdat in 1962
openigeproefplekken opdestrandwalgronden tochvroegeoogsten worden behaald.
Uitnader onderzoek bleek dat dekassen sterker waren verwarmd enbovendienveel
meer waren gelucht. De betekenis hiervan op de vroegheid van de oogst zal hierna
worden uiteengezet.
Wat is opgemerkt over de strandwalgronden, geldt ook in meerdere of mindere
mate voor deandere lichtegronden. Zo vallen dedalgronden eveneens op door hun
vroege oogst. De oude bouwlandgronden en de lichte terrasgronden nemen een
tussenpositie in, wat samenhangt met de textuur. Ze bevatten meer leem (deeltjes
<50/un), terwijl de lichte rivierterrasgronden bovendien 6a 9%lutum bevatten,
waardoor zeminder groeikrachtig zijn.
Om beter inzicht te krijgen in de teeltmaatregelen die ter bevordering van de
vroegheid op deverschillende gronden genomen kunnen worden, zalnader ingegaan
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worden op de bodemkundige eigenschappen diede bodemhoedanigheid 'groeikracht'
bepalen.
6.2.3.2 De groeikracht
In de praktijk spreekt men van een groeikrachtige grond, wanneer de planten op
deze grond van nature snel groeien. De snelle groei blijkt samen te hangen met de
opneembaarheid van het water door de wortels. Verschillende onderzoekers (Slatijer,
1961; Brix, 1962;Brouwer, 1963;Bierhuizen &DeVos, 1959)hebben aangetoond dat
de groeisnelheid toeneemt, naarmate het water gemakkelijker door de wortels kan
worden opgenomen. Het water is gemakkelijk opneembaar voor de plant wanneer:
1. de zoutconcentratie van het bodemvocht laag is,
2. het water niet sterk gebonden is aan de grond,
3. het capillair geleidingsvermogen voldoende hoog is,
4. het luchtgehalte van de grond voldoende hoog is,
5. de bodemtemperatuur voldoende hoog is.
Als minimum luchtgehalte voor een goede groei wordt vaak 10% aangehouden
(Grable, 1966). Deze auteur noemt echter verschillende uitzonderingen op deze
regel. Boekel (1963, 1966) wijst er voorts op dat voor een goede diffusie van 0 2 en
C 0 2 op zandgronden een hoger luchtgehalte nodig is dan op kleigronden. Dit zou
samenhangen met de vorm en kronkeligheid van de porien.
Uit figuur 25 volgt dat zandgronden reeds bij een lage pF meer lucht bevatten dan
kleigronden. Voorts is bij zandgronden het grootste deel van het water veel minder
sterk gebonden dan bij kleigronden. Brouwer & Claes (1961) schrijven de verschillen
in vegetatieve ontwikkeling van de gewassen op de zand- en kleigronden toe aan het
verschil in zuigspanning, waarmee het water op de zand- en kleigronden gemiddeld

Fig.25. pF-curven van enige Nederlandse gronden.
(Laboratoriumbepalingen van hetInst,voorCultuurtechnieken Waterhuishouding, Wageningen.)
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Fig. 25. pF curves of some Dutch soils. (Laboratory
data from the Netherlands Institute for Land and
Water Management Research, Wageningen.)

Fig.26. Het capillair geleidingsvermogen in afhankelijkheidvandevochtspanning(after Wind,1960).
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Fig- 26. Capillary conductivity inrelation to suction
(after Wind, 1960).

gedurende hetgroeiseizoen aandegrond isgebonden. Ook detoestromingvanhet
water naar dewortels ofde toestroming vanuit hetgrondwater naar debewortelde
lagengaatinhetlagepF-traject bijdezandgrondenveelsnellerdanbijdekleigronden.
Ditvolgtuitfiguur26,waar hetcapillairgeleidingsvermogen uitgezetistegen depF.
Zorgt men voor eenvoldoende hoge grondwaterstand (d.w.z. eengrondwaterstand
waarbij dezuigspanningen laag zijn), dankunnen deplanten opde zandgronden
veel gemakkelijker water opnemen dandieopdekleigronden, ofanders gezegdde
groeikracht van zandgronden isgroter dan dievan kleigronden.
Het zal duidelijk zijn datbinnen de zand- enkleigronden ook grote verschillenin
groeikracht kunnen voorkomen. DepF-curve enhetcapillaire geleidingsvermogen
worden bepaald door de porienverdeling van de grond, die op haar beurt weer
afhankelijk isvan detextuur endestructuur.Zozaldegroeikrachtvan zandgronden
in het algemeen bij een voldoende hoge grondwaterstand afnemen naarmate zij
fijnzandiger zijn en het leemgehalte toeneemt. Bij kleigronden zalde groeikracht
afnemen, naarmate de structuur dichter wordt.
De mate vanopneembaarheid vanhetbodemwater hangt samen met het mechanisnievanhetwatertransportindeplant.Verschillendeonderzoekers(Gardner,1960,
1964; Cowan, 1965; Rijtema, 1965; Feddes, 1971) verklaren hetwatertransport in
deplant met depotentiaaltheorie. Onder depotentiaal van hetwater wordt verstaan
depotentialeenergiediehetwaterheeft tenopzichtevaneenbepaald referentieniveau.
Hiervoorwordtmeestalgebruikthetzogenaamdevrijewater,datwilzeggen,hetwater
onderdrukvan1atmosfeer. Hetwater stroomtinderichtingwaar depotentiaal van
het water afneemt. Dehoeveelheid water (v) diepertijdseenheid stroomt, isrecht
eveoredig methetpotentiaalverval (c^—<p2).Informule uitgedrukt: v=(<pt—^>2)/r,
waarbij rdeweerstand isdiehetwater bij deverplaatsing ondervindt. Verdampt een
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plantwater, dan stroomt erwatervanuitdegrond naar debladeren.Ditkomtomdat
depotentiaal van het water in het blad, dezogenaamdebladpotentiaal, lager is dan
depotentiaal van hetwaterindegrond.Wekunnen ookzeggendat dezuigspanning
vanhetwaterinhetbladgroterisdandesomvandezuigspanningwaarmeehetwater
in de grond wordt vastgehouden en de zuigspanning die nodig is om het hoogteverschil te overbruggen.
Naarmatedezuigspanningvandegrondgroteris,zaldezuigspanningvanhetblad
grotermoetenzijn omonderoverigensgelijkeomstandigheden eenzelfde hoevaelheid
water per tijdseenheid door deplant naar debladeren te laten stromen. Nu gaat een
hogere zuigspanning in het blad gepaard met een lagere turgordruk. De turgordruk
heeft weereengroteinvloed opdecelstrekking(Slatijer, 1967).Neemtde turgordruk
af, dan strekken de cellen zich minder, waardoor de vegetatieve groei afneemt Het
blijkt verder, dat decelstrekking veel eerder door een afnemende turgordruk Wordt
beinvloeddandeceldeling.Wijziendanookdatbijeenhogerezuigspanningindegrond
deplantensteviger,'minderwaterig'opgroeien.Ookhetdrogestofgehaltevandeplanten
blijkt dan, onder overigensgelijke omstandigheden, hoger tezijn danvan deplanten
die het water gemakkelijker kunnen opnemen. Een hoger drogestofgehalte is vooral
in de lichtarme perioden, wanneer de assimilatie gering is, gunstig voor de bloemvorming en vruchtzetting en dus ook voor de vroegheid van de oogst. Later in het
seizoen, bij meer licht, geeft de vruchtzetting bij detomaten minder moeilijkheden.
Dan iseengrotere groeikracht alleen maar gunstig, omdat dieeen sterke groei geeft
ten gunstevan de opbrengst.
Willenweopgroeikrachtigegrondeninlichtarmeperiodeneenstevigtomatengewas
opkweken dat minder moeilijkheden bij devruchtzetting geeft, dan kan dat door:
1. de assimilatie te bevorderen,
2. dewateropname te bemoeilijken,
3. deverdamping van het gewaste bevorderen.
Gunstig voor de assimilatie zijn kassen met een hoge lichttransmissie. Moderne,
veel licht doorlatende kassen verdienen dan ook voor de vroege stooktomatenteelt
sterk devoorkeur, in hetbijzonder voor deteelt op groeikrachtige gronden. Gaastra
(1959) heeft duidelijk aangetoond dat men de assimilatie kan bevorderen door
opvoering van het koolzuurgehalte. Van Berkel toonde in 1964 de gunstige invloed
van koolzuurdosering op debloemvorming envruchtzetting van tomaten aan.
Men kan ook trachten een steviger gewas op te kweken door de wateropname
moeilijker temaken.Voor de wateropname is dan immers een grotere zuigspanning
van het blad nodig,wat resulteert in eenminder 'waterig' gewas.Men kan dewateropname bemoeilijken door:
a. degrond droger te houden,
b. dezoutconcentratie op tevoeren metextrakunstmestgiften (VandenEnde,1955),
c. het wortelstelsel te beperken.
Dit laatste is onder meer te bereiken met het uitplanten van oude planten. Deze
geven een minder sterke wortelontwikkeling dan jonge planten. Van der PoBt &
Van der Meijs (1968) hebben aangetoond dat de wortelgroei stagneert, wanneer de
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generatieve ontwikkeling op gang komt. Dit stadium wordt bij oude planten eerder
bereiktdanbijjongeplanten.Tijdenshetonderzoekwerddezemethodeineenaantal
proefkassen toegepast in Hoogezand-Sappemeer op groeikrachtige dalgronden.
Ook deteelt in zogenaamde tompotten (potten van een goedkoop soort balatum;
zijZflnvierkant, inhoud ongeveer4liter enhebbenin debodemenzijwanden gaten;
Groenewegen, 1963) bracht een beperking van het wortelstelsel met zich mee en
daardoor een minder sterke vegetatieve groei. De eerste weken bleven de wortels
beperkt tot de tompot, waardoor de groei beter beheerst kon worden. Vanwege de
velearbeid diedezemethodevraagt,wordtzij nietmeertoegepast. Bijdit onderzoek
isdezemethode ook niet gebruikt.
Opeenaantal gronden voldeden demaatregelen niet, dietot doelhadden degroei
af te remmen via het bemoeilijken van de wateropname. Dit was het geval op
groeikrachtige gronden met hoge grondwaterstanden, zoals de strandwalgronden en
de veengronden. De wortels groeiden in zeer korte tijd tot vlak bij het grondwater,
waar zij zeer gemakkelijk water konden opnemen. Op deze gronden kan men de
groei welbeinvloeden via het bevorderen van deverdamping. Een van de mogelijkheden is stoken met de luchtramen open. Men bereikt hiermee een lagere luchtvochtigheidindekas.Ditbetekenteengrotereverdamping,waardoorgroterehoeveelhedenwater per tijdseenheid door deplant moeten worden opgenomen. Hiervoor is
een hoge zuigspanning van de bladeren vereist, wat, zoals reeds is gezegd, leidt tot
eenminder waterig gewas, hetgeen gunstigisvoor devruchtzetting. De tuinders die
in 1962 op de strandwalgronden vroeg waren met de oogst, hadden deze methode
toegepast.
Groeibeheersing door middel van regeling van het kasklimaat is de laatste jaren
sterkindebelangstellingkomentestaan.InonslandzijnhetvooralStrijbosch(1965,
1966, 1968)en Germing (1969) die zich met het kasklimaatonderzoek hebben bezig
gehauden, waarbij groeibeheersing via de verdamping centraal stond. Er zijn thans
mogelijkheden tot automatisering van de klimaatbeheersing, waarbij het luchten en
de kastemperatuur afhankehjk van delichtintensiteit en deluchtvochtigheid worden
geregeld.
Een betere beheersing van het kasklimaat heeft de risico's voor de vroege stooktomatenteeltopdegroeikrachtigegronden opnieuwdoenafnemen. Vaakzalmeneen
combinatie van bovengenoemde maatregelen toepassen. Aldus is men in staat op
sterk uiteenlopende gronden de groei van een gewas evenwichtig te laten verlopen.
Uit een opbrengstenonderzoek bij stooktomaten dat in 1965 en 1966 op LEIbedrijven in het Westland isuitgevoerd, waren dezandgronden wat de oogst betreft
zeker niet later dan de kleigronden (Meijaard &Van der Knaap, 1966, 1967).Een
evenwichtige groei van het gewas is ook gunstig voor de kwaliteit van de vruchten.
Veel vruchtafwijkingen zijn een gevolg van een verkeerde waterhuishouding in de
plant (Van den Ende,1954).
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6.2.3.3 Debodemtemperatuur
De temperatuur heeft een belangrijke invloed op de groei van tomatenplanten
(Went, 1944; Verkerk, 1955; Calvert, 1956; Abd El Rahman & Bierhuizen, 1959;
Abdelhafeez et al., 1971). Voor mijn onderzoek was het daarom belangrijk een
indruk te hebben van de verwarming van de kassen. Immers, men kon verwachten
datdeoogstvroegerzouzijn, naarmate detelerzijn kassenharder had gestookt. Het
brandstofverbruik kon evenwel niet gebruikt worden als maat voor de verwarming
van een kas, omdat vaak meerdere kassen met verschillende gewassen door dezelfde
verwarmingsinstallatie werden verwarmd. Een goede verdeling van het brandstofverbruik over de kassen leverde hierdoor vaak grote moeilijkheden op. Gezocht is
daarom naar eenmethode,diemetenkelewaarnemingen tijdens destookperiodeeen
betrouwbare indruk zou geven van deverwarming in dekassen.
Het beste leende zich hiervoor het meten van grondtemperaturen. De dagelijkse
schommeling hiervan is in de kassen niet groot; dit in tegenstelling tot de luchttemperatuur. Uit waarnemingen, door ons verricht, bleek dat op 20cm diepte de
dagelijkse schommeling van de grondtemperatuur kleiner is dan 3°C en vaak zelfs
kleinerdan 1°C;op 50cm diepteisdedagelijksevariatiealvangeenbetekenismeer.
Hierbij moet worden opgemerkt dat in geen van de kassen bodemverwarming is
toegepast.
Gedurende de maanden februari, maart en april is in 1961 en 1962 op iedere
proefplek in duplo regelmatigdegrondtemperatuur gemeten.In1961 isditgedaanop
15cm diepte, in 1962 ook op 30en 45 cm diepte. De metingen konden niet in alle
kassen op precies hetzelfde tijdstip van dedagworden verricht. Door nu de kassen
op de verschillende waarnemingsdata steeds in een andere volgorde en dus ook op
eenandertijdstip tebezoeken,werddekansopeennadeligeinvloedvanhet dagelijks
temperatuurverloop op de onderlinge vergelijkbaarheid van de gemiddelde temperatuurwaarnemingenaanzienlijkverkleind.Bovendien werden de waarnemingen zoveel
mogelijk bij bewolkt weer gedaan.
Behalvedoor dematevanstokenkunnenverschilleningemetengrondtemperaituur
tussenkassenookveroorzaaktzijn doorverschilleninbodemeigenschappen, zoalsde
warmtecapaciteit en het warmtegeleidingsvermogen, door verschillen in lichttransmissie en in orientatie van dekassen. De indruk werd echter verkregen, dat de
matevan stoken debelangrijkste oorzaak van degemeten verschillenwas.
De verwarming van de kassen, dietot uiting komt in de grondtemperatuur, blijkt
devroegheid van deoogst zeer sterk te beinvloeden(tabel 18).In 1962,toen op drie
diepten waarnemingen zijn verricht, blijkt de grootste correlatie te bestaan met de
grondtemperatuur op 30cmdiepte.
De grote invloed van deverwarming van dekassen op devroegheid van de oogst
komtooktotuitinginfiguur27.Indezefiguurisvooriederjaar derelatievevroegheid
vandeoogstweergegevenvankassenmetrelatiefhoge,resp.lagegrondtemperaturen.
Tot deze twee groepen kassen worden gerekend kassen, waarvan de gemiddelde
grondtemperatuur hoger resp. lager is dan de mediaan van de gemiddelde grond74

Tabd 18. Correlatiestussendegrondtemperatuurin°C(x)enderelatieve vroegheid vandetomatenoogst(y).
Diepte(cmbeneden Aantalkassen RegressievergelijkingCorrelatiemaaiveld)
Numberof
Regressionequation coefficient
Correlation
Depth(cmbelow
greenhouses
coefficient
surface)

Centra
Centres

1961 verschillende centra
various centres
1962 Zuidhollands glasdistrict
South-Holland glassdistrict
1962 Zuidhollands glasdistrict
South-Holland glassdistrict
1962 Zuidhollands glasdistrict
South-Holland glassdistrict

15

35

y=15,44x-181

+0,58*

IS

36

y= 23,05x-293

+0,48**

30

36

y= 23,60x-301

+0,50**

45

36

y= 21,06x-248

+0,41**

Table 18. Correlations betweenaverage soiltemperature (x°/Q and relativeearlinessof thetomatoharvest (y).

Vroagheid
Earliness
2001961

Fig. 27. De relatieve vroegheid van de
tomatenoogst per kas bij relatief hoge en
lage grondtemperaturen. De verschillen in
grondtemperatuur worden voornamelijk
veroorzaakt door verwarming van de kassen.

1962

150

100

gemiddelde per groep
average per class

#
50

Fig. 27. Earliness of tomato harvest in
greenhouseswithrelatively highorlowsoil
hoog laag hoog laag Relatieve grondtemperatuur temperatures. The differences in temperahigh low highlow Relative soil temperature turearepredominantly due to the heating.
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temperaturen van alle kassen op de bodemeenheid waarop die kassen staan.
Het blijkt, dat de gemiddelde relatieve vroegheid van de oogst in de kassen met
relatief hogegrondtemperaturen aanzienlijk hogerisdan dieindekassenmetrelatief
lage grondtemperaturen. Volgens detoets van Wilcoxon is het verschil in vroegheid
in 1961 significant bij een onbetrouwbaarheid van 1%, in 1962bij een onbetrouwbaarheid van 10%.De spreiding dieer in vroegheid van de oogst bestaat binneneen
bodemeenheid, moet dan ook voor een deelworden toegeschreven aan dematevan
verwarming van dekassen.
6.2.3.4 De grondwaterstand
Omna te gaan of degrondwaterstand devroegheid van deoogst heeft belnvloed,
zijn de kassen per bodemeenheid in ieder jaar in twee groepen verdeeld, namelijk
ineengroepmethogegrondwaterstandenenineengroepmetlagegrondwaterstanden.
Als criterium voor de indeling is gebruikt het gemiddelde van de hoogste drie
grondwaterstanden dieinhetbetreffende jaar indekasgemetenzijn.Van allekassen
vandebetreffende bodemeenheidisiederjaardemediaanvandezegrondwaterstanden
bepaald. Was het gemiddelde van de hoogste drie grondwaterstanden lager dan
deze mediaan, dan werd de kas tot de groep met relatief lage grondwaterstanden
gerekend; washet gemiddeldehoger, dan kwamdekasindegroepmetrelatief hoge
grondwaterstanden. Het gemiddelde van de hoogste drie grondwaterstanden is als
indelingscriteriumgekozen,omdatjuist in deeersteperiodevan het groeiseizoen,die
belangrijk isvoor devroegheid vandeoogst, meestal dehoogste grondwaterstanden
worden gemeten.
Vroegheid
Earllness

Fig. 28. De relatieve vroegheid van de
tomatenoogst per kas bij relatief hoge
en lage grondwaterstanden.

jggQ

gemlddeid per ktasse
" average per class

hoog
high
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laag
low

hoog
high

laag
low

hoog
high

laag Relatieve grondwaterstand
low Relative watertabla

Fig. 28. Relative earliness of tomato
harvest in greenhouses with relatively
high or low watertables.

Uit figuur 28 blijkt, dat binnen de grondwaterstandsklassen de spreiding in de
vroegheidvandeoogst grootwas.Voortskanemitworden afgelezen dat kassen met
relatief lage grondwaterstanden gemiddeld iets vroeger waren dan die met relatief
hoge grondwaterstanden. Het verschil was in 1960 groter dan in 1961en 1962. De
verschillen zijn echter wiskundig niet betrouwbaar. De ongunstige invloed van een
hoge grondwaterstand op de bodemtemperatuur en daardoor op de vroegheid van
deoogstkandoorharderstoken,eventueelgecombineerdmetextraluchten,blijkbaar
gecompenseerd worden. Meijaard &Van der Knaap (1967)kregendevroegsteende
grootste oogst met stooktomaten op bedrijven met hogegrondwaterstanden en een
hoog brandstofverbruik. Zij vermelden verder dat de teeltresultaten bij hoge grondwaterstanden veel sterker door het stoken werden beinvloed dan bij lage grondwaterstanden.
6.2.4 Gewichtsopbrengst
6.2.4.1 Groeikracht en grondwaterhuishouding
Degroeivandestooktomatenwordt,zoalsin6.2.3.2isuiteengezet,sterkbeinvloed
door debodemhoedanigheid 'groeikracht'. Ik heb toen verder duidelijk gemaakt dat
detelerverschillende mogelijkheden heeft om degroei te beinvloeden.Verwacht kan
worden dat op groeikrachtige gronden gemakkelijker een hoge produktie gehaald
kan worden dan op minder groeikrachtige gronden. Om de invloed van de grond
op de opbrengst na te gaan, zijn daarom de bodemeenheden die in het onderzoek
betrokken zijn naar groeikracht verdeeld in twee groepen (fig. 29). De (zandige en
lichte) kleigronden zijn tot de minder groeikrachtige gronden gerekend, de overige
grondentotdemeergroeikrachtige gronden.Daardehoogtevande grondwaterstand
ook de groeikracht beinvloedt, isiedere groepweer in tweeen verdeeld, namelijk in
gronden met resp. een ondiepe of diepe gemiddelde laagste grondwaterstand. De
gemiddeldelaagstegrondwaterstand isalscriterium genomen,omdatdezedoorgaans
laterinhetseizoen optreedt,juistindeperiode dathet gewasinvoileproduktieisen
veel water nodig heeft. Voorts is de invloed van defluctuatievan het grondwater
(zie6.2.2) op de opbrengst nagegaan. Verwacht kan worden dat een grote fluctuatie
van het grondwater de opbrengst nadelig beinvloed. Om vergehjking van de opbrengsten tussen deverschillende oogstjaren mogelijk te maken,zijn de opbrengsten
in kg/m2 weergegeven als relatieve opbrengsten. Hieronder wordt verstaan het percentage dat degewichtsopbrengst vaneen kas bedraagt van degemiddeldegewichtsopbrengst van alle kassen die het betreffende jaar in het onderzoek zijn betrokken.
Dezegemiddelde opbrengsten per m2 bedroegen in:
1960
1961
1962

7,9kg
9,3kg
9,0 kg

In 1960en 1961isdeberekening van deopbrengst gebaseerd ophet aantal vruchten
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Fig. 29. Relatievegewichtsopbreitgsten
van tomaten per m2 op gronden van
verschillende grondwaterstandskl&ssen.
De opbrengsten zijn uitgedrukt in
procentenvandegemiddeldeopbrengst
van alle kassen (— = gemiddelde opbrengst pergroep, L—gemiddeldevan
de laagste drie grondwaterstanden,
F=fluctuatievanhetgrondwater).

Relatieve opbrengst
Relative yield

L:<90cm <90cm

>90cm>90cm

p.- < ie» > re*

< 23*

> 23%

kleigronden
clayey soils. > 72%clay

>80cm >80cm
< <7« >17%

<30% >30%

overigegronden
other soils, < 70% clay

Fig. 29. Relative yields of tomatoes
(kg/m2) on soils of different watertable
classes.Theyields have beenexpoessed
in percentages of the average yield per
greenhouse (— =average yield; L =
average of thelowest threewatertables
F= fluctuation inwatertable in %).

dat tot en met half juni gezet was, in 1962 op het aantal vruchten van de eerste
9 trossen.
Uitfiguur29blijkt dat deverschillen tussen de opbrengsten op de groeikrachtige
enmindergroeikrachtige gronden nietgrootzijn. Eriseentendensaanwezigdatvan
de groeikrachtige gronden de opbrengst gemiddeld iets hoger is. Dit is in overeenstemming met wat Meijaard &Van der Knaap (1967)vonden. Hetzelfde geldt voor
de hogere grondwaterstanden in vergelijking met delagere bij geringefluctuatievan
het grondwater. Eriseenduidelijk nadelige invloed van een sterkefluctuatievanhet
grondwater bij de hogere grondwaterstanden. Volgens de toets van Wilcoxon ishet
verschil significant bij een onbetrouwbaarheid van 5%. Bij de lagere grondwaterstandenwordtdeopbrengst door eengrotefluctuatievanhetgrondwaterveelminder
sterk beinvloed. Dit komt ook duidelijk tot uiting in tabel19.
De gevonden reactie van de tomaten op de fluctuatie van het grondwater is in
overeenstemmingmetwatBloemen(1951)vondbijwinterrogge.Hijconstateerdeeen
afnemende nadelige invloed van defluctuatievan het grondwater bij steeds lagere
gemiddelde grondwaterstanden.
De tendens dat lagere grondwaterstanden met geringefluctuatienadelig zijn voor
de opbrengst, zou eengevolgkunnen zijn vaneen slechterewatervoorziening vande
plantenopdezegronden.Hetzelfde kan opgemerktwordenvoordeverschillentussen
de opbrengsten op de kleigronden en de overige gronden. Door vaker te beregenen,
waardoorvoorkomenwordtdatdevochtspanningperiodiektesterkoploopt,zouden
vermoedelijk hogere opbrengsten op de kleigronden en op de gronden met lagere
grondwaterstanden kunnen worden behaald. Het onderzoek van Ploegman (1964)
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Tabd 19. Correlatiestussendematevanfluctuatievanhetgrondwater in procenten van het gemiddeldevandelaagstedriegrondwaterstanden (x/cm)enderelativeopbrengstvantomateninkg/m2(y).
Gem.vandelaagste
Aantal kassen
driegrondwaterstanden Number of
Average of thelowest
greenhouses
threewatertables
Kleigronden
Claysoils
Kleigronden
Claysoils
Overigegronden
Othersoils
Overigegronden
Othersoils

Regressievergelijking Correlatie
Regression equation coefficient
Correlation
coefficient

<90

24

y = - l , 0 7 x + 118

>90

29

y= -0,12x + 104

-0,12

<80

23

y = - l , 8 x + 135

-0,57**

>80

22

y = +0,30x + 96

+ 0,16

-0,51**

Table 19. Correlations betweenfluctuations in watertableaspercentage of the average of the lowest
threewatertables (x/cm) and the relative yield in kg/m2(y).

wijst indezerichting. Hijvondinpotproeven eengoederelatietussen waterverbruik
en vruchtopbrengst.
6.2.4.2 Het zoutgehaltevan degrond
In kassen,waar geennatuurlijke neerslagkomt,worden vaak hogerezoutgehalten
van degrond aangetroffen dan erbuiten. Eenhogerzoutgehalte betekent eenhogere
osmotische waarde van het bodemvocht, waardoor de wateropname door de plant
wordt bemoeilijkt. Door verschillende onderzoekers (Van den Ende, 1952, 1971;
Bierhuizen & Ploegman, 1967) is aangetoond dat hierdoor de vruchtgrootte en de
opbrengst nadelig worden beinvloed. Nagegaan is of een dergelijke invloed met dit
proefplekkenonderzoek kon worden aangetoond. Daartoe zijn van allekassen in het
voorjaar grondmonstersgenomenvandebovengrond.Dezezijndoorhet Proefstation
voordegroenten-enfruitteelt onderglasteNaaldwijk onderzocht.Daardetoelaatbare
zoutgehalten in sterke mateworden bepaald door het humusgehalte (Van den Ende,
1952), zijn de gevonden gloeirestcijfers en keukenzoutgehalten uitgedrukt in procenten van het bij het gegeven humusgehalte nog toelaatbaar geachte zoutgehalte.
Uit tabel 20 blijkt dat zowel de vruchtgrootte als de opbrengst door een hoog
zoutgehalte nadelig wordt beinvloed. In 1962 kwam dit het minst tot uiting. Toen
kon alleen een wiskundig betrouwbaar verband tussen gloeiverlies en gemiddeld
vruchtgewicht worden aangetoond. Hierbij moet worden opgemerkt dat slechts
eenmaal een grondmonster van alle kassen is genomen. Zou men de kassen meer
malenbemonsterd hebbentijdens hetgroeiseizoen,danhad menkunnen uitgaanvan
gemiddeldezoutgehalten. Er zouden danvermoedelijk hogere correlatiecoefficienten
zjjn verkregen.
De teler kan de nadelige invloed van een te hoog zoutgehalte op de opbrengst
79
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corrigeren door de grond goed vochtig te houden met vaker beregenen. Ook de
weeragesteldheidisvan belang op heteffect vaneente hoog zoutgehalte.
Datindit onderzoek deinvloedvanhetzoutgehaltevandegrond opdeopbrengst
en vruchtgrootte toch nog zo sterk tot uiting komt (alle correlatiecoefficienten zijn
negatkf), wijst erop dat in de praktijk het zoutgehalte een grote invloed heeft op
de opbrengst.
Deinvloed vanhetzoutgehalte vandegrond opdekwaliteit kon in dit onderzoek
nietwordennagegaan. VolgensVan den Ende(1954)kan eente weligegroei van de
tomaten worden vermeden door een wat hoger zoutgehalte van de grond, wat de
kwaliteit van de vruchten ten goede komt. Vaak zal echter een te hoog zoutgehalte
de kans op het optreden van neusrot sterk doen toenemen.
6.2.4.3 Het bodempatroon
Ineen kaskunnen somsvrij grote verschillen in profielopbouw voorkomen.Deze
hebben vaak een ongunstige invloed op de opbrengst, ondanks het feit dat de
betreffende bodemeenheden zeer goede mogelijkheden voor de stooktomatenteelt
bieden. De oorzaak ligt dan in eenniet optimale verzorging van hetgewas.
Deteeltmaatregelen wordenmeestalafgestemd opdebodemeenheiddiedegrootste
oppervlaktevandekasinneemt.Eenduidelijk voorbeeld hiervan warenderesultaten
vandeproefplekken, diein1961 inVleutenlagen.Inditgebiedmetvoordesteenfabricageafgegraven rivierkleigronden,wasdeplaatsvande tweeproefplekken inelkekas
zodaniggekozen,datdedieptevandezandondergrond indeeneproefplek verschilde
ten opzichte van de andere. Op de proefplekken met 'ondiep zand' begon de zandondergrond op 30-65 cmbeneden maaiveld, op deandere proefplekken 60-120cm
benedenmaaiveld.Zowelbijeen'ondiepe'alsbijeen'diepe'zandondergrond kunnen
opdezegrondenzeergoedtomatengeteeldworden,wanneerdeberegeningaangepast
wordt aan debodemgesteldheid enwaterbehoefte van hetgewas.Uitfiguur30blijkt,
dat deaantallen gezettevruchten bij deondiepezandondergrond lagerwarendan bij
de diepe, vooral op 24 mei en 14juni. Analoog geldt dit ook voor de aantallen
geoogste vruchten. De lagere aantallen gezette vruchten op de proefplekken met
ondiepezandondergrond, moetenwordentoegeschrevenaanvochttekort,voorallater
in de groeiperiode. De plekken met ondiepe zandondergrond namen in de kassen
relatief een klein oppervlak in. Het beregenen wasafgestemd opdebehoefte van de
planten die op het bodemtype stonden dat de grootste oppervlakte van de kassen
innam.
Voor de beoordeling van de geschiktheid van gronden voor intensieve tuinbouwteeltenishetbodempatroon belangrijk. Hetisgewenstdatbinnen66nkas,binnen66n
bedryf en zelfs binnen een gebied de bodemverschillen niet te groot zijn. Dit vergemakkelijkt deteeltenvergroot detoepasbaarheid van nieuweteeltmethoden.
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Fig. 30. Verband tussen de diepte van de losse zandondergrond en het
cumulatieve verloop van vruchtzetting en tomatenoogst in het tuinbouwcentrum Vleuten.
Aantal vruchlen per m 2
Numberof fruits per m 2
200-1
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Zandondergrond beginnend tussen 60 en 120cm-mv
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Fig. 30. Relation between depth ofloosesandysubsoil and the cumulative
curve offruit set and yield in the horticultural centre of Vleuten.

