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DE TOEPASSINGVANPLANTAARDIGE ORGANISCHE MÊ^F-W^^AKKERBOUW
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Hetorganische stofgehalte vandegrond iseen belangrijke bodemvruchtbaarheidsfactor.Bijde verteringervankomen voedingsstoffen vrij,waardooreen
regelmatige -zijhetkleine -voedingsstroom voordeplantontstaat.Bovendienkan deorganische stofindegrond dekationen adsorberen en zovooruitspoeling behoeden.
Belangrijker isinmijnogen debetekenis vandeorganische stofvoordevocht
enluchtvoorziening vande grond.Volgenshetonderzoek van Boekei

(1962)be-

tekent 1%organische stofgemiddeld 3%beschikbaar vocht.Ditbetekent 3mm
vocht per 10cmbouwvoor.Hetlijktniet veel,maarhet voordeel herhaalt
zich,omdatnaelke bevochtiging gedurende hetgroeiseizoen 3mm vochtper 10
cmmeerwordtvastgehouden.Hierbijkomtnog,dat bijontleding vandeorganische stofkitstoffen ontstaan,dieop zandgrond de zanddeeltjesaan elkaar
kitten.

Opkleigronden,waarde bodemdeeltjes onderlingaleen grote bindinghebben,
maaktdeorganische stofdebindinglosser,waardoor hetporiënvolume groter
wordt.VolgensBoekei (1963)betekent 1%organische stofmeeropkleigrond
6 vol.% luchtmeer.Bovendien isopgrondenmeteenhoger organisch stofgehaltedestructuur stabieler.Dezegronden zijnminder gevoeligvoor verslempingenhebben een betere bewerkbaarheid en verkruimelbaarheid.

Uitbovengenoemde punten volgtal,dathetorganische stofgehalte vandegrond
voordeakkerbouwergbelangrijkis.
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Doordeaktiviteit vandemicro-organismen heefter indegrond eenvoortdurende afbraak aanorganische stofplaats.Uithetonderzoek van Kortleven
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het InstituutvoorBodemvruchtbaarheid isgebleken,datjaarlijks gemiddeld
2%vandeindegrond aanwezige actieveorganische stofwordtafgebroken.
Tegenoverdezeafbraak staatookeenaanvoer viadeoogstresten.Vandeze
oogstresten wordtechterhetgrootste deel inheteerste jaarafgebroken,zo-

I

datdebijdrage tothethandhaven vanhethumusgehaltenietgrootis.Vande
wortelsisna 1jaarnog35%,vandegroenemassanog20%envande strorestennog30%over.Intabel 1isvermeld hoeveel organische stofna 1jaarnog
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overisvan tarwe,gerst,aardappelen enbieten.

Tabel jl.Hoeveelheid drogeorganische stofdoorverschillende gewassen inof
opde bouwvoor achtergelaten endehoeveelheid diehiervan naeen
jaarnogoveris (effectieve organische stof)»
hoeveeldroge org.
stof achtergelaten
kg/ha

m
na 1jaarnogaanwezig
(effectieve org.stof)
kg/ha

wintertarwe (maaidorsen)

5200

1640•

zomergerst (maaidorsen)

4200

1310

aardappelen

4000

875

suikerbietenincl.kopenblad

6000

1275

r/M
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m
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Uit tabel 1volgt,datdogemiddelde aanvoeraaneffectieve organische stof
perjaar bijeendergelijk bouwplan 1275kgbedraagt..Dezehoeveelheid kandus
een jaarlijkse afbraak,compenseren ineen bouwvoorvan25cm (3.106—3.5.106 kg)
metongeveer 1.5-2%humus.Voegtmenhiernogaan toe,datdeneigingbestaat
dieper teploegen,dan zalhetduidelijk zijn,dathetvoorhethandhaven van
hethumusgehalte vandegrond noodzakelijk isextraorganische stofaan te voeren.

