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Resultaten drie
organische-stof
bedrijven
in de N.p.P.
bjj Nagele
van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid

„DE KUNSTMESTAKKER''
HET ONDERZOEK
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„HET KLAVERLAND"

IN 1968

„DE WISSELWEIDE"

ta&Oi
Ir. J. A. GROOTENHUIS
Redakt:oneel bewerkt door J. F. Blanksma ing.

IN 1952 2ljn door het I.B. te Groningen drie organische-stofbedrijven gesticht, elk van 24
ha. De grondsoort van deze drie bedrijven bestaat
uit kalkrijke zavelgrond ruim 3 0 % afslibbaar, een
PH-KCI van 7,4 en 10% koolzure kalk. Het humusflehalte bedraagt.momenteel:
„,„».,
2.3% op „De Kunstmestakker"
2.4% op „Het Klaverland"
2 , 8 % op „De Wisselweldo".

DOELSTELLING EN OPZET
„Welke intensiteit van organische bemesting Is
op den duur noodzakelijk om het produktievermogen van zware kalkrijke zavelgrond in de IJsselmeerpolders, onder praktijk-omstandigheden, op
een zo hoog mogelijk peil te houden of te brengen?" Bij de opzet van deze proefbedrijven is dit
de algemene doelstelling geweest.
1. Is dit mogelijk door alleen gebruik te maken van
kunstmeststoffen, dus zonder toepassing van
organische bemesting?
Op het proefbedrijf „De Kunstmestakker" wordt
dus nooit organische bemesting toegepast. Al
het stro, aardappelloof, blad en koppen van de
suikerbieten worden afgevoerd.
2. Is het intensief toepassen van groenbemesting
op den duur van wezenlijke betekenis voor het
behoud van de vruchtbaarheids- en structuurtoestand van deze grond? (het proefbedrijf „Het
Klaverland"). Op dit bedrijf wordt zoveel mogelijk groenbemesting toegepast met stoppelgroenbemestingsgewassen; de laatste jaren
vrijwel alleen Itallaat.s raaigras. Onder vlas
wordt Italiaans raaigras (of klaver) Ingezaaid,
na zomergerst wordt Italiaans raaigras gezaaid
evenale na pootaardappelen. Bovendien worden blad en koppen van de suikerbieten ondergeploegd. Jaarlijks ontvangen dus vier von de
zes percelen een groenbemesting.
3. Is het geregeld toepassen van wisselbouw (dus
inschakeling van kunstweiden in de vruchtwisseling), het toedienen van stalmest en het toepassen van groenbemesting op den duur van
wezenlijk belang voor het behoud van de
vruchtbaarheids- en structuurtoestand van de
grond? (Het proefbedrijf „De Wisselweide"). Op
„De Wisselweide" worden elke herfst twee
iy 2 -jarige kunstweiden gescheurd; groenbemesting met Italiaans raaigras wordt toegepast
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"op het pootgoedperceel direkt na de oogst. Bovendien wordt 30 ton stalmest per ha voor de
winter toegediend op de twee jonge kunstweiden die in dat jaar zijn aangelegd.

Resultaten van het onderzoek in 1968
N 19CC zijn voor het eerst in de zestienjarige
F
I
geschiedenis van de drie proefbedrijven veldproeven r..et stikstoftrappen aangelegd op alle per-

