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Hetindelaatstejareninonslandverrichtebemestingsonderzoek heeft overtuigend
aanhetlichtgebracht, datdewijze,waarop onzebouwlandgewassen worden bemest,
ondoelmatig is. De gebruikelijke handelwijze van breedwerpig uitstrooien leidt tot
aanzienlijkeverliezenaanwerkzaamheidvandemeststof.Zelfsvaneengoedwerkzame
fosfaatmeststof als superfosfaat kanheteffect met100%worden vergroot, vanstikstofmeststoffen met25%envankalimeststoffen meteenwisselendbedrag,indiendeze
opdeo.a.inAmerika gebruikelijke wijzevanrijenbemesting indegrond worden gebracht.
Degangbarewijzevanbemestenisvooral eengevolgvandebij ons geldendeoverweging, datvóór alles devruchtbaarheidstoestand vandegrond in orde moet zijn.
Voor ditdoel worden meststoffen inruime mate gegeven enalsbovendien vooreen
gelijkmatigeverspreidingwordtzorggedragen,meentmenaanalleeisentehebbenvoldaan. Deniet door hetgewas opgenomen voedingsstoffen dragen echter slechtsten
delebijaanhetopbouwenvaneenbeschikbarevoorraadaanplantenvoedendestoffen;
eenbelangrijk deelgaatdoorvastleggingaangronddeeltjes (waardoor debeschikbaarheid sterk achteruitgaat) endoor uitspoeling verloren. Het opvoeren vandevruchtbaarheidstoestandtoteenhoogpeilisdaaromeenkostbare,somszelfseenonmogelijke
taak.
Bijtoepassingvanrijenbemesting kanbijeenaanmerkelijk lagerevruchtbaarheidstoestand en eengeringer gebruik vanmeststoffen eengelijk of zelfs beter resultaat
wordenverkregen (ûg. 1).Bijdezebemestingswijze wordtdemeststofjuistnietgelijkmatigindegrondverdeeld,maartegelijk methetzaaien ofpotenvanhetgewasopgehoopt indenabijheid vandeplant, opeen geschikte afstand endiepte.
Waaromishetzomoeilijk voor dezemethodeinNederland belangstellingtewekken?Indeeersteplaats kunnen sommigevoordelen, dieaaneenhogebemestingstoestand verbonden zijn, nietworden ontkend. Een ruimefosfaattoestand b.v.verschaft
nogvoldoende zekerheid, ookalsdebemesting, omwelkeredenen danook,achterwegemoet blijven. Indeachter onsliggende oorlogsjaren wasditvan zeer grootbelang.Eennieuwehandelwijze zalnooit tenkostehiervan mogen worden ingevoerd!
Eenandereredenkanzijn,datdevoordelenvaneenbeterbemestingseffect meestal
nietspectaculairzijn.Lichtfosfaatgebrek valtnietopdoortypischeschadevanhetgewas, enopbrengstverschillen vangemiddeld hoogstens enkeleprocenten worden niet
geteld. Demogelijke besparingen opstikstof ensoms opkalimeststoffen zijn nietzodanig,dathiervan eensterke stimulans uitgaat omingeburgerde gewoonten tewijzigen.
Menvindtdan ooktotnutoealleenenigebelangstellingingevallen,waarindecultuur ondanks ruime bemesting ernstige moeilijkheden blijft ondervinden. Ditishet
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Links 70 kg/ha P a 0 5 in rijen,
rechts dezelfde gift breedwerpige bemesting.

geval opderivierkleigronden,waar ookruimmetkalibemesteaardappelen aankaligebrek kunnen lijden.
Tochmoetonderhet oogwordengezien ofdezehoudingjuistis;dekostenvande
meststoffen bepalenimmersinnietonaanzienlijkematedegroottevan de nettowinst.
Eénvanderedenenvoordezegeringebelangstellingligtzekerindetijdsomstandigheden.Deinvoeringvan denieuwemethodevraagtnietalleeneennieuwekapitaalsinvesteringvoordeaanschaffing vaneengecombineerdemachine,maargaatbovendien
in tegen dehuidige tendens dewerkzaamheden tevereenvoudigen. Debedieningvan
eendergelijk apparaat, dat het zaaien ofpoten enhet kunstmeststrooien combineert,
vraagtnamelijkextrazorgenwerkineenperiode,waarindewerkzaamhedenzichtoespitsen.Hetmogedanalwaarzijn,datgebruikvandezemachinetot arbeidsbesparing
leidt, doch dit betekent besparing op werk dat ten dele ook in een minder drukke
periode,indevoorafgaande herfst ofwinter,kanwordenuitgevoerd.Teneindeongewenstearbeidspiekentevoorkomen, zaldusbijtoepassingvanrijenbemesting gedeeltelijk ook nog op degebruikelijke breedwerpige wijze moeten worden bemest.
Het gebruikvan eenvrij zwaar werktuigzaltot gevolgkunnen hebben, datbij ongunstige omstandigheden paslater dan gebruikelijk kanworden gezaaid. ^
Nadelenstaandustegenovervoordelenenhetzalgoedzijnbeideonderogentezien.
KOSTENVERGELIJKING

Debeterewerkingvanrijenbemestinginvergelijking metbreedwerpigebemestingis
bij verschillende gelegenheden beschreven (zieliteratuuropgave). Eenraming van de
hiermee te verkrijgen geldelijke voordelen werd nog niet gegeven, omdat het zeer
moeilijk is dezetebenaderen. Het gaat immersnietalleenomeenmeststofbesparing,
maarookomeenzekerderenbeterewerking,welketotopbrengstverhogingkanleiden.
Met een besparing kan niet teverworden gegaan, omdat dittot een ontoelaatbare
achteruitgang van devruchtbaarheidstoestand zouleiden.Toch zou zelfseenvoorlopige schatting verhelderend werken. Wijzijn van mening dat daarbij uitgegaan moet
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worden van een matige besparing op het meststoffengebruik, met mogelijk daarmee
gepaard gaandekleineverbeteringen van deopbrengst. Dit uitgangspunt isduswillekeurigenalleenacceptabelalseeneerstebenadering.Deopbrengsteffecten zijngeschat
aan dehand van degemiddelde uitkomsten van talrijke bemestingsproefvelden, de
meststofgiften zijn ontleend aanbij enquêtes vastgestelde gemiddelde praktijkgiften.
Enkelevoorbeelden van deberekeningwordengegevenin tabel 1.Zij hebben betrekking opgranen enaardappelen opnormalezandgrond enzeeklei;voortsiseenvoorbeeld van een kalifixerende enfosfaatarme rivierkleigrond toegevoegd.
Devoordelen zullen opnormalegronden dusvan deordevan enigetientallen guldensper hectarezijn. Hetvoordeelberustin degegevenvoorbeelden voor dehelft of
meeropbesparingvanmeststoffen. Vanveelgroterbelangwordthetvoordeelals naast
besparing opeen belangrijke opbrengstvermeerdering mag worden gerekend, zoals
alleen oparme enfixerende gronden ofmet zeer meststofbehoeftige gewassen (b.v.
fosfaat voormais)hetgevalzalzijn. Berekendwerd,datrijenbemesting bijgranen op
eenfosfaatarme zandgrond (P-citr 15)eenvoordeelheeft vanongeveerf85 perha,bij
aardappelen opeenfosfaatarme kleigrond(P-citr20)eveneensf85enopdezelfdefosfaatarme zandgrond f170 enf210, resp. voor fabrieksaardappelen enconsumptieaardappelen.
Eenberekeningleertverder,datdeaanschaffing vaneengecombineerdemachineuit
rendementsoogpunt bekeken onder bepaalde omstandigheden verantwoord is. Naar
onzeverwachtingbehoeft eencombinatienietveelduurder tezijn danbeide afzonderlijke machines.Een gecombineerd werktuigvoor het zaaienvan granen e:d. zal naar
schatting f2000 kosten, waarvan ongeveer f800 voor rekening van dekunstmeststrooier komt. Dekosten van een gecombineerde aardappelpootmachine-kunstmeststrooier zullen wat lager zijn. Voor een bedrijf met 5haaardappelen, dat door toeTABEL 1. Geldelijk voordeel van rijenbemesting in vergelijking met breedwerpige op normale
gronden
Granen

Aai'dappelen
Zandgrond
(P-citr 40)

Rivierklei (K-fixerend)
P-citr 20, K-HG1 0,012

Zeeklei
(P-citr 35)

Zandgrond
(P-citr40)

Zeeklei
(P-citr35)

Bemesting Breedwerpig (B) l )

50 N 60 P 3 0 5

50 N 80 P a 0 5

125 N 80 PjO B

90 N 85 PüOs

75 N 90P 2 0„ 240 K . O

Bemesting Rijenbera. ( R ) 2 )

40 N 50 P 3 0 6

40 N 60 P 2 O a

110 N 60 P 8 0 5

78 N 60 P„O t

65 N 70 P , 0 6 200 K , 0

Opbrengstvermeerd. bijB
Opbrengstvermeerd. bij R

H%
2±%
î%

Q 0/
J
/o
4%

3i%

6%

6%

39 % «

4 %

7%

7%

44%

1%

1%

5%

i%

ïa o/
/o

Opbr.vermeerd. door R in gids

.f 9 } —

f 8—

f29 —

f21,—3f27,—*

f 120 —

Besparing N-meststof in gids

- 10,—

- 10 —

-15 —

- 12,— - 12,—

- 10 —

Besparing. P-meststof in gids

- 6>—

-12,—

- 12,—

- 15,— - 15,—

- 12 —

Besparing K-meststof in gids

- -—

- -—

- -,—

- -,-

Voordeel door R in gids

f25,—

f30,— -

f56,—

f48,— f54,—

O p b r . v e r m . door R t.o.v. B

,—

5

- 13,—
f 135,—

1

Praktijkbemesting in kg ha. 2 De aangegeven hoeveelheden N bij R en bij Bgeven dezelfde opbrengst,
Fabrieksaardappelen. 4Consumptie-aardappelen. 5Deze getallen zijn zo hoog, omdat zij procenten zijn van een lage
opbrengst, die verkregen is in het scherp dalende deel van de opbrengstkromme.
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passingvanrijenbemestingjaarlijkseengeldelijkvoordeelzalhebbenvanintotaalongeveerf250,zalhet kunstmestonderdeelvaneennieuwegecombineerdepootmachine
onderdehuidigeomstandighedenvermoedelijkinongeveer4jaarafgeschrevenkunnen
zijn. Eenzelfdeafschrijvingstermijn ismogelijk vooreengecombineerdezaaimachinekunstmeststrooier voorgranenenanderegewassenbijeenoppervlaktevan 10havan
dezegewassen. Aangezien delevensduur vanhetkunstmestapparaat op5à6jaarzal
moeten worden gesteld, zalinhetalsvoorbeeld gekozen geval slechts weinig winst
wordengemaakt.Voorkleinereoppervlaktenkomtdemachinewaarschijnlijk danook
nietinaanmerking.Voor grotere oppervlakten daninonsvoorbeeld zijn gekozen,is
eendergelijkemachinemetvoordeeltegebruiken.Wijmerkenhierbij op,datnaastde
gecombineerde machineeengewonekunstmeststrooier ophetbedrijf aanwezigmoet
zijnvoorbreedwerpigebemesting,teneindeongewenstearbeidspiekentevoorkomen.
TECHNISCHE BESCHRIJVING VAN DEMACHINE

De technische mogelijkheden omrijenbemesting in depraktijk toetepassen zijn
thans ookaanwezig, zoals uitdevolgendebeschrijving vaneengecombineerde zaaimachine-kunstmeststrooier, afgekort „Zaku", blijkt.
Het principevaneendergelijke machineisniet nieuw. Ongeveer 80jaren geleden
bestondenzijreeds.Hetgaatdusnietomeennieuw,maar omeenverbeterdwerktuig,
datalsgevolgvanonsgewijzigdinzichtindeaardvandemeststofwerking opnieuwde
aandacht vraagt.
Dehoofdzaak bijhetgebruik vandeZaku is,dateenbepaaldehoeveelheid kunstmestineengunstigepositieten opzichtevanhetgewasindegrondwordtgebracht.
Demachinesvoorrijenbemestinghebbentweebakken,nl.eenzaadbakeneenkunstmestbak, metinbeidedistributie-organen. Dezeonderdelen moetennauwkeurigafgesteldkunnen worden.Bijzaaizaadisditeenreedslangbekendeeis.BijdeZakugeldt
ditechter ookvoordekunstmest. Hetalgemeengebruiktezaalsysteemvoor dekunstmestishetsterwiel.Ditistevergelijken met eenhorizontaal gesteld woelrad, waarbij
dedraaisnelheid binnenruimegrenzenistevariëren. Desterwielen gevenzowelin de
lengterichting alsindebreedterichting dermachine eenzeer regelmatig strooibeeld;
veelregelmatiger dan b.v.eenschotelstrooier. Ditisooknodiginverbandmetdebeperkteplaats waaropdekunstmestindegrond wordt toegediend. Demaximalehoeveelheidmeststof,diekanwordengestrooid,looptbijmachinesvanverschillendebuitenlandsemerkennogaluiteen.Zeisaltijd belangrijk kleinerdanbijdegewonekunstmeststrooier, enerzijds omdatinhetbuitenland doorgaanskleineregiften wordengegevendaninonsland,anderzijds omdatbijrijenbemestingmetgeringerehoeveelheden
kanwordenvolstaandan bijbreedwerpig strooien.
Hetsysteem,waarbijdekunstmestènhetzaaizaadgemengdinéénvoortjekomente
liggen, isthans meer enmeer verlaten, omdat hetkans geeft opkiembeschadiging.
Thans wordenmest enzaad metbehulpvanafzonderlijke pijpen envorentrekkersin
degrondgebracht.Veelalisdezaadbak achterdekunstmestbak geplaatst. Devorentrekkers voor het zaad bevinden zich op denormaleplaats, dievoor dekunstmest
(netalsbijdezaaimachine) öf aan aparte vorentrekkerstangen, ôf, en dit komt veel
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vaker voor, aan horizontale dwarsstaven. Deze staven zijn vastgeklemd aan de
vorentrekkerstangenvandezaaikoutersvoorhetzaad.
Delaatstgenoemde enverrewegeenvoudigsteoplossingvoldoet goed,alsdevorentrekkerstangen maar sterk genoegzijn. Doordat bij het zaaien steeds een zijdelingse
druk opdezaaikouters wordt uitgeoefend, komt het nogal eens voor, datde vorentrekkerstangen gaan verbuigen, zodat hetzaaikouter scheef gaat staan. BijdeZaku
met tweezaaikouters aanéén vorentrekkerstang zal dezezijdelingse verbuiging zich
vrij gemakkelijk kunnen voordoen, omdat devorentrekker voor de kunstmest ± 40
cmvóór en ± 7cmnaast het „zaadkouter" staatenbovendien ± 5cmdieper werkt.
Ditiszeerongewenst,omdatde kansop kiembeschadigingdantoeneemt,nl. in hetgeval
datdezaadrij endekunstmestbandtedichtbijelkaarwordengelegd,ofwanneerdoor
detenauwestandonderindegrondkluitentussenbeiderijenwordenopgebroken.Bij
het beproeven van een koutermodel, dat bestemd was omals kunstmestvorentrekker
diensttedoen,isonsditinde praktijk afdoendegebleken.Eenduidelijkedepressiewas
hetgevolg.Tegeneeneenvoudigeconstructieisdusgeen bezwaar, maar éénenander
moet voldoende sterk zijn.
Devormvandekunstmestvorentrekker isvanbelangmethetoogopdetrekkracht
en hetgewenste voorprofiel. Een vorentrekker met vooruitspringende punt (het bekende bonenkouter, inZwitserland nogal ingebruik) is uit den boze. Het vraagt
veel trekkracht (op een 2mbrede Zaku scheeldeditbij proeven één paard!) en het
maakt veelkluiten los,watzeer ongewenst is. Eenkunstmestkouter dientindit geval
niette„grijpend"testaanenkanmetvoordeelvoorzienwordenvan een grootsnijvlak.
Dit geeft minder kans op aankoeken vangrond. Devorentrekkers, dieLeverton
(Engeland) levert, zijn uitstekend.
Naast decompleteZakuleverenverschillendefabrikanten sets,diekunnenworden
bevestigd opnormalezaaimachines. Uiteraard past eensetvan eenbepaald merk alleenopdezaaimachinevanhetzelfdemerk.Aandezesetshebbenwij inNederlandniet
veel.Niet omdatzenietgoedzijn- er zijn uitstekende bij- maar demeestezijn voor
zaaimachines, diehier niet gangbaar zijn (Dening, Ferguson, Albion en Russell).
Leverton enSmythmaken setsvoor Smythmachines.Voorlopighebbendezefirma's
in Engeland nog voldoende afzetgebied voor hun pas beginnende produktie.
FIG. 2. TWEE DETAILOPNAMEN VAN DE ZAKU. Links: dubbele bakken voor zaaizaad en kunstmest;
rechts: kunstmestbak inwendig met sterwielen als distributie-organen.

P E R S P E C T I E V E N VOOR RIJENBEMESTING

Eengoede,completemachineisdievan deDuitse Hassiafabriek (Tröster, Butzbach
(fig. 2).Deze Zaku is aan de markt in een breedte van 2m en alleen als schuifradzaaimachine. Tijdens deeerste beproeving (1955) bleek de machine enkele bezwarente
hebben, dieinmiddels zijn opgeheven. Zo is b.v. de kunstmestbak vergroot. Men vergeet gemakkelijk dat een kleine kunstmestbak zoveel vultijd vraagt, dat de hele arbeidsbesparing vrijwel verloren gaat. Een nadeel van een grote bak is,dat de machine
zwaar wordt. Men kan dan degoededagen, diein bepaalde voorjaren schaars zijn, net
niet benutten. Met een lichte machine is daarop meer kans. Toch weegt de Zaku (met
gevulde bak) al gauw 200à250 kg meer dan een gewone zaaimachine. Als trekkracht
voor deze machine opmiddelzware, kalkrijke klei bleek, bijhet zaaien van suikerbieten, één koudbloedpaard echter voldoende te zijn.
De sterwielen endevorentrekkers van deHassia Zaku zijn thans goed. Dat men met
een schuifradmachine niet goed zou kunnen zaaien, iseen onwaarheid. Voor maisis
het nokkerad zeker teprefereren, maar boontjes (diverse soorten slabonen), bieten,
granen e.d. zijn met een schuifradmachine goed tezaaien. Met deze gewassen is de
Hassia Zaku nl. beproefd. Zoals eerder is genoemd, isde levensduur van het kunstmestaggregaat op 5à6jaar te stellen.
SAMENVATTING

Een kritische beschouwing wordt gegeven van devoor- ennadelen van rijenbemestingbijtoepassing indepraktijk. Eenvoordeelisdebeterewerkingvandemeststof
met als gevolg demogelijkheid van opbrengstverhoging enmeststofbesparing.Nadelen zijn o.a., dat het zaaien enpoten van degewassen endebemesting gecombineerd wordt ineen periode, waarin verschillende werkzaamhedenzich toespitsen, en
dat het gebruik van een vrij zware machine aanleiding kan geven tot een latere zaai.
De verschillende eisen waaraan een gecombineerde zaaimachine-kunstmeststrooier
moet voldoen, worden genoemd. Een beschrijving van een dergelijke machine wordt
gegeven.
Uitgaande vanonsop proefveldresultaten gebaseerd inzicht indedoor middel
van rijenbemesting teverkrijgen opbrengststijging en meststofbesparing, komenwij
tot de volgende conclusie: alshetmogelijk is van detotale oppervlakte aan aardappelen meer dan 5ha met een gecombineerde machine tebemesten, ofwel vande
totale oppervlakte aan granen meer dan 10ha,zaleendergelijke machine inhet
merendeel van de gevallen met voordeel gebruikt kunnen worden.
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