Wanneermengebruikmaakt vanplantaardige organische stofmoetmen zichrealiseren,datdieinmeerdanéénopzichtkanverschillen vande organische

m

u

stofvoorzieningviadierlijke organischemest.WanneerwijProdukten alszaagsel,turfmolm,strooisel afkomstig van bomenuitsluiten,isdeafbraaksnelheid
vanplantaardige organische stofsnellerdanvandierlijkemest.Ditisook
logisch,omdathetgemakkelijk verteerbaremateriaal alverteerd isdoorhet
dier.Inde tweedeplaatsisereenverschil inaanvoervan voedingsstoffen.
Dierlijkemestbevatvoedingsstoffen,diemeestalnietafkomstig zijnvanhet
akkerbouwperceel,waaropdemestkomt.
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Hetophetbedrijfgegroeide plantaardige materiaal bevatookwelvoedingselementen,maardiezijnvanhetbetreffende perceel zelfafkomstig.Wel is
hetmogelijk,dat zijvoedingsstoffen mobielermaken en dooropname behoeden
vooruitspoeling,maar zijzullendegrond als zodanignietverrijken.Een
uitzonderinghierop'vormendevlinderbloemigen tengevolgevandestikstofbindinguitdelucht.
Gezien het feit,datdeinvloed,vandeorganische bemestingophethumusgehaltevandegrond een zaak vanlange adem is,ishetdirekteeffectvande
organische bemestingopdeopbrengst interessanter.
Totnu toeisuitalle proeven gebleken,datgroenbemesting zonder bemesting
eenhogere opbrengstgeeftdan geengroenbemesting zonder bemesting.Eenuitzonderingvormen diegevallenwaar degroenbemesting zodanig isondergeploegd,
dateranaerobieontstaat.
Devoordepraktijk interessante vraag isdan,wat isdeoptimale bemesting bij
toepassingvaneen groenbemesting.Gezienhet feit,datalleen bijhakvruchten
eenorganische bemesting interessant is,wil ikmijdaartoe beperken.
i
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Fosfaatenkali

ll
•I

Infiguur 1wordende resultaten van Pr-Lov9in 1967weergegeven.Opdit
proefveld werd dereaktieop fosfaatvanhetrasBintjenagegaan bijtwee
verschillende hoeveelheden stikstofmeten zondergroenbemesting.Uitdefiguurblijkt,dat zoweldestikstofalsde groenbemesting het opbrengstniveau
heeft verhoogd.Gezienhetfeit,datdelijnen,diehetverband aangeventus-
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sendeopbrengstende fosfaatbemestingnagenoeg evenwijdig lopen,moétmen
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concluderen,datgröenbemestingde fosfaatbehoefte nietverlaagt.
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Knol-opbrengst ton/ha
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Figuur 1.Invloed van bemestingmet fosfaatopdeopbrengst van aardappelen
bijverschillende hoeveelheden stikstofmeten zondergroenbemesting (I.B.Haren).

Voorzovermijbekend zijnernooitkalibemestingsproefveldengeweestmeteh
zondergrpenbemesting. Hetalofnietonderploegen vanbieteblad moetwatdit
betreftandersworden benaderd.Met35000kg bieteblad wordt47kgP2O5en
225kgK 2 0afgevoerd.Hetalofnietafvoerenheeftduszijn consequenties
voordefosfaat-enkalitoestand vandegrond.Uithetonderzoek van Prummel
(1981)isgebleken,dathetkalivanhetondergeploegde bieteblad voor +_80%
naarvorenkomtinhet K-getal vandegrond.Tochkomtdezekali voorhetgewasvolledig totwerking.Voorde beoordeling vande bemestingsbehoefte na
hetonderploegen van bieteblad dóetmen erdusgoed aaneengrondmonster te
nemenvoorhetonderploegen envanhethierbijbehorende bemestingsadvies de
hoeveelheid kalidieinhetbieteloofzit,aftetrekken.

Stikstof

Erzijnveleproefvelden geweestoverdestikstofreaktie bijaardappelen en
bietenmeten zonderorganische bemesting.Dezeproefvelden kunnenwordenverdeeld inproefveldenmetgrasgroenbemesting,metvlinderbloemigegroenbemestingenmetstroberaesting.
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Grasgroenbemesting

Door Te Velde zijn in 1971 deproefvelden,die totdan toe indeverschillendeconsulentschappen opkleigrond hadden gelegen,samengevat.Erwaren intotaal8proefveldenmet Italiaans raaigras alsgroenbemesteren aardappelen
alsproefgewas. Infiguur 2zijnd-eresultaten vandeze proefveldenweergegeven.

knollen
"ton/ha

A Italiaans raai +90kgN/ha
+ Italiaans raai +60kgN/ha
o Italiaans raai+30kgN/ha
• geengroenbem.

(Te

120

Velde)

150

Figuur 2.'Invloed Van Italiaans raaigras bemestmetverschillende hoeveelhe. den stikstofopdegemiddelde opbrengst vanaardappelen van8proefvelden (3.ZH, 1Z,4IJsselmeerpolders).