Door ir. P. Boekei van het Instituut is het veri loop van de vochthuishouding in de bouwvoor bestudeerd en cis uitvoerig structuuronderzoek ver^ton^fftyfii^
- van Ouwerkerk, ook van het I.B.,-heeft
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BOUWPLAN, VRUCHTOPVOLGING
inzakc het stikstofleverend vermogen van de grond
deerd, zowel te velde als in het laboratorium te
en konden de maximale opbrengsten van deze twee
Haren. Bovendien heeft ir. F. G. J. Poesse van het
EN BEMESTING
gewassen met de daarb J behorende, optimale stikI.L.M. te Wageningen trekkrachtmetingen verricht
4
stofbemesting zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld "~*>ij het ploegen op wintervoor van dc tarwepcrP dc drie bedrijven worden jaarlijks zes verworden.
celen.
schillende akkerbouwgewassen verbouwd.
Hierbij wordt een vast systeem van vruchtwisseling toegepast. Op beide afckerbouu>bedry'ucn bestaat dit vaste zesjarige vruchtwisselingssystcem
uit: vlas, pootaardappelen, suikerbieten, zomergerst, consumpUe-aardappclen, wintertarwc, vlas,
enz.
r\P de drie organische-stofbedrljven „De Kunstmestakker", „Het KlaverOp het gemengde bedrijf „Dc Wisscljccide" wordt
^ land" en „De Wisselweide" van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid
jaarlijks onder vlas en na zomergerst een kunstweidemengsel gezaaid (l'/a-jarige kunstweidc). Op
te Haren (Groningen) bij Nagele in de Noordoostpolder, zijn in 1968 uitvoerige
dit bedrijf dus het toepassen van een vast achtjarig
onderzoekingen verricht inzake de invloed van verschil in organische-stoftoevruchtwisselingssystcem.
diening aan de grond op diverse structuuraspecten van de bouwvoor en op de
Het vlas, de granen en de kunstweiden ontvanstikstofbehoefte en de maximale opbrengst van aardappelen en suikerbieten.
gen jaarlijks 80, de rooivruchten 100 kg P^Os per
Wat de structuuraspecten van de bouwvoor betreft, bleek „De Wisselweide"
ha als superfosfaat. Tot voor enkele jaren werd
In positieve zin af te wijken van de beide andere bedrijven. Zowel in voor- als
geen kalibemcsting toegepast. De laatste jaren wornazomer bezat de bouwvoor van „De Wisselweide" de beste structuur. Dit
den de aardappelpercelen bemest met 400 kg pauitte zich in een betere doorlatendheid voor water, betere bewerkbaarheid,
tentkali per ha. Bij de stikstofbemesting wordt er
betere verkruimelbaarheid en minder benodigde trekkracht bij het ploegen op
naar gestreefd de economisch optimale stikstofgift
voor alle gewassen zo goed mogelijk te benaderen.
wintervoor dan op de beide andere bedrijven. Verschillen in structuuraspecDit is geen eenvoudige zaak, vooral niet in gevalten van de bouwvoor tussen „De Kunstmestakker" en „Het Klaverland" konlen waarbij voor het betreffende gewas groenbeden niet of nauwelijks worden aangetoond.
mesting is toegepast.
De stikstofbemestingc.» die als praktykgiften in
LIET is waarschijnlijk, dat het humustraject tussen 2 en 3 % humus in de
1968 voor dc diverse akkerbouwgewassen op de
bouwvoor van wezenlijk belang is voor de structuurtoestand van deze
drie bedrijven zijn toegepast, zijn:
grond. Daalt het humusgehalte beneden de 2%, dan wordt deze zware zavelStifcstojbcmesting in kg zuivere stikstof per ha
grond veel structuur-gevoeliger; nadert het humusgehalte de 3 % , dan biedt
in 1SGS
deze grond behoorlijk veel weerstand tegen structuurbedervende faktoren.
Het valt te betwijfelen of het op den duur in de praktijk mogelijk is bij deze
„De
„Het
grondsoort een humusgehalte boven 2% in de bouwvoor te handhaven, wan„Do
Gewas (ras)
Kunstmest- KlaverWisselneer men alleen Intensieve groenbemesting toepast met behulp van stoppelakker"
land"
weide"
groenbemettingsgewassen (klaver* en gras). Met inschakeling van kortdurende kunstweiden plus toediening van stalmest en toepassing van groenbemesting, gelukt het waarschijnlijk by deze grondsoort een humusgehalte van
0
10
Vlas (Reina)
30
3 % in de bouwvoor te bereiken.
Pootaard. (Bintje)
135
90
60
Suikerb. (Polykuhn) 180
150
120
Zomergerst
83
68
54
Ç\P „De Wisselweide" werd In 1968 een hoger opbrengstniveau bereikt
Cons.aardappelen
^ bij de gewassen wintertarwe, coniumptie-aardappelen en suikerbieten.
(Bintje)
165
135
90
Dit ging gepaard met een belangrijk lagere minerale-stikstofbehoefte dan op
Wintert. (Manella)
75
75
60
de beide andere bedrijven.
62
Opgemerkt kan worden dat men voorzichtig moet zijn met het beoordelen
00
Gemiddeld p. bedrijf 111
van deze éénjarige resultaten van onderzoek. Generaliserende conclusies
moeten niet genomen worden. Het ligt h de bedoeling in de eerstkomende
Uit de tabel blijkt, dat de hoeveelheid stikstof die
jaren
het onderzoek op de drie bedrijven intensief voort te zetten en de veraan de verschillende gewassen is gegeven, van b e kregen resultaten regelmatig te publicertn.
drijf tot bedrijf nogal uiteenloopt Vooral het verschil tussen Kunstmestakker en Wisselweide is vry
groot. Alle stikstof is gegeven als kalksalpeter.
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I. STRUCTUUR VAN DE GROND
N het voorjaar droogde de bovenste laag van de
bouwvoor van verschillende percelen van „De
Kunstmestakker" zichtbaar sneller op, dan op „De
Wisselweide", Na veel regenval voerden de drains
van „De Wlsselweido" eerder en ook sneller de
wuterovermaut uf don op tie beide andere bedrijven. Do betere doorlatendheid van de bouwvoor op
„Do Wisselweide" uitte zich ook op dc aardappelpercelen. Tussen de anrdnppelruggcn van dc p e r celen op „De Wisselweide" heeft nooit tijdelijk
stagnerend water gestaan, zelfs nauwelijks in de
sprocisporen. Op dc aardappelpcrcelen van „Dc
Kunstmestakker" en „Het Klaverland" werd in
regenrijke perioden geregeld water tussen dc aardappelruggen waargenomen, het langst op „De
Kunstmestakker".
De sprocisporen op deze twee bedrijven zijn nooit
meer geheel watervrij geweest in de periode vanaf
doodspuiten tot de oogst. Het verschil in wntcr. doorlatend vermogen van de bouwvoor heeft tol
gevolg gehad, dat by het rooien van de aardappelen op „De Wissclwcide" betrekkelijk weinig stagnatie is ondervonden door te natte grond, hetgeen
wel en zelfs in ernstige mate hel geval is geweest
op de beide andere bedrijven. Aan gerooide a a r d appelen op „De Wisselweide" kleefde belangrijk
minder grond, dan bij rooiing op dezelfde rooidatum op beide andere bedrijven. Zo bedroeg het
gcwichtspcrcentage aanklevende grond aan met dc
hand gerooide aardappelen op 11 september op „Do
Wissclwcide" 1,3 en op „Dc Kunstmestakker" 3,7 %.
Na veel regenval in een voorafgaande week bedroeg het gewichtspcrccntage aanklevende grond
op „Dc Wissclwcide" 2,5 en op „Het Klaverland"
6,9. Het verbouwen van aardappelen na een gescheurde l'/i-jarige kunstweide heeft dit jaar het
gevolg gehad, dat veel minder aanklevende grond
in de bewaarruimte werd gebracht dan bij verbouw
van aardappelen na grasgroenbemesting of bij geen
organische bemesting.
Wanneer het humusgehalte van dc bouwvoor
daalt tot beneden 2 %, wordt deze grond veel g e voeliger voor structuurbederf dan wanneer h e l
humusgehalte de 3 ','•> nadert,
iitemit t'ait de voar de praktijk belunflryk«;
conclusie te trekken, dat men op deze zware
zavelgrond er goed aan doet er naar te streven
tint het humusgehalte niet daalt beneden de 2 %.
Het lijkt er op dat bij deze grondsoort op zuivere akkerbouwbedrijven
bij alleen toepaxsing
van intensieve stoppelgrocnbernesting
(include/
het onderploegen van bielenkojypen plus blad)
het niet zeker i*dat het humuspercentage
voldoende boven de 2 % blij/t. Op deze grondsoort
valt een humusgehalte van 3 "/e waarxchijnlijk te
bereiken vaanneer men kortdurende
kumttueiden (misschien ook inschakeling van graxzaadteell) inidiakelt in de vruchlwisseling,
annex
toediening van stalmest. (In het kader van dit
onderzoek kan geen uitspraak worden gedaan
over dc kosten
hiervan).
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Het lukt er op, dat men by' in*chakrltn0 van
kunsttaeiden plus toedienùiQ van stalmest op
deze grondsoort tevens een hwnussaort in d*
grond opbouwt, die van andere geaardheid i»
dan die welke ontstaat zonder toepassing van.
organische bemesting, of bij toepassing van al"
ter»« stf)ppetararnbeme*Hnn. Dei prttefnemlnoen
lopen nou te kort otu hierüber met voldoend*
zekerheid thans reeds roncluxict te fcumieu t r e k ken. In de naaste toekomst zal hieraan met het
onderzoek dc nodige aandacht worden besteed.
Ir. Vnn Ouwerkerk vond, dat de helere Klructuur
van de bouwvoor van „De Wissclwcide" t.o.v. die
van beide andere bedrijven tot uiting kwam in m i n dere ploegweerstand van de grond vn ook in een
betere verkruimelbaarheid. Uit het door Ir. l»oe,s«c
verrichte onderzoek bleek dat bij een gelijke ploeg«
diepte en rijsnelheid de bouwvoor van „De Wi.s«elweide" (een niet voorbewerkte tarwe.stoppel) d u i delijk dc minste trekkracht vroeg (ongeveer 1 pk
minder).
II. CBRENGSTGEGEVENS IN 1968
Xunstm.- Klaverland
iikkcr
ZOMERGERST
Korrel kg/ha
5250
5310
1000-korrelgew., gr.
34,3
35,6
Aantal
a
korrels x 10ÛQ/m
15,3
14,9
Aantal halmen/m*
769
«54
20
Aantal korrels/halm
23
0,68
0,81
Gr. korrek/halrn
5250
5230
Stro -f kaf kg/ha
WINTERTARWE
Korrel kg/ha
1000-korrelgew., gr.
korrels x 1Ü00 per m 5
Aantal halmen/m*
Aantal korrelg/halm
Gr. korrels/halm
Stro f kof, kg/ha

6130
38,3
10,2
400
40
1,51
10400

6110
37,5
10,2
427
38
1,43
10920

Wissclwcide
5390
36,3
14,8
681
22
0,7!»
5130
6640
38,0
17,5
421
44
1,00
10510

Bij de korrelopbrengjät van de zomergerst was e r
geen verschil van betekenis tu«sen dc drie bedrijven. Van „Dc Kunstmestakker" naar „De Wirbel«
weide" blijkt het duizend-korrelgewieht geleidelijk
toe te nemen met 2 gram, hetgeen waarschijnlijk
mede ut veroorzaakt door verschil in stikKtofieve«
ring door de grond op de drie bedrijven In d e
periode na de korrclzetting.
Opvallend is het grol*
aantal halmen per m ! op „De Kunstmestakker". O p
dit bedrijf is de gerst het meest uitgestoeid als g e volg van de vrij zware stikstofgift (83 kg N / h a ) i a
hel voorjaar. De wintertarwe op „De Wissclwcide'«.
heeft een belangrijk hofere korrelopbrengst g e geven dan beide andere bedrijven, hetgeen vooral
is veroorzaakt door het groter aantal tarwekorrel»
per aar,
(ZIc vertier volgende paf4
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• Opbrengsten van bieten, k°P +
blad en suiker by geen stikstofbemesting en bij optimale stikstofbe»
mesting voor de sutkeropbrengst.

VLAS

S vlasopbrengsten lopen in grote lijn parallel
D
met de zwaarte van de stikstofgift. Dit jaar
•was een kleine stikstofgift, in plaats van geen stik-

De suikerbieten van „De Wisselweide" hebben
een hogere maximale suikeropbrengst-gegeven dan
die van de beide andere bedrijven. Daartussen was
geen verschli.
Zonder stikstofbemesting ga} „De Wisselweide"
reeds een suikeropbrengst, die oïigeveer gelijk was
aan de maximale suikeropbrengst van de beide
andere bedrijven. Ter verkrijging van de maximale
suikeropbrengst behoefde dit jