Grondbewerkingsonderzoek op de drie
organische-stofbedrijvente Nagele in de
jaren 1968t/m 1971
M.Pot-Instituut

voor Bodemvruchtbaarheid teHaren (Gr.)

De drie organische-stofbedrijven, de Kunstmestakker,
de Wisselweide en het Klaverland zijn in het najaar van
1951gesticht en sinds 1955in beheer van het Instituut
voor Bodemvruchtbaarheid, leder bedrijf is ca. 24 ha
groot.
Het hoofddoel van de proef was na te gaan welke intensiteit van organische bemesting noodzakelijk is om
het productievermogen van zware zavelgrond in de
IJsselmeerpolders op een zo hoog mogelijk peil te
houden of te brengen. Hierbij wordt niet alleen gedacht aan de chemische bodemvruchtbaarheid, maar
ook aan de fysische eigenschappen van de grond.
Op alle drie bedrijven werden jaarlijks zes verschillende akkerbouwgewassen verbouwd, waarbij een vast
systeem van vruchtopvolging is toegepast dat sinds
1964bestaat uit: consumptie-aardappelen (ca), wintertarwe (wt), vlas (vl), pootaardappelen (pa), suikerbieten (sb)enzomergerst (zg).
Op de Kunstmestakker (ku) wordt nooit groenbemesting toegepast. Al het stro en dekoppen en het loof van
de suikerbieten worden afgevoerd. Opde Wisselweide
(ww) en het Klaverland (kl)worden groenbemesters en
eenjarige kunstweiden (kw) toegepast volgens het in
tabel 1vermelde schema. Inde winter wordt op de jonge kunstweiden jaarlijks 30 ton stalmest/ha toegediend.
De voorziening met organisch materiaal loopt op de
drie bedrijven dus nogal uiteen, wat ook tot uiting
komt in de humusgehalten. Bij de aanvang van de
proef in 1951was het humusgehalte op alle drie bedrijven ca.3%. Thansbedraagt het gemiddelde humusgehalte op de Kunstmestakker 2,17%, op het Klaverland
2,32%en op de Wisselweide 2,62%(Pelgrum, 1974).
Tabel1 Schematoepassinggroenbemestersenkunstweiden
Gewas
Consumptieaardappelen
Wintertarwe
Vlas

Pootaardappelen
Suikerbieten
Zomergerst

Klaverland

Wisselweide

1968:It./aainade
oogst; sinds 1969:
witteklaveronder vlas
It.zaaidirectnade
oogstvande pootaardappelen
bietenblad + kop
1968.1969;It.zaaina
de oogst;
sinds 1970:Eng.zaai
onder zomergerst

kunstweidemengsel
onder vlas
tt.zaaidirectnade
oogstvandepootaardappelen
bietenblad + kop
kunstweidemengsel
nadeoogstvande
zomergerst
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In dit artikel zullen voornamelijk twee aspecten van de
bodemfysische eigenschappen nader worden belicht,
nl. het directe resultaat van de grondbewerking en de
mechanische eigenschappen van de grond op de drie
bedrijven. Hiertoe is in de jaren 1968t/m 1971op alle
percelen het directe resultaat van de hoofdgrondbewerking (de zgn. grondlegging) en do verandering
daarin o.i.v. de verwering gedurende de winter visueel
beoordeeld (Van Ouwerkerk en Pot, 1970, 1971; Pot,
1972).In dejaren 1968en 1969isop resp. de wintertarwe- en zomergerstpercelen in samenwerking met ir.
G.J. Poesse (ILR)onderzoek verricht naarde mechanische eigenschappen van de grond en do betekenis
daarvan voor het directe resultaat van het ploegen en
de daarbij benodigde trekkracht (Van Ouwerkerk, 1969;
VanOuwerkerk en Pot, 1970;Pot, 1970).

Het directe resultaat van de hoofdgrondbewerking en
de verandering daarin door de verwering gedurende
dewinterindejaren1968t/m 1971
Op wintervoor liggend land is in hot voorjaar, hoewol
het oppervlakkig goed gedroogd kan zijn, doorgaans
nog vochtig en kwetsbaar, zodat er tijdens de zooibodbereiding gemakkelijk structuurbederf kan optreden.
Daarom: hoe minder over het land behoort te worden
gereden, des te beter. Het is dan ook van belang zo op
wintervoor te ploegen dat in het voorjaar met een minimum aan grondbewerking een goed en homogeen
zaaibed kanworden verkregen.Dit betekent dat bij het
wintervoorploegen een tamelijk vlakke,gesloten enregelmatige grondlegging gewenst is.Eenredelijk goede
maat voor de grondlegging is de ruwheid van het oppervlak. Deze ruwheid is visueel beoordeeld in een
schaal van 1 tot 10 (1 = vlak; 10 » zeer ruw). Doorgaans is een ruwheidscijfer van ca. 7Vt of hoger niet
gewenst om met eenminimum aangrondbewerking in
het voorjaar een kwalitatief goed zaaibed te krijgen.
Om de kansopverslemping zoklein mogelijk te maken
moet de grond niet te sterk worden verkruimeld. De
mate van verkruimeling is na het wintervoorploegen
visueel beoordeeld in een schaal van 1 tot 10(1«=niet;
10 = zeer sterk verkruimeld). Opslempgevoeligegronden kan verslemping van betekenis voorkomen bij een
verkruimelingscijfervanca.6'/zofhoger.
Invloed van groenbemesters en éénjarige kunstweiden
op ruwheid en verkruimeling
Het onderploegenvan groenbemesters (grasresp.witte klaver) heeft een rechtstreeks« invloed op degrond-
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Fig. 1 Ruwheid en verkruimeling bij
wintervoorploegen na de genoemde
voorvrucht, gemiddeld over de jaren
1968t/m1971
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legging (fig. 1).De ruwheid iswat groterterwijl deverkruimeling duidelijk geringer is dan op de Kunstmestakker (geen groenbemesting). Waarschijnlijk wordt dit
voor een belangrijk deel veroorzaakt door het samenbindend effect van de wortels van de groenbemesters.
Destabiliteit van degrond wordt dusvergroot (geringe
verkruimeling), doch als de omstandigheden in het
voorjaar ongunstig zijn, zou dit kunnen resulteren in
een heterogener zaaibed (grotere ruwheid). Een invloed van dezaaidatum van de groenbemesters op de
ruwheid endeverkruimeling isnietwaargenomen.
Nog groter effect isteverwachten vande kunstweiden.
Hier is sprakevaneenzodedie bovendien beweid is (=
vastgetrapt). In figuur 1zien we echter dat de invloed
op de ruwheid en de verkruimeling nauwelijks anders
is dan bij de groenbemesters. Blijkbaar beperkt de verdichting door beweiden zichtot het bovenste gedeelte
(ca. 5 cm) van de bouwvoor. Bovendien zijn de kunstweiden in twee van de vier jaren (1970 en 1971) vóór
het ploegen oppervlakkig gefreesd, waardoor een
eventuele verdichting te nietwordt gedaan.
Invloed voorafgaande gewassen op ruwheid en verkruimeling
De invloed van de voorafgaande gewassen zomer-

944

gerst, wintertarwe, pootaardappelen en het vlas op de
ruwheid en de verkruimeling is gering (figuur 1). De
sterke verkruimeling en geringe ruwheid na consumptieaardappelen hangt samen met het feit dat de beoordeling pas heeft plaats gevonden na de inzaai van de
wintertarwe. De suikerbieten zijn vaak laat en onder
ongunstige omstandigheden gerooid. Het wintervoorploegen heeft op dezepercelendanookvaakonder ongunstige omstandigheden plaats gevonden. Dit komt
tot uiting in een grotere ruwheid en geringere verkruimeling.
Invloed van het humusgehalte op ruwheid en verkruimeling
Zoals reeds is vermeld, is het gemiddelde humusgehalte op de Wisselweide 0,5% hoger dan op de Kunstmestakker en het Klaverland, waartussen de verschillen gering zijn. Menzouverwachten dat het hogere humusgehalte op de Wisselweide invloed heeft op de
grondlegging. Uit het voorgaande is gebleken dat de
kunstweiden, de groenbemesters en de witte klaver
een duidelijke invloed hebbengehadop de ruwheid en
mate van verkruimeling (samenbindend effect van de
wortels). Om na te gaanwat op dedrie bedrijven deinvloed is van het humusgehalte op de grondlegging

Fig.2
AfschuH'spanninginringmonsters
na de oogst van wintertarwe (1968) en
vanzomergerst I1969)
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kunnen dan ook alleende percelen met voorvrucht suikerbieten,wintertarwe enconsumptieaardappelen met
elkaarworden vergeleken.
Uit figuur 1blijkt dat bij dezevoorvruchten de ruwheid
op de Wisselweide iets hoger en de verkruimeling iets
geringer is. Het humusgehalte heeft dus een gering
gunstig effect op de stabiliteit van de grond. De verschillen zijn echter zo gering dat hieraan geen praktische betekeniskanworden toegekend.
Invloed ruwheid en verkruimeling op de verslemping
gedurende de winter
Zoals reeds is vermeld heeft het humusgehalte, maar
vooral het onderploegen van groenbemesters en
kunstweiden een gunstige invloed op de stabiliteit van
de grond gedurende het winterseizoen. Hierdoor
neemt de kans op verslempen af. Uit ander onderzoek
(Pelgrum, 1974)isechter geblekendatdedrie bedrijven
niet gevoelig zijn voor verslemping,d.w.z.dat alleen in
nattewinters enige oppervlakkige verslemping zal kunnen optreden.In geen van de bij het onderzoek betrokken jaren is dewinter erg nat geweest. Oaarom iszelfs
geen oppervlakkige verslemping van betekenis waargenomen en kon de eventuele invloed van de verkruimeling op dezeverslemping nietworden vastgesteld.

Samenhang tussen de mechanische eigenschappen
van degrondendebenodigdetrekkracht bijhet ploegenindeJaren1968en 1969
Devraag deed zichvoor of deindruk datdeWisselweide gemakkelijker ploegt dan de Kunstmestakker verbeelding was of niet.Als 'proef op de som'zijn in 1968
en 1969 door het ILR trekkrachtmetingen verricht bij
verschillende ploegsnelheden. Tegelijkertijd is door
het IBde afschuifspanning van de grond bepaald (Van
Ouwerkerk, 1969; Van Ouwerkerk en Pot, 1970),waarmee een inzicht wordt verkregen in de binding tussen
de gronddeeltjes (cohesie). In 1968 is het onderzoek
verricht op de wintertarwepercelen (na een langdurige
natteperiode) enin 1969op dezomergerstperceion (na
een langdurige droge periode). In beidejaren heeft het
onderzoek plaatsgevonden direct na de oogst van
resp. dewintertarwe en zomergerst en is hetzelfde risTabel 2 Humusgehalte % vandewintertarwepercelen (1968)
envande2omergefstpercelen(1969)indebouwvoor (0-25 cm)
Jaar

Kunstmestakker

Klaverland

Wisselweide

1968
1969

2.4
2,2

2,4
2.5

2.9
2,8
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tertype (Rumpstad 111) gebruikt, bij een voorbreedte
van ca. 37 cm en een ploegdiepte van ca. 23 cm. Op
geen van de bij het onderzoek betrokken percelen
stond een groenbemester.Opdeonderzochte percelen
kwam het bekendeverschil inhumusgehalteweer naar
voren (tabel2).
De afschuifspanning
Voor de bepaling van het gemiddelde poriënvolume
en het gemiddelde vochtgehalte bij pF 2,0 werden op
de zojuist genoemde percelen van dedrie bedrijven 20
ongeroerde ringmonsters uit de bouwvoor genomen.
Tevens werd in elk van deze monsters de zg. afschuifspanning bepaald met een kleinafschuifapparaatje, de
Torvane' (solltest). De resultaten zijn weergegeven in
figuur 2.
Erbestaat een nauwe samenhang tussenhet poriënvolume en de afschuifspanning. Het niveau en de helling
van de lijnenwordenvoor eengroot deelbepaald door
deslib-,humus- envochtgehalten.
Op de drie bedrijven lag in 1968 de lijndie het verband
tussen deafschuifspanning enhet poriënvolume weergeeft, op de Wisselweide op een hoger niveau (grotere
stabiliteit van de grond) dan op de Kunstmestakker en
het Klaverland (figuur 2). Dit kan verklaard worden uit
het hogere humusgehalte op deWisselweide (tabel 2).
Het is bekend dat het humusgehalte invloed heeft op
het poriënvolume en het vochtgehalte bij pF 2,0. In
1968 was dat ook hier het geval. Het gemiddelde poriënvolume en vochtgehalte bij pF 2,0 is nl. op de Wisselweide hoger dan op de Kunstmestakker en het Klaverland (figuur 2). Hierdoor is de waarde voor de afschuifspanning, afgelezen bij het gemiddelde poriënvolume opalledrie bedrijven vrijwel gelijk en dus praktisch niet van betekenis.
Het is bekend dat het vochtgehalte bij pF 2,0 na een
langdurige droge periode lager is dan naeen langdurige natte periode. Dit blijkt ook hier het geval te zijn
(1968: 26,7% en 1969: 24,0%). Dit kan verklaard worden dooi het feit dattijdens een langdurige droge peri-
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ode krimpscheuren en scheurtjes ontstaan zodat de
poriënverdeling anders wordt (meer grove poriën),
hetgeen resulteert in een lager vochtgehalte bij pF2,0.
Door de aanwezigheid van relatief meer grove poriën
(minder binding) is het niet verwonderlijk dat het niveau van de afschuifspanning in 1969 lager is dan in
1968 (figuur 2).Ook is het niet uitgesloten dat deorganische stof na een langdurige droge periode een deel
van zijn bindende functieverliest.Hetfeit daterin 1969
geen verschillen in poriënvolume, vochtgehalte bij pF
2,0 en afschuifspanning tussen de drie bedrijven zijn
waargenomen,ishiervoor een aanwijzing.
Specifieke ploegweerstand
In 1968 werd tussen de Kunstmestakker en het Klaverland geen betrouwbaar verschil in specifieke ploegweerstand vastgesteld. Op de Wisselweide was deze
weerstand ca. 10% lager (figuur 3). Dit verschil was
wel betrouwbaar, doch voor de benodigde trekkracht
heeft dit verschil weinig betekenis. In 1969wasdespecifieke ploegweerstand bij dehogere snelheden duidelijk lager dan in 1968 en werden geen verschillen tussen de drie bedrijven waargenomen. Bij het ploegen
werd de grond in beide jaren op alle drie bedrijven
sterker verkruimeld naarmate de ploegsnelheid toenam van 2,5tot 7,0 km/h (figuur 4).In 1968verkruimelde de grond op de Wisselweide het sterkst (figuur 4).
Dit lijkt integenspraak metwat inde paragraaf 'Invloed
van het humusgehalte op ruwheid enverkruimeling' is
gezegd, nl. dat de Wisselweide minder sterk verkruimelde dan de Kunstmestakker enhet Klaverland.Zoals
reeds is vermeld, heeft het humusgehalte invloed op
het poriënvolume. Uit ander onderzoek (Boekei,1963)
is gebleken dat een stijging van 1 % organische stof
overeenkomt met een stijging van het poriënvolume
met ca. 5 vol.%. In 1968 was het poriënvolume op de
Wisselweide nog ca. 1vol.% hoger dan op grond van
het hogere humusgehalte wasteverwachten.Destructuur was hier dan ook aanmerkelijk beter. Dit verklaart
de sterkere verkruimeling tijdens het ploegen op de

Fig. 4 Verkruimeling bij het ploegen
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Wisselweide. De Kunstmestakker verkruimelde minder
dan het Klaverland,dit ondanks het feit dat het humusgehalte en de structuur van de grond op beide bedrijven gelijk was (tabel 2).Vergeleken met 1968 (vochtige
grond) verkruimelde de grond in 1969 (droge grond)
sterker en gezien de lagere specifieke ploegweerstand
bij de hogere snelheden ook gemakkelijker (figuur 3en
4).

Conclusies
1 Het onderploegen van groenbemesters en kunstweiden heeft geresulteerd in een grotere ruwheid,
maar vooral een geringere verkruimeling.De stabiliteit
van de grond wordt dus vergroot. De invloed van het
humusgehalte op de grondlegging bij het op wintervoor ploegenwasgering.
In geen van de beschouwde jaren is de winter erg nat
geweest. Daarom is op deze toch al niet erg slempgevoelige grond geen verslemping van betekenis waargenomen en kon ook de eventuele invloed van de verkruimeling op de verslemping niet worden vastgesteld.
2 In 1968 (vochtige grond) was er een duidelijke invloedvanhethumusgehalteopdeafschuifspanning.
Bij een zelfde poriënvolume was de afschuifspanning
op de Wisselweide ni. aanmerkelijk groter (meer bindingtussende gronddeeltjes).
Deafschuifspanning, afgelezen bij het gemiddelde poriënvolume, is echter op alle drie bedrijven nagenoeg
gelijk en dus praktische van weinig of geen betekenis.
Tijdens het ploegen verkruimelde de grond op deWisselweide sterker (betete structuur) en gezien de lagere
specifieke ploegweerstand ook gemakkelijker. De praktischebetekenisvandezeverschillen isechter gering
In 1969 (droge grond) was de invloed van het humusgehalte op de benodigde trekkracht, de afschuifspanningendeverkruimeling bij het opwintervoor ploegen
gering
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