Uitde figuur blijkt,datomdezelfde opbrengst tehalen alszondergrasgraenbemestingnagebruik vangrasgroenbemesting minder stikstofnodigis.Zonder
groenbemesting wasdeopbrengst bijeen bemesting van 150kgN44000kg.Deze
opbrengstkonnagrasgroenbemesting worden gehaald meteen stikstofbemesting
van90,64en 56kgwanneer degrasgroenbemestermet 30respectievelijk 60of
90kgstikstofwerd bemest.Degrasgroenbemesting heeftinditgevalduseen
waardevan:
grasgroenbemester +90kgN = 150-56=94kgN
grasgroenbemester +60kgN = 1 5 0 - 6 4 =86kgN
grasgroenbemester +30kgN = 150-90 =60kgN
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Door een hoge stikstofbemesting aandegrasgroenbemesting kandewaardevan
de grasgroenbemesting dus tot nul worden gereduceerd. Immers wanneerdegrasgroenbemesting90kgNgehad heeft dan kaner94kgNbespaard worden, zodat
de grasgroenbemester zelf nog een waarde heeft van 4kgN. Wordt daarentegen
slechts 30kgNaandegrasgroenbemesting gegeven dan kan60kgNbespaard
worden, zodatdegrasgroenbemester nog een waarde heeft van30kgN.
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De waarde kan echter ookopeen andere wijze worden berekend. Indien bij stikstofbemesting geen rekening wordt gehouden metdegrasgroenbemesting blijkt
daterhogere opbrengsten worden behaald (figuur 2 ) .Werd inalle gevallen
150kgNinhet voorjaar gegeven, dan blijktdeopbrengst 2200kghogerte
liggen wanneerdegrasgroenbemester met60kgNwerd bemest; bij een'bemesting
vandegrasgroenbemesting met30kgNwerddeopbrengst 2000kghoger. Werdde
grasgroenbemesting met90kgNbemesteninhet voorjaar nog eens 150kgN
gegeven, dan wasdemeeropbrengst 1000 kg. Hieruit volgtdeonderstaande waarden:
'"grasgroenbemester+90kgN=1000kgaardappelen '
grasgroenbemester + 6 0 kgN=2200kgaardappelen •II
grasgroenbemester+30kgN=2000kgaardappelen .
Ook uit deze vergelijking volgt,dat het onverstandigisdegrasgroenbemester
veel stikstoftegeven. Waarschijnlijk isdit een gevolg vandetesterke bovengrondse ontwikkeling, waardoornahet onderploegen een storende laag ontstaat. UitdeonderIenIIgenoemde vergelijkingen volgt, dat een giftvan
30kgaandegrasgroenbemester voldoende wasendaterdaninhet voorjaar
nietopstikstof moet worden bezuinigd, zolangdeprijs van60kgN beneden
die van 2000 ton aardappelen blijft,of10kgNbeneden de prijs van 333kg
aardappelen blijft.
In figuur3wordendegemiddelde resultaten overdejaren 1966t/m1969 vermeld vandeproeven van Grootenhuis
op.de proefboerderij "Dr.H.J. Lovinkhoeve".
De grasgroenbemester werd hier met60kgN perhabemest.
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knollen
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Figuur 3.Gemiddelde knolopbrengst van consumptie-aardappelen (Bintje)over
de jaren 1966 t/m 1969.

Uitdeze figuur blijktdatophetobjectzonder groenbemesting bijeenbemestingmet 250kgNeen opbrengstwerd gehaald van 53500kg.Dezelfde opbrengst
konnadegrasgroenbemester +60kgNbehaald met 100kgN.Dit betekentdus
datdegrasgroenbemester +60kgNeenwaardeheeftdieovereenkomtmet 150
kgN.Werd echterna de'grasgroenbemester eveneensmet250kgN bemestdan
werd eenmeeropbrengst verkregen van 5500kg.Inditgeval isde.grasgroenbemester +60kgN =5500kgaardappelen waard.

Volgensderesultaten vandeze proevenmoetdusnietworden bezuinigd opde
stikstofbemesting naeengrasgroenbemestingzolangde prijs'van 150kgNbenedendie van 5500kgaardappelenblijftof 10kgN benedendeprijsvan366
kgaardappeleneenwaarde,dieookuitdedoor Vervelde

verwerkte proevennaar

vorenkomt.

Deproeven opzandgrond laten dezelfde resultaten zien.Alsvoorbeeld moge
dienen hetproefveld vanhetCentraal Stikstof Verkoopkantoor oplichtezandgrond inGortel.Opditproefveld blijktbovendien datde frequentie vande
groenbemesting belangrijk is.Uitfiguur4blijktdatheteffectvaneengrasgroenbemesting opdeopbrengst vanaardappelen groter iswanneer 2xper3
jareneengrasgroenbemesterwordtgeteeld danwanneerdit 1x per3jaargebeurt.
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50knollen
r
ton/ha
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40
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200250 kgN/ha
Figuur4.Heteffectvanstikstofhoeveelhedenmetenzondergrasgroenbemestingopdeopbrengstvanaardappelen (Surprise)opeenlichtezandgrondCTe Velde, c.s.,

1971).

a.grasgroenbemesting 1xper3jaren
b.grasgroenberaesting2xper3jaren
o geengrasgroenbemesting
x grasgroenbemesting+ 90kgN
+ grasgroenbemesting+150kgN.
Uitfiguur4blijktdatomhetzelfdeopbrengstniveauteverkrijgenalsbij
250kgNzondergrasgroenbemestingnaeengroenbemestingopstikstofkanwordenbezuinigd.Wanneer2xper3jareneengrasgroenbemestingwordttoegepast,isdebezuiniging50kgen125.kgwanneeraandegroenbemesting90,
respectievelijk 150kgWwordtgegeven.Bij1xgrasgroenbemestingbedroeg
debezuiniging37,respectievelijk62kg.Werdernietbezuinigdopdestikstofbemestingdanwerdeenmeeropbrengstverkregenvan1000en1200kgbij
1xinde3jarengrasgroenbemestingmet9.0,respectievelijk 150kgN.Deze
verschillenzijnaanzienlijkgroterwanneerer2xinde3jarengrasgroenbemestingwerdtoegepast,namelijk2800kg,respectievelijk6000kg.Eris
dusduidelijksprakevaneencumulatiefeffectopdezegrond.Wanneerwij
alleenkijkennaarhettoepasgenvan1xper3jaren,danmoetookhierniet
bezuinigdwordenopdestikstofzolangdeprijsvan37kgNbenedendievan

mwmm
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1000kgaardappelen blijftof10kgNbenedendeprijsblijftvan270kg
aardappelen.
UitdeproevenvanTe Velde en Grootenhuis

werd 333,respectievelijk366kg

berekend.
Dehierboven vermeldeonderzoekingen leidendustotdeconclusiedatbijtoepassingvangroenbemesting bijaardappelennietbezuinigdmoetwordenopde
stikstofbemestingalsdeprijsvan10kgNbenedendeprijsblijftvan:
270+333+366= ^ k g a a r d a p p e l e n .
Welmoetdegrasgroenbemesterniettezwaarmetstikstofworden bemest, omdatdanhetverhogend effectophetopbrengstniveau verlorenkangaan (Te
Velde), Watdeinvloedvandegrasgroenbemestingopdesuikeropbrengstbetreft,zijnderesultaten wisselend.Infiguur5zijndegemiddelderesultatenvan2proefveldenopWestmaasvermeld (Te Velde, 1971).Hieruitblijkt,
datdoortoepassingvaneengroenbemestinggeenverhogingvanhetopbrengstniveauisverkregen en.datnaeengrasgroenbomestingietsminderstikstofkan
wordengegeven.
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Figuur5,InvloedvanItaliaansraaigrasbemestmetverschillendehoeveelhedenstikstofopdesuikeropbrengstvanbieten, (gemiddeldvantwee
proefvelden), (revelde,

c.s. 1971)
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Door Grootenhuis

en Te Velde zijnin1975deresultaten vandeproefvelden

metgrasgroenbemestingensuikerbietenopzavelgrond samengevat.Hetbetrof
K

hierintotaal31proefvelden.Gemiddeld over 12proefjarenwasdemaximale
suikeropbrengstnagrasgroenbemestergezaaid onderdekvrucht 100kglagerdan
zondergroenbemesting.Werddegrasgroenbemestingindestoppel ingezaaid,
danwerdgemiddelddemaximalesuikeropbrengstnietverhoogd.Welkonerop
stikstofworden bespaard (tabel 2 ) .
Despreidinginheteffectopdesuikeropbrengstisechtergroot.Bijraaigrasopgoede zavelgezaaid onder dekvruchtennadeoogstvandedekvrucht

r

bemestmet60kgN,bedroegdegrootste opbrengstvermeerdering370kgsuiker
perha.Degrootsteverlagingbedroeg660kg.Deoptimale stikstofbesparing
naraaigrasvarieerdevan140kgN/hatoteenextragiftvan130kgN/ha.
Tabel2.Gemiddelde invloed vangrasgroenbemestingopdemaximale suikeropbrengst,hetsuikergehalteendestikstofbesparing (Grootenhuis
re Velde,