6.2.5 Conclusie
Voordefinancieleresultatendiebehaald wordenmetdevroege stooktomatenteelt,
is devroegheid van de oogst van groot belang. De vroegheid van de oogst hatogtin
sterke mate af van de vruchtzetting van de onderste bloemtrossen. Voor een goede
vruchtzetting van dezetrossen magdevegetatieve groei niet te sterk zijn. Vooral op
dezogenaamde'groeikrachtigegronden', grondenwaardeplantengemakkelijkwater
82

kunnenopnemen, isdekansgroot opeentesterkevegetatievegroeitenkostevande
vruchtzetting. Door een aangepaste regeling van het kasklimaat kan men echter op
deze gronden een te sterke vegetatieve groei voorkomen. Op iedere bodemeenheid
die in het onderzoek betrokken was,kwamen dan ook kassen voor die vroeg waren
metdeoogst.Voortskwamdeverwarmingvandekassensterkindevroegheidvande
oogsttot uiting.
De gewichtsopbrengst wordt in sterke mate beinvloed door de grondwaterhuishouding.Dehoogsteopbrengstenwordenbehaaldopgrondenmetweinigfluctuerende,
ondiepe grondwaterstanden. Op gronden met sterk fluctuerende, ondiepe grondwaterstanden werd een sterke oogstreductie vastgesteld; dit in tegenstelling tot de
gronden met diepere grondwaterstanden waar de opbrengst weinig door de grondwatarfluctuatie wordt belnvoed. De tendens is aanwezig dat de opbrengsten op de
minder groeikrachtige kleigronden wat lager zijn dan op de meer groeikrachtige
lichtere gronden. Vermoedelijk is dit een gevolg van een wat minder goede watervoorziening van de planten invoileproduktie, doordat het water gemiddeld sterker
gebonden is in de kleigronden. Dat gemiddeld de hoogste opbrengsten worden
behaald op gronden met ondiepe, weinig fluctuerende grondwaterstanden, wijst
eveneensin dierichting.
Deongunstigeinvloedvaneenhoogzoutgehalte opdeopbrengstkoninditonderzoekeveneensworden aangetoond.
Debetekenisvanhetbodempatroon voordegeschiktheidsbeoordelingvangronden
is met een voorbeeld duidelijk gemaakt. Percelen, maar ook gebieden die weinig in
bodemgesteldheid varieren, verdienen sterk de voorkeur voor de teelt van stooktomaat. Op een homogeen perceel,in een homogeen gebied kan een uniforme teeltmethodevooreengewasworden toegepastvoorhetbehalenvan optimale resultaten.
Ookdetoepasbaarheid van onderzoeksresultaten isdan veelgroter.
Samenvattend kunnen wij stellen dat door aanpassing in de teeltmethoden op
uiteenlopende gronden goede resultaten met de vroege stooktomatenteelt kunnen
wordenbehaald. Opdeenegrondzalechter meervakmanschapvan detelerworden
gevraagd dan op deandere grond.
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7 Nabeschouwing

Bijhetbodemgeschiktheidsonderzoekwordt derelatiegrond engewas bestudeerd.
Dezebestaat uit:
1. het vaststellen vaneen rangordein geschiktheid van verschillende gronden,
2. hetonderzoek naar debodemfactoren diedeverschillen inrangordeveroorzaken,
ook wel verklarend bodemgeschiktheidsonderzoek of onderzoek naar de bodemkundige knelpunten genoemd,
3. het onderzoek naar de mogelijkheden die er zijn om deze bodemkundige knelpunten op te heffen of het bezwaar ervan te verminderen, hetzij door cultuurtechnische,hetzij door teelttechnische maatregelen of door eencombinatie vanbeide.
7.1 Randvoorwaarden
Het bodemgeschiktheidsonderzoek geschiedt altijd onder aanname van een aantal
randvoorwaarden. Dezerandvoorwaarden kunnenbetrekkinghebbenophetklimaat,
economischeen sociale omstandigheden.
7.1.1Het klimaat
De geschiktheid van een grond voor de agrarische produktie wordt beoordeeld
tegen de achtergrond van bepaalde klimatologische omstandigheden. In landen met
grote klimaatsverschillen moet daarom het klimaat in de beoordeling worden
betrokken.
In Nederland zijn deklimaatsverschillen gering. Dit neemt niet wegdat dezeverschillen van betekenis kunnen zijn voor sommige gewassen. Bij de onderzoeken die
in deze publikatie worden beschreven isermet het klimaat geenrekeninggehooden.
Het aspergeonderzoek heeft plaatsgevonden in Limburg, het fruitteeltonderzock in
het rivierkleigebied. Men kan aannemen dat de verschillen in klimaat binnen deze
gebieden zo gering zijn, dat zij van geenbetekenis zijn voor de opbrengsten, temeer
daar indejaren vanhetfruitteeltonderzoek geen noemenswaardigenachtvorstschade
op deproefplekken is opgetreden.
Bij devroege stooktomatenteelt geeft devruchtzetting van de eerste trossen (oms
moeihjkheden. Dezemoeilijkheden zijnmindernaarmateermeerlicht,meerzonisin
de periode na het planten. In 1960 en 1961,toen er proefplekken in verschillende
centra van ons land lagen, heeft de vruchtzetting van de eerste trossen weinig
moeihjkheden gegeven.In 1962warenzijerwel,maartoenlagendeproefplekken alle
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in hetZuidhollands Glasdistrict,zodat menkanaannemen dat verschillen inklimaat
hierbjj geen rolhebben gespeeld.
7.1.2Deeconomische en sociale omstandigheden
Hettelenvan gewassenheeft tot doeleenzohoogmogelijk inkomenteverwerven.
Ditinkomenwordtbepaald door degeldelijke opbrengstenenerzijds endekostendie
gemaakt moeten worden om deze opbrengsten te behalen anderzijds. Bij een sterke
stijgingvandeprijzen vandegeoogsteprodukten zietmendoorgaanseenuitbreiding
van de betreffende teelten naar gronden die door de hogere prijzen aantrekkelijk
voor deze teelten zijn geworden. Een verandering in de rangorde van de bodemgeschiktheidswaardering zal hierdoor echter doorgaans niet plaatsvinden. Anders is
het, wanneer deprijzen van deproduktiefactoren zichwijzigen. Zoworden chemisch
arme, maar in fysisch opzicht goede gronden, verschillend beoordeeld, afhankelijk
van de prijzen die voor kunstmest moeten worden betaald. Een tweede voorbeeld
betreft de sterke stijging van de arbeidslonen. Daardoor is de mechanisatie in de
land-entuinbouwsterktoegenomen. Dit heeft eenstijgingvandewaarderingvande
lichteregronden tot gevolggehad voor deteeltvan bol-en knolgewassen, omdat zij
gescbikter zijn voor machinaal rooien dan dezwaardere gronden. In de groenteteelt
onder glas heeft de uitbreiding van sommige teelten naar de wintermaanden een
opwaardering van dezwaardere gronden teweeggebracht.
De produktie van land- en tuinbouwprodukten gebeurt altijd onder bepaalde
maatochappelijke omstandigheden, zoals de bedrijfsgrootte, de verkaveling, de
ontwateringstoestand,dematewaarindeverschillendewerkzaamhedenzijngemechaniseeid, het ontwikkelingsniveau en de vakkennis van de telers. De door Beek &
Bennema(1972)genoemdeland utilisation systemszijn medehieropgebaseerd.Voor
ontwikkelingsprojectenvoertmendaaromdoorgaansbodemgeschiktheidsclassificaties
onder verschillende economische en maatschappelijke randvoorwaarden uit. In
Nederland zijn de bodemgeschiktheidsclassificaties doorgaans gebaseerd op de
teeltresultaten van goed geleide bedrijven met een gangbare verkaveling en
bedrijfsgrootte. Op dezebasis heeft ook mijn onderzoek plaatsgevonden.
7.2 Degrond
Voor de bodemkartering ishet belangrijk dat de gronden die overeenkomstig een
indelingssysteem worden onderscheiden, met zo weinig mogelijk veldwaarnemingen
goed in kaart te brengen zijn. Gronden zijn goed karteerbaar, wanneer terreinverschiflen (bijvoorbeeld hoogteverschillen) samengaan met de bodemkundige criteria
waarop de indeling berust. Voorts moet het toegepaste indelingssysteem een landbouwkundige betekenis hebben, als men de bodemkundige mogehjkheden van een
gebied voor agrarische doeleinden wilbeoordelen.
By het bodemgeschiktheidsonderzoek voor asperges was deindeling van gronden
volgens het Systeem van bodemclassificatie voor Nederland (1966) goed bruikbaar.
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Debodemgeschiktheidvoordeteeltvan aspergesblijkt inbelangrijke mateteworden
bepaald door dediepte tot waar beworteling mogelijk is. De indelingvan dejzandgronden volgens bovengenoemd systeem loopt voor een belangrijk deelparallel met
verschillen inbewortelingsdiepte.
Bijhetvroege-stooktomatenonderzoek isdeindelingvan degronden gebaseerd op
deBodemkaartvanNederland, schaal1:200000.Deproefkassen,waarvanhet aantal
beperkt gehouden moestworden,lagenopuiteenlopendegronden.Omtotvoldoende
proefkassen perbodemeenheidtekomen,warenwegenoodzaakt eenglobaleindeling
tehanteren. Voorts wasvoor onsdoelbelangrijk dat detextuur duidelijk naar voren
kwam, hetgeen bij de door ons gebruikte indeling het geval is. De textuur bcpaalt
namelijk in sterke mate de'groeikracht' van de grond.
Het fruitteeltonderzoek heeft zich beperkt tot de zware rivierkleigronden. Onderscheid is gemaakt in zware rivierkleigronden met en zonder laag met zeer slechte
structuurbinnen 80cmbenedenmaaiveld,omdatdegroeivande appelbomen ophet
al dan nietvoorkomen van deze laagreageerde.
7.3 Hetgewas
Degewassendiebehandeld zijn,lopenuiteenvanmatigintensief totzeerintensief.
Deze keuze is met opzet gemaakt, omdat naarmate het gewas intensiever is, dat wil
zeggendegeldelijkeopbrengstenperoppervlakte-eenheid hogerzijn,de mogelijkheden
voor de teler om zich aan te passen aan de bodemkundige eigenschappen van de
grondendoorgaansgroterworden.Ditheeft totgevolgdatdegrond minder duidelijk
in de opbrengsten tot uiting komt. De onderzoeksresultaten van de onderzochte
gewassen bevestigen dit.
Bijhet matigintensieve gewasaspergewasdeinvloed vandeprofielopbouw opde
opbrengst duidelijk te herkennen. De diep bewortelbare gronden gaven hogere
opbrengsten en het gewaswas minder snelversleten dan op de ondiep bewortelbare
gronden.Eenuitzonderinghieropvormdendeouderivierzandgronden. Dezegronden
zijn wel diep bewortelbaar, maar de resultaten met de aspergeteelt vielen tegen.
Vermoed wordt dat deze slechte resultaten een bodemchemische oorzaak hebben.
Bij de teelt van Jonathan op zware rivierkleigronden bleek een laag met zeer
slechtestructuur ondiep inhet profiel degroeivandebomennadeligtebeinvlofeden.
De ongunstige invloed hiervan op de gewichtsopbrengst per ha kan in volwassen
boomgaarden voor een belangrijk gedeelte gecompenseerd worden door nauwer te
planten, dus door aanpassing van de plantafstanden aan de bodemgesteldheid. De
gewichtsopbrengst per m2 vruchtdragend oppervlak wordt namelijk veel minder
sterk door de bodemgesteldheid beiinvloeddan degroeivan debomen.
Bijdevroegestooktomaten,eenzeerintensiefgewas,werdenopzeeruiteenlopende
gronden goede resultaten behaald. Dit moet worden toegeschreven aan de mogelijkheden om deze teelt aan de grond aan te passen. De teler kan het kasklimaat in
sterke mate regelen door verwarming, ventilatie en beregening. De laatste jaren
wordt ook toediening van C0 2 algemeen toegepast. Met drainage, eventueel
86

gecombineerdmetonderbemaling,kanbijzorgenvooreengoedeontwateringvande
grond. Structuurverbetering van de bovengrond door toediening van organische
stof, zoals tuinturf en veencompost, wordt veelvuldig toegepast. Door grondonderzoek,verschillende malen tijdens het teeltseizoen, kan hij naar behoefte bemesten.
Uithet proefplekkenonderzoek dat verricht werd, kwam overigenswelnaar voren
dat de teelt van vroege stooktomaten op de 'groeikrachtige' gronden (gronden
waarin de gewassen gemakkelijk water kunnen opnemen, zoals strandwalgronden)
moeihjker isdan opdemindergroeikrachtige kleigronden.Zowasin 1962devruchtzetting van de eerste trossen op deze zandgronden slechter dan op de kleigronden.
Daardoor werd devroegheid van de oogst ongunstig beinvloed, maar dit probleem
kan met een aangepaste klimaatsregeling voor een belangrijk deel overwonnen
worden. Tegenover de vroegheid van de minder groeikrachtige kleigronden staat
het nadeel van de doorgaans wat lagere opbrengsten. Vermoedelijk hangt dit samen
met de watervoorziening. De vochtkarakteristiek van kleigronden is zodanig, dat in
perioden met grote verdamping de gemiddelde zuigspanning ondanks beregening al
gauwhogerzalzijn danopdemeergroeikrachtigegronden,waardoor degroeiwordt
afgeremd. Wat deinvloed van hetgrondwater betreft, bleekdat dehoogste opbrengstenbijdevroegestooktomaten behaaldwerdeninvoldoendewarmgestooktekassen
methogegrondwaterstanden. Voorwaarde isdanweldat menervoorzorgt datgeen
grote fluctuaties van het grondwater optreden. Door later onderzoek, door ons
verricht op zogenaamde LEI-bedrijven, werd dit bevestigd. De gunstigeinvloed van
hoge grondwaterstanden op de opbrengst wordt toegeschreven aan de capillaire
aanvoer vanuit het grondwater. Blijkbaar kan de praktijk dit niet volledig met
beregening compenseren.
Men kan stellen dat in de praktijk doorgaans debeste resultaten behaald worden
onder bodemkundige groeiomstandigheden die een grote vakkennis vereisen. Bij de
groeibeheersing levert de grond echter nogal eens moeihjkheden op. Hieruit is de
belangstellingteverklarenvoordeteeltincontainers,bakken,enz.,diegevuldworden
met een grondsubstraat met een voor de teelt zo goed mogelijke porienverdeling
(vochtkarakteristiek). Het grondvolume dat per plant nodig is,is bij deze teeltwijze
doorgaansveelkleiner,waardoor demogelijkheden vangroeibeheersingdoormiddel
van bemesting, water geven en eventueel verwarming groter zijn. Bij deze teeltwijze
luistertallesechterveelnauwerenwordenvluggerfouten gemaakt of, andersgezegd,
dezeteeltwijze vraagt een grotere vakbekwaamheid. In dit verband moet opgemerkt
worden,datnaarmatemenmeerinstaatzalzijn deteeltmaatregelenteautomatiseren
enteprogrammeren dekans op fouten zal afnemen.
De steeds toenemende mogelijkheden die men krijgt om het groeimilieu te beinvloeden,teregelenentebeheersen,brengtmetzichmeedatdepraktijk steedsbeter
geiinformeerd wil zijn over de eisen die de gewassen aan de groeiomstandigheden
stellen. Vandaar de grote belangstelling voor de resultaten van plantenfysiologisch
onderzoek, vooral bij deteelten onder glas. Ook zal debehoefte aan bodemkundige
kennis toenemen, omdat men die kennis nodigheeft om dejuiste cultuurtechnische
en teelttechnische maatregelen te kunnen nemen. Dit geldt vooral in de tuinbouw,
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waar verschillende gewassen in centra worden geteeld. Het is immers een algemeen
bekendfeit, dattuindersbijnieuwevestigingvaakdevoorkeur gevenaaneenminder
geschikte grond binnen een tuinbouwcentrum boven een meer geschikte grond
daarbuiten. De voordelen van het telen binnen een centrum zijn zo groot, dat er
veel geld kan worden besteed om de minder geschikte grond te verbeteren of om
extra teelttechnische maatregelen te nemen ter compensatie van de bodemkundige
bezwaren.
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Samenvatting

Degeschiktheidvangronden voor agrarisch gebruikwordt altijd beoordeeld tegen
deachtergrond vanklimatologische,economischeensociale randvoorwaarden.
Onderscheid isgemaakttussenbodemgeschiktheidsclassificatie eninterpretatie van
bodemkaarten. Bij de bodemgeschiktheidsclassificatie wordt de geschiktheid
beoordeeld van 'zuivere' bodemeenheden, terwijl bij de interpretatie van bodemkaarten ook de geografische verbreiding van bodemeenheden betrokken wordt. Dit
breagtmetzichmeedatbodemeenhedenzoalsdieopdebodemkaartzijnweergegeven,
veroDtreinigd kunnen zijn met andere bodemeenheden die uit karteertechnische of
kaarttechnische redenen niet apart op de kaart konden worden weergegeven. De
agrarier heeft tweemogelijkheden omzich aan tepassen aan degrond: doormiddel
van gewassenkeuze en cultuurtechnische en teelttechnische maatregelen. Naarmate
deteelten intensiever worden, dusdegeldelijke opbrengsten per oppervlakte-eenheid
stijgen, zullen de mogelijkheden van aanpassing door middel van teelttechnische en
cultuurtechnischemaatregelengroterworden.Dezemogelijkheden wordennoggroter
wanneer de teelt in centra geschiedt. Bij het bodemgeschiktheidsonderzoek in de
tuinbouw is het onderzoek naar de bodemkundige knelpunten daarom van groot
belang, eveneens het onderzoek naar de mogelijkheden om deze bodemkundige
knelpunten opteheffen. Hiervoor isdenauwesamenwerkingmet gewasdeskundigen
vereist. Ook de medewerking van cultuurtechnici, landbouwscheikundigen en landbouweconomenzalvaak niet gemistkunnen worden.
Wathet onderzoek betreft, geeft eeninventarisatievandegrondeningebruikvoor
de te onderzoeken gewassen en een inventarisatie van de plaatselijke ervaring een
eerstebenadering van degeschiktheid. Gegevens van andere onderzoeksinstellingen,
bijvoorbeeld het LEI, proefstations, proefboerderijen en proeftuinen, kunnen soms
gebruikt worden voor nadere kwantificering van de geschiktheid. Proefplekkenonderzoek is meestal nodig voor verzameling van gegevens per bodemeenheid bij
gedetailleerde bodemindelingen. Dit type onderzoek leent zich ook goed voor het
onderzoek naar de bodemkundige knelpunten, waarbij het bewortelingsonderzoek
vaak goede aanknopingspunten geeft.
Asporge
Het onderzoek werdverrichtin Limburg,deprovinciewaardemeesteaspergesin
onsland geteeld worden. Bijdezematigintensieve teelt kwamdegrond duidelijk tot
uitingindeopbrengsten,dekwaliteitvanhetgeoogsteproduktendelevensduurvande
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gewassen.Eenhogegewichtsopbrengstperhablijktsamentegaanmeteen goedeikwaliteit. Hoge opbrengsten enlangelevensduur van het gewas werden behaald dp de
diep bewortelbare enkeerdgronden en vorstvaaggronden. De ondiep bewortelbare
veldpodzolgronden gaven lagere opbrengsten en het gewas was vlug versleten. Dit
was ook het geval op de oude rivierzandgronden die wel diep bewortelbaar zijn.
Vermoedwordtdatdeslechteresultaten opdezelaatstegrondeneenbodemchemische
oorzaak hebben. De diepte tot waar beworteling mogelijk is,een belangrijk bodemgeschiktheidscriteriumbijasperge,bleek opzandgronden nauwsamen tehangen met
deindringingsweerstand van de grond.
Appel
Hetonderzoek datbijJonathan opzwarerivierkleiisuitgevoerd,heeft aangetoond
dat een laag met zeer slechte structuur, ondieper dan 80cm beneden maaiveld, de
groeivan debomenongunstig be'invloedt.Voorts bleek dat dit in veelminderemate
hetgevalwasmetdeopbrengstperm2kroonoppervlak. Hierdoorwashetmogelijkde
nadelige invloed van dezelaag op de opbrengst in kg/ha voor eenbelangrijk deelte
compenseren door nauwer te planten. Door deplantafstanden aan te passen aan de
bodemgesteldheid heeft menindefruitteelt eenbelangrijke mogelijkheid omzichaan
te passen aan de bodemgesteldheid.
Vroegestooktomaten
De teelt van vroege stooktomaten is zeer intensief. Op uiteenlopende gronden
worden goederesultaten behaald watwordt toegeschreven aan demogelijkhedtn die
de tuinder heeft omzichaantepassenaan degrond. Uit hetonderzoek bleekdatde
bodemhoedanigheid 'groeikracht' van de grond van invloed is op de teeltwijze. Op
de 'groeikrachtige gronden' (gronden waar de planten gemakkelijk water kannen
opnemen, zoals de strandwalgronden), geeft de vruchtzetting van de onderste
trossen nogal eens moeilijkheden, waardoor de oogst later is. Door een aangepaste
klimaatsregeling is dit bezwaar voor een belangrijk deel op te heffen. Op de minder
groeikrachtige gronden, zoals kleigronden, geeft de vruchtzetting van de onderste
trossenmindermoeilijkheden, maarheeft detotale gewichtsopbrengst detendenswat
achter te blijven. Dit moet worden toegeschreven aan de wateivoorziening van de
gewassen. In een periode met grote verdamping zal de zuigspanning van de
kleigronden ondanks beregening gemiddeld al gauw hoger zijn dan op de meer
groeikrachtige gronden. De betere resultaten bij hoge grondwaterstanden met
geringe fluctuatie t.o.v. de diepere grondwaterstanden worden ook toegeschreven
aan debeterewatervoorziening, middelscapillaire aanvoer vanuit hetgrondwaiter.
Het blijkt dat de hoogste opbrengsten worden behaald onder bodemkundige
omstandigheden waarbij fouten bij de teelt snel een opbrengstreductie kunnen
geven, ofanders gezegd, hogeeisenaan devakbekwaamheid worden gesteld.
Verwacht kan worden dat door automatisering en programmering van de teelt
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de leans op het maken van teeltfouten onder die omstandigheden zal afnemen.
Het zal duidelijk zijn dat voor een intensieve teelt zoals de stooktomaten bodemkundige kennis van grote betekenis is voor het nemen van dejuiste teelttechnische
en cultuurtechnische maatregelen. Ook kennis van deeisen diezo'n gewas stelt aan
het groeimilieu ishiervoor van groot belang. Naarmate demogehjkheden van automatisering, regelingenprogrammeringvan deteeltmaatregelentoenemen zal ook de
behoefte naar meer bodemkundige kennis groter worden.
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Summary

The suitability of soilsfor agricultural land useisalways considered in relation to
climatic, economic and social conditions. Further agricultural suitability is strongly
influenced in the Netherlands by groundwater. Most of the soilmaps of the Netherlands give therefore information about it. So the soil maps of the Netherlands,
1:50000,show 7watertable classes (Table1).
There are different kinds of land classification based on soil factors. A schemeof
theseandtherelationbetweenthemaregiveninFigure2.Adistinctionhastobemade
betweenclassification bysoilsuitabilityandinterpretation ofsoilmaps. Classification
by soil suitability includes judging of the suitability of 'pure' soil units, whereas
interpretation of soil maps is thejudging of the suitability of mapping units, which
are often not 'pure'. They can be contaminated by other soils that cannot be distinguished on the soilmap because of surveying or cartographicreasons.
For agricultural purposes, a soil classification must use criteria of agricultural
importance. The different demands on the soilby different usesmakes the choiceof
classification criteria a compromise. Someresearch workers, such asGibbons(1961)
andButler(1964),wonderwhetherspecialcriteriamustdependonthespecialpurpose
of the survey. In the Netherlands, we do not work in this way because of practical
difficulties.
A distinction can bemadebetween the actual and potential suitability. The actual
suitability is the suitability of the soils in their present condition in thefieldshown
onthesoilmap.Thepotentialsuitabilityisthesuitabilityofthesoilswhenlimitations
havebeen removed by some measures suchas drainage and soil improvement.
For the soil user, it is often important to know the potential suitability and the
soil limitations. The interpretation of the soil map of the Netherlands 1:50000
includes therefore ratings of limitations to soilquality.
Agricultural use can vary from extensive to very intensive (Table 2). The more
intensivethecropsare,thehigherthemonetaryyieldspersurface unit,whatmakesit
moreeconomicallyjustifiable to take measures to remove or to diminish soil limitations.Another thingisthat different horticultural crops areconcentrated at different
centres. The profits of concentration compensate plentifully the costs of removing
soil limitations. Research on soils suitability for horticultural crops therefore pays
much attention to soillimitations.
A first idea about the suitability of soils is obtained from a survey of land use:
A survey of localexperience with a crop on different soils often allows arrangement
of the soils in a certain order. For more quantitative information data gathered by
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other research institutes are sometimes veryuseful. Thisisespecially soby a general
soil classification. By more detailed soil classifications a trial plot research would
often be necessary to get sufficient information for each soil unit. Differences in
yields due to grower can be limited by choosing well managed holdings for study.
Thesamecanbeachieved byusingtrialplots ondifferent soiltypesononeparcelof
land, a method called the poor patches method.
Because the weather can change from year to year, soil suitability research would
bedoneoverseveralyears.Often aperiodofthreeyearsischosenforpracticalreasons.
For perennial crops, it can be important to continue research longer because the
economic life of a crop can beinfluenced by soil factors.
This publication reports soil suitability research for three crops: asparagus, apple
and tomato. Thesecrops differ much in theintensity of land use.
Soilsuitabilityresearchwithasparaguswasfrom 1961 upto1968inDutchLimburg.
This province contains about 80% of the area under asparagus in the Netherlands.
Trialplotswerelaidout onsoilsusedfor asparagusgrowing:onhighand medium
high 'enk' earth soils, 'vorst' vague soils in inland dunes, moder podzol soils and
'vorst' vague- in old river sandy soils and 'veld' podzol soils (Table 3). The high
'enk' earth soils, the 'vorst' vague and moder podzol soils have deep watertables.
In wetwinters thewatertable ofthe 'veld' podzol soilsand medium high 'enk' earth
soilssometimes risesinto therootingzone(Table4and 5).(For thenomenclatureof
Dutch soils,seede Bakker &Schelling, 1966).
The yields and the quality of the spears are strongly influenced by the soil. The
highest yields and the best quality are, gathered from the high 'enk' earth soils and
the*vorst' vague soils in inland dunes, the worst results are from the 'vorst' vague
soilsand moder podzol soilsin old river sand (Fig.4, 5,6and 7).The difference in
monetary yield between the most suited and the least suited soils was a factor 1.5
(Fig. 8).Theearliest yields givethe high 'enk' earth soilsand the 'vorst' vague soils
in inland dunes(Table 7; Fig.9and 10).
Agoodcorrelationhasbeenfound ofratingsgiveninSeptember and stalk product
withyield of spearsin thenextyear(Table 9and 12;Fig. 11and 12).
The rooting depth of asparagus depends on penetration resistance. In layers with
a high resistance (>30kg/cm2) roots do not occur (Fig. 14 and 15). These high
penetration resistances are measured in C-horizons of sandy soils. It is found that
deeper rooting gives more kg spears and a longer economic life of the asparagus
plants (Fig. 16). An exception are the old river sandy soils. These soils have also
possibilities for deep rooting but the results with asparagus growing are bad. These
bad results probably have been caused by chemical factors. Further research about
it isdesirable.
ThesoilsuitabilitytrialswithJonathan onfine-texturedriver-clay soils 1959-1963
haveshown that in choosing plant distances fruit growers can compensate for soil
limitations.Theresultsfrom thetrialplots showthat treegrowthisinfluenced much
modeby a soil layer with a bad structure than isyield per projected crown surface.
The fruit growers of the orchards do not allow for the possible presence of such a
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layer.Thiscaused alowerplantdensity(crownprojection asapercentageofavailable
area) on the soils with a bad layer than on soils without this layer. This decreases
yield per area (Fig.17).
The presence of a bad layer in the soil has a clear influence on water relations
(Tabel 16).The rooting depth of Jonathan on the trial plots (Fig. 19) is very well
correlated with the mean lowest watertable, and the number of roots is correlated
with groundwaterfluctuation.
In 1960,1961and 1962plottrialsweresetoutwithtomatoesinheated greenhouses
in different places.Thisresearch hasbeen donetofindout thesuitability of different
soilsfor this crop(Table 17).During thisresearch many observations weremadeon
the groundwater regime of thegreenhouses (Fig.20,21and22).
Themonetaryresultsofgrowingtomatoesinheatedgreenhousesdependsespecially
on the earliness of the yield and the total yield. The earliness of the yield (Fig.23)
seems strongly influenced by the number of fruits in the first trusses. In general,
fruitset giveslessproblems onclay soilsthan on sandy soils(Fig.24).Thisiscaused
bydifferences indevelopment oftheplants onthetwo soils,whichdepend on differencesinavailablewaterfortheplants.Thewaterisstrongerfixedbyclaysoilsthanby
sandy soils.This depends on thepF-curve and on capillary conductivity by different
suctions (Fig. 25 and 26).Because the plants on clay soils in general less easily get
waterthan theplants on sandy soils,thechancethat plant growthisvegetatively too
rapid and that fruitset in thefirsttrusses islowisnot sohigh asfor sandy soils.
Earlinessofyieldwasinfluenced bytheheatingofthegreenhouses.Agoodimpression of this heating can be obtained by measuring soil temperatures (Table 18;Fig.
27).
A significant influence of watertable on the earliness of yield wasnot found (Fig.
28).Thetotalabsoluteyields,however,havebeeninfluenced bywaterrelations.High
fluctuations in groundwater combined with shallow watertables (Table 19; Fig.29)
lowersthetotalyield.The highest yields give the soils with shallow watertables and
littlefluctuation(Fig. 29).On the trial plots, there was also a negative effect of salt
content ofthe soil onyield and on averagefruit weight(Table20).
The results from the trial plots show clearly that yields of intensive crops like
tomatoes inheated greenhouses aremuchlessaffected bylimitations ofthe soilthan
yieldsofasparagus,alessintensivecrop.Inthefirstcase,thegrowerhasmorechance
of influencing the development of the plants. With present knowledge of cropping
techniques hecan in many casescompensate the negativeinfluence oflimitations on
theyield by an adapted management ifheknows thelimitations ofthesoil.
The option of ensuring an optimum management of the crop requires however
that soil differences in a nursery, a parcel or a greenhouse are not big. If not, it is
often for practical reasons not possible to ensure optimum crop management on
the different soils in one parcel or greenhouse. Therefore the results on some soils
would belower than if the whole parcel or greenhouse consisted of these soils(Fig.
30).
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In summary, soil survey and soil suitability research are very important for good
landuse.Forextensivelanduse,likeforestry, butalsofor growingoutdoorvegetables
it isbetter to choose crops that give the best results on the soils concerned, or soils
canbechoosen that givethe best resultswith a certain crop.
For very intensive land use, like horticultural crops in greenhouses, it is often
important to knowhowtoremovesoillimitations.For suchcrops,itisimportant to
start with a nursery in a centre. The benefits of growing in a centre compensate
plentifully the costs madein removing thelimitations.
For a solution of these questions soil survey and soil suitability research are both
needed.
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