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Ir. J. A. GROOTENHU1S
Instituut voorBodemvruchtbaarheid, Groningen

Alom in den lande kan men in depraktijk beluisteren, dat men bevreesd isvoor een
dalingvandegewasopbrengsten opklei-enzavelgronden.Dezedalingzoueengevolg
zijnvandesterktoegenomenmechanisatieindeakkerbouw.
Verslechtering van de bodemstructuur zou de belangrijkste oorzaak zijn van de opbrengstdalingen. Opvallendhierbijis,datmenindepraktijk hettoepassenvangroenbemestingbeschouwt alshètaangewezenmiddelomopkortetermijn eengoedestructuurvandegrondteverkrijgen.Aangeziendekwestievangroenbemestingenstructuur
sterkin depraktijk leeft, wordt hieropinhet onderstaandenader ingegaan.
Invloed van groenbemesting op de structuur van de grond

Het is stellig niet zo, dat groenbemesting altijd en onder alle omstandigheden de
structuurvandegrondverbetert.
Bij verkeerde toepassing van groenbemesting kan het gemakkelijk gebeuren, dat een
verslechtering van de bodemstructuur optreedt. Dit slechte resultaat kan men b.v.
verkrijgen wanneermeneenvrijwelmislukt,weinigontwikkeld enplekkeriggroenbemestingsgewaslaatstaanindenazomer,inplaatsvandooreenvroegtijdigegoedestoppelbewerking dit mislukte gewasje op te ruimen. Vooral wanneer in zo'n geval een
natte herfstperiode volgt en de betreffende grond slempgevoelig is. Bovendien loopt
mendaarbij eengrotekansdat ophetbetreffende perceeldeonkruidbezetting onrustbarend toeneemt. Het isaltijd beter geengroenbemesting toe tepassen dan eenmislukte groenbemester telaten staan.
Zelfs bij eengoedgeslaagd groenbemestingsgewas ishetmogelijk door eenverkeerde
behandeling van de groenbemester een verslechtering van de bodemstructuur te bewerkstelligen. Dit kan men bereiken door in eennatte herfst zolang te wachten met
het onderploegen van degroenbemester tot debouwvoor van het betreffende perceel
tenatisgeworden. Mengaatdandegroenbemester ondersmeren,inplaatsvan onderploegen.Wanneermenindit geval ook nog kans ziet de bovengrondsegroenemassagoeddiepintekuilen,kanmenverzekerdzijn eengrondmet eenslechtestructuur
aantetreffen naeenvorstarmeregenrijke winter.
Na dezekorte beschouwingen over denegatieveeffecten van slecht geslaagde of van
mishandelde groenbemesting,iseenwatuitvoerigerbehandelingvandepositieveeffecten van goed geslaagde engoed behandelde groenbemesting ophaar plaats.
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Invloed van groenbemesting op de verslemping van de bouwvoor

De laatstejaren hebben wij op dezg. drie organische-stof-bedrijven bij Nagele in de
Noordoostpolder aandacht besteed aan de invloed van groenbemesting op het verslempenvan debouwvoor. Het betreft hier eenzwarekalkrijke zavelgrond met ruim
30% afslibbare delen( < 16\i)enrond 2,5%humus.
Na dewintervlakvoor devoorjaarswerkzaamheden zijn dezewaarnemingen verricht
door middel van ophet ooggegeven cijfers, waarbij eenlaag cijfer betekent veelverslemping eneen hoogcijfer weinigverslemping. In tabel 1 zijn enkele resultaten vermeld.
Uitdezegegevensblijkt, datinbeidejarenhettoepassenvangroenbemestingmetitaliaansraaigras eenduidelijke positieveinvloedheeft uitgeoefend opde oppervlakkige
verslempingvandebouwvoor.Ditgunstigeeffect vangroenbemestingmetgrasberust
hoofdzakelijk ophet bij elkaar houden van devastebodemdeeltjes door het netwerk
vangraswortelsindebouwvoor, dusopeenmechanischefactor. Ditgroenbemestingseffect is van buitengewoon grote betekenis voor slempgevoelige lichte zavelgronden.
De grassen zijn debeste groenbemesters voor slempgevoelige gronden. Bij een goed
vruchtopvolgingsbeleid, met systematische inschakeling van grasgroenbemesters, is
hetmogelijk deverslempingvandebouwvoorzodanigtebeperken,datdaardoorgeen
nadeligeinvloedvandeslempgevoeligheidvandegrond opdehoofdgewassen behoeft
voortekomen.
TABEL 1.Invloed van grasgroenbemesting op de verslemping van de bouwvoor op zware zavelgrond
Verslemping bouwvoor
voorjaar 1963
Voor-voorvrucht suikerbieten, voorvrucht erwten, daarna
bewerktezwartestoppel
Voor-voorvrucht suikerbieten, voorvrucht erwten, daarna
Italiaansraaigras
Verschilgroenbemestingminusgeengroenbemesting

voorjaar 1964

5,0

6,25

7,5
+2,5

8,25
+2,0

Invloed van groenbemesting op de structuur van de bouwvoor

Vanaf 1958heeftjaarlijks structuuronderzoek plaatsgehad opdevoornoemdezg.drie
organische-stofbedrijven bijNagele,alsookopdezg.miniatuurorganische -stofbedrijven,hetproefveld PrLov6,opdeproefboerderij Dr.H.J.Lovink-hoevebijMarknesseindeNOP.Ditonderzoekisverrichtdoorir.P.BOEKELvanhetIBteGroningen.
In voor- ennazomer zijn visuele structuurcijfers gegeven enisdegrond-water-luchtverhoudingindebouwvoorbepaalddoormiddelvanonderzoekmetringmonsters.
Hetonderzoekheeftjaarlijksplaatsgehadbijzesverschillendegewassen (aardappelen,
erwten,wintertarwe,suikerbieten,zomergerst envlas)opdedrieobjecten I,II enIII.
Op object I (deKunstmestakker) wordtnooit organischebemestingtoegepast.
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Op object II (het Klaverland) wordt groenbemesting toegepast één keer in de drie
jaar (voor aardappelen en suikerbieten), aanvankelijk met hopperupsklaver, later met
italiaans raaigras.
Op object III (de Wisselweide) wordt wisselbouw toegepast (aanvankelijk 2|-jarige
kunstweide, daarna de zes voornoemde akkerbouwgewassen; later twee 1^-jarige
kunstweiden, daarna telkens drievan dezesakkerbouwgewassen). Op dit object wordt
tevens stalmest gegeven, 30 ton/ha één keer in de vier jaar, en groenbemesting (aanvankelijk hopperupsklaver, later italiaans raaigras).
Op de objecten II en III zijn aardappelen en suikerbieten altijd als eerste gewasna organische bemesting verbouwd, erwten en zomergerst in het tweedejaar na organische
bemesting, enwintertarwe envlasinhet derdejaar na organische bemesting.
In tabel 3zijn gemiddelde structuurgegevens over dejaren 1958t/m 1964vermeld van
het proefveld PrLov 6. De gegevens van de driebedrijven bij Nagele zijn voor dit doel
niet goed bruikbaar alsgevolgvan ontwateringsmoeilijkheden van de laatste vier jaar
(versleten betonnen drainbuizen).
In de tabel zijn de gemiddelde getallen van object I tussen haakjes geplaatst aangezien
deze betrekking hebben op geen organische bemesting.
Bij de visuele structuurcijfers zien wij, dat in het eerstejaar na organische bemesting
bij aardappelen en suikerbieten op de objecten II en III ten opzichte van object I (geen
org. bemesting) een structuurverbetering van de grond is opgetreden. Deze structuurverbetering is ook in het tweedejaar na de organische bemesting nog duidelijk aanwezig. In het derdejaar na organische bemesting is gemiddeld vrijwel geen visueel structuurverschil meer te constateren tussen de drie objecten.
Bij het gemiddelde poriënvolume ziet men een soortgelijk verloop als bij de visuele
structuurcijfers, met ditverschil, dat ophet wisselbouwobject III ook inhet derdejaar
na organische bemesting nog een positieve nawerking op de structuur valt waar te
nemen.
TABEL2.Invloedvangroenbemestingengescheurdekunstweiden opdestructuurvandebouwvoor op
zwarezavelgrond
Gewassen

Visuelestructuur in voorzomer
gem. 1958 t/m '64

Poriënvolume %(gem. voorennazomer)gem.1958t/m '64

obj. I

obj. II

obj. III

obj.I

obj. II

obj. III

Aardappelen
Suikerbieten
Gem.Iejaarnaorg.bemesting

7,4
5,9
(6,6)