1975).
aan- zondergroenbemesting
tal
proe- maximale daarbijbehorende
ven suiker- suiker% Nkg/ha
opbr.
kg/ha

onderdekvrucht

12

stoppelinzaai

15
2

zeerslempgevoelige
grond

en

10500

17.55

175

invloedgroenbem.

op:

maximale %
suikersuiker
opbr.

N-besp,

-100kg

f-

kgN/ha

-0.19

35

-(1%)
11800

17.20

9700

16.13

110
130

0
+450

9
+0.13

30
35

+(4.6%)

(cïxootenhui .s, Te Vel de1975)

Deoorzakenvandewisselende uitkomsten overdeinvloed vangrasgroenbemestingopbietenkunnen verschillend zijn.Opslempgevoelige grondenzaleen
grasgroenbemestingalsgevolgvanmindere slempaltijdwelpositiefwerken.

w

Opdeanderegrondenzaldewijzevanonderploegen zekervangrote betekenis
zijn.Wanneerdegrasgroenbemesting wordt "begraven",danzalhetjongebieteplantjehetinhetvoorjaarmoeilijkerhebben,waardoordeKroeipuntudatum
laterwordtbereiktenhierdoor gaanproduktiedagen verloren.
sel-
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Doortevroeg rooien gaathetvoordeelvaneengrasgroenberaestinggrotendeels
verloren.Ditmogeblijkenuitfiguur6.

17 2 9 *

x 1 0 0 0 kgsuiker/ha

gem rooitijd

12

mil«,opbrengst mei raaigrus * bijbehorend suikurmax.opbr »onder
*°^ne
groenbemesting met raaiyras
geen groenbemesting

\

100

200

250
kg N / ha

Figuur6.Deinvloedvangrasgroenbemestingopdesuikeropbrengstbijvroege

enlaterooitijd (Grootenhuis,

Te Velde 1975).

Infiguur6zijnderesultaten vermeldvan5proefveldenmettweerooitijden.
Bijrooienop15oktoberwasdemaximale suikeropbrengst zondergrasgroenbemesting 10900kg,metgroenbemesting 11000,duseenmeeropbrengstvan100kg
suiker.Bovendienkoner30kgNworden bespaard.Bijlater rooienwasde
maximale suikeropbrengst zondergroenbemesting 11730kgenmetgroenbemesting
+ 12090kg.Demeeropbrengst bedroegnu360kg (3%), terwijler40kgstikstof
konworden bespaard.

Samenvattendkangezegd worden,dathetdirekte effectvaneengrasgroenbemestingopnietslempgevoelige gronden gemiddeld nietgrootis.Veelzalafhangenvandewijzewaarophijwordtondergeploegd.Ontstaateranaerobie,
dankanheteffectnegatief zijn.Bieten verbouwdopeenperceelmetgrasgroenbemestingzullen latermoetenworden gerooid.Omhetpositieve effectvaneen
grasgroenbemesting tehalen,zalergemiddeld30kgNmindermoetenwordengegeven.
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Figuur7.Invloedvanbemestingmetstikstofopdeopbrengstvanaardappelen
metenzonderklavergroenbemesting.
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Vlinderbloemigegroenbemesting
Integenstellingmetdegrasgroenbemesterhebbendevlinderbloemigeneenpenwortel.Daardoor.houdenzijzwaarderegrondenmeeropen.
Infiguur7wordenderesultatenvanproefveldNNH963indejaren1954(wikken), 1960(hopperups)en1966(witteklaver)metaardappelengegeven.In
alledriejarenblijktdemaximaleopbrengstnaeenklavergroenbemestinghogerteliggen.In1954enI960ligtdeoptimalebemesting+45kglagerdan
bijgeengroenbemesting.In1966kanhetoptimumophetobjectzondergroenbemestingnietwordenvastgesteld.Degeconstateerdebezuinigingisechter
nietgroot.Dewaardeervanhangtafvandevraag,hoedichthetoptimumwordt
benaderd metdegebruiktehoeveelheidstikstof.Op.ditproefveldkomtsterk
naarvorenwatdebetekenisisvanhetregelmatigtoevoerenvanextraorganischestof.Hetbetrefthiereenmeerjarigeproef.Opdeobjectenmetklavergroenbemestingheeftmennietalleentemakenmethetdirekteeffect,maar
ookmethetcumulatieveeffect,In1954ishetverschiltussenbeideobjecten
bijgeenstikstofbemesting7400kg,in1960ishetverschil 15600kgenin
1966ishetverschil 18800kg.Doordegroenbemestingwordthetopbrengstniveaudusbelangrijkverhoogd.
Bakermans (1973)heeftheteffectvanklavergroenbemestersbijaardappelen
vergelekenmetdatvaneengrasgroenbemesting(figuur8). Uitdezevergelijkingblijkt,datzowelwitteklaveralshopperupsklavereengrotereffect
hebben,dandegrasgroenbemester.Ookuitdezefiguurblijkt,datbesparing
opdestikstofbemestingbijaardappelennaeengroenbemestingsgewasnietaan
tebevelenis.
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Figuur8.Verband tussendeopbrengstvanaardappelenendestikstofbemesting
metenzondergroenbemesting.
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Deinvloedvaneenklaver-groenbemestingbijbietenisgunstigerdandievan
eengrasgroenbemester.Tervergelijkingmettabel2,waarinhetgemiddelde
effectvangrasgroenbemestingbijbietenwerdgegeven,dienttabel3.Ookbij
dezeproefveldenwasdespreidingerggroot,namelijk+500kgtot-450kg.
Waarschijnlijkisookhierdewijzevanonderploegenvangrotebetekenis.
Tabel3.Gemiddeldeinvloedvanvlinderbloemigogroenbomoatlngopdemaximale
suikoropbrengat,hotsuikergehalteendustikatofbesparing.
aantal
proeven

invloedgroenbemestingop:

zondergroenbemesting
daarbijbehorend:
max.
suikersuiker%
Nkg/ha
opbr.
kg/ha

%
max.
suiker- suiker
opbr.

KIbesparing
kgN/ha

klaver

17

10110

17.52

170

+40

-0.22

75

wikken

2

9480

17.13

130

+20

-0.83

0

{Grootenhuis en Te Velde, 1975)

Uitdezeproevenbleekdatdeoptimalestikstofbemestingnaeenklaver-groenbemesting75kglagerwas.
Infiguur9zijnderesultatenvanproevenvan Bakermans weergegeven,waarbij
witteklaver,hopperupsklaverenItaliaansraaigrasmetelkaarzijnvergeleken.Witteklaverenhopperupshebbenbijdezeproevenhetopbrengstniveau
duidelijkverhoogd.Ditgaatbijwitteklavergepaardmeteenbezuinigingvan
75kg,Bijhopperupsklaverkomtechtergeenbezuinigingnaarvoren.
HoewelheteconomischoptimumvoordeN-bemestingopaardappelennaeengroenbemestingopdeproefveldenwelwatlagerkanzijn,adviserenwijdepraktijk
omhieraangevoerderedenenniettebezuinigenopdestikstofbemesting.Uiteraardzaleenperceelwaarintensieforganischestofwordtaangevoerdopden
duureenanderestikstofkrommegaanvertonen.Bijbietenmoetwelopstikstof
wordenbezuinigd.Naklavers+75kgennagrasgroenbemesting+dehelftvan
destikstofdieaan,degrasgroenbemesterisgegeven.

y

f'

V,
%

I
if

&

*?

mm

105-

suiker
ton/ha

A

ûzonder

a

ograsgroenbemestinj

x

xhopperups

o

owikken

(Bakermans, 1973)

0

75'

150

225

300kgN/ha

Figuur9.Verband tussen suikeropbrengst enstikstofbemestingmetenzonder
groenbemesting.

Nudepraktijk kanbeschikken overgrondonderzoek komtdezaak gemakkelijker
teliggen.Bij.aardappelen kanhetadviesgewoon worden opgevolgd.Desuiker-,
opbrengstvanbietenneemtookhiereenaparte plaats in.Hetblijktnamelijk
uitdeproefveldgegeven3 datnaeengroenbemestinghetadviesmet20-30kg
kanworden verminderd.

Gezien debovenvermelde resultaten zalhetadviesnaeenvlinderbloemige groenbemestingwelverlaagd kunnenwordenmet+70kg.
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