7,5
6,1
6,8

7,7
6,4
7,0

51,7
48,9
(50,3)

52,0
50,2
51,1

52,9
51,5
52,2

Erwten
Zomergerst
Gem.2ejaarnaorg.bemesting

5,7
6,0
(5,8)

6,4
6,2
6,3

6,9
6,4
6,6

49,9
49,7
(49,8)

50,6
50,4
50,5

52,1
51,4
51,7

Wintertarwe
Vlas
Gem.3ejaarnaorg.bemesting

6,4
6,5
(6,4)

6,7
6,3
6,5

6,6
6,5
6,5

50,5
51,1
(50,8)

50,5
51,4
50,9

51,7
51,6
51,6
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GROENBEMESTING OP KLEI-EN Z A V E L G R O N D E N
Uit het voorgaande mogen wij concluderen, dat goed toegepaste groenbemesting op
zware kalkrijke zavelgrond tijdelijk (twee jaar) een positieve invloed uitoefent op de
structuur van de bouwvoor.
H e t stikstofeffect van o n d e r g e p l o e g d e g r o e n b e m e s t e r s
Dit kan zeer verschillend zijn. In de eerste plaats is hierbij de soort groenbemester van
belang; daarnaast is het stikstofeffect ook afhankelijk van de zwaarte van de grond en
van de na de groenbemesting verbouwde gewassen. In het algemeen kan worden gezegd, dat hoe langer de groeiperiode van een gewas is dat na ondergeploegde groenbemesting wordt verbouwd, des te meer stikstof dit gewas kan opnemen van de verterende groenbemester. H o e lichter de grond, hoe sneller de vertering van groenbemesters.
De weersomstandigheden tijdens de groei van een gewas dat na groenbemesting wordt
verbouwd, kunnen een belangrijke invloed uitoefenen op de hoeveelheid stikstof die
door dit gewas van de verterende groenbemester kan worden opgenomen. In het algemeen komt in een droge zomer minder stikstof vrij uit ondergeploegde groenbemesters
dan in een natte zomer. D e vertering van een ondergeploegde groenbemester verloopt
in een droge zomer langzamer dan in een natte.
Vanzelfsprekend heeft ook het kwantum stikstof dat men met een ondergeploegde
groenbemester in de grond brengt, invloed op het kwantum stikstof dat uit de groenbemester beschikbaar komt voor de erna verbouwde gewassen. D e koolstof/stikstofverhouding van ondergeploegde groenbemesters bepaalt in aanzienlijke mate hoe groot
het percentage stikstof is dat daaruit vrijkomt in de grond in het eerste jaar na onderploegen. I n tabel 3 wordt hiervan een overzicht gegeven.
TABEL3. Stikstofwerking van groenbemesters inheteerstejaar na onderploegengemeten bij proefgewasconsumptie-aardappelen op zware zavelgrond

Groenbemesters

Hopperupsklaver (nadekvrucht
vlas)
Hopperupsklaver (na dekvrucht
wintertarwe)
Witteklaver(nadekvruchtvlas)
Stoppelvaneenjarigerodeklaver
Stoppelvantweejarigeluzerne
Wikken(gezaaidnaerwten)
Alexandr.klaver(gezaaidnaerwten)
Stoppelgrassen (afhankelijk van
N-gift)
Kunstweide (2i-jarig)

Totaal N in
groenbemesN-effectt.o.z. %werkzame
™.ge,orf' ting in kg/ha C/N van kalks.-N N uit groenstof m kg/ha
ink g N /ha
bem.
(inde
bouwvoor)
5000

150

14

80

53

4000
3000
2500
5000
3000
2500

120
110
80
145
100
80

19
10
18
19
10
12

40
100
35
50
80
60

33
91
44
34
80
75

4000
10000

100
170

19
21

40
50

40
24

Uit de gegevens van tabel 3 blijkt, dat de hoeveelheid stikstof die in het eerstejaar na
het onderploegen van een groenbemester beschikbaar komt voor het erna verbouwde
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gewas consumptie-aardappelen, niet in de eerste plaats wordt bepaald door de hoeveelheidstikstof dieindegroenbemester aanwezigis.Zoblijken wikkenevenveelstikstofindegrondgebrachttehebben alsstoppelgrassen (100kgN/ha).Dewikkenhebben een N-effect gegeven van 80 kg N/ha, de grassen slechts van 40 kg N/ha. De
C/N-verhouding van de ondergeploegde groenbemesters bepaalt het percentage stikstof, datuit degroenbemesters beschikbaar komtvoor deerna verbouwdegewassen.
HoekleinerdeC/N-verhoudingvandegroenbemesteris,destegroterishetpercentage
stikstof datinheteerstejaarnaonderploegenvandegroenbemesterbeschikbaarkomt
voor het erna verbouwde gewas.Groenbemesters meteenlageC/N-verhouding (10à
12)geven in het tweedejaar na onderploegen slechts een geringe stikstofnawerking,
meestalnietmeerdan 10à20kgN/ha. Groenbemesters meteenC/N-verhouding van
18à20geveninhettweedejaar vaaknogeenvrij krachtige N-nalevering(40à 50kg
N/ha). Wanneer in zo'n geval een aanzienlijke hoeveelheid stikstof met de groenbemesterindegrondisgebracht,dankanmenookinhetderdejaarnahetonderploegen
van die groenbemester nog een stikstofeffect waarnemen van 30 à 40 kg N/ha. Dit
laatste is het gevalbij gescheurde meerjarige kunstweiden entwee- of meerjarige luzerne.Zo hebben wij, op eenproefveld gelegen opzwarezavelgrond bij suikerbieten
diezijn verbouwd inhetvijfdejaar nahet onderploegen van2-jarige luzerne,nogeen
stikstofeffect vandeluzernekunnenmetenvan20kgN/ha.Waarschijnlijk wordthet
lang na-leveren van stikstof uit ondergeploegde 2-jarige luzerne vooral veroorzaakt
door de stikstof die aanwezig isindeluzernewortelsbeneden debouwvoor.
Invloed van groenbemesting op het opbrengstniveau van de
erna verbouwde gewassen

Het regelmatig toepassen van groenbemesting geeft gemiddeld over een aantal jaren
een verhoging van het opbrengstniveau van de erna verbouwde gewassen. Dezeverhogingtreedt niet elkjaar op.Het zijn vooral dedrogezomers waarin men een aanzienlijke verhoging van het opbrengstniveau verkrijgt na groenbemesting op niet
droogtegevoelige gronden.
In tabel 4zijn o.m. de opbrengstgegevens vermeldvanconsumptie-aardappelen (ras
Bintje) vanhetreedseerdervermeldeproefveld PrLov6,dezg.miniatuur organischestofbedrijven, gemiddeldoverdejaren 1959t/m1964.
TABEL4.Gem.invloed van groenbemesting en gescheurdekunstweideplus stalmest op de maximaal
bereikbare aardappelknolopbrengst en de optimale minerale N-gift (gemiddeld over dejaren 1959
t/m 1964)opzwarezavelgrond
Top aardappelknolopbrengst
Object
I Geenorg.bemesting(Kunstmestakker)
II Groenbemesting:hopperupsklaverofItaliaansraaigras(Klaverland)
III Gescheurdekunstweideplus30tonstalmest/ha(Wisselweide)
244

relatief

Top N-gift
inkgN/ha

100

165

52,7

104

110

53,8

106

90

ton/ha
50,6
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G R O E N B E M E S T I N G OP K L E I - EN Z A V E L G R O N D E N

Uit gegevensblijkt, dat groenbemestingvoor consumptie-aardappelengemiddeld een
duidelijke verhoging vanhet opbrengstniveau geeft, en eenniet onbelangrijke besparing mogelijk maakt op de kunstmeststikstofgift. Dit laatste is vooral het geval na
ondergeploegdestoppelklavers.
Opgemerktzijnog,datdeinvloedvangroenbemestingophetopbrengstniveau vande
gewassen ook afhankelijk is van de soort groenbemester, waarschijnlijk mede in afhankelijkheid van de grondsoort, de C/N-verhouding van de groenbemester, en de
natuurlijke stikstofrijkdom vandegrond.
Onderzoek opditterreinheeft reedsplaats,maarzalnogmoetenworden verbreed en
verdiept omhierin meerklaarheid tekunnen brengen.
Emmeloord, april 1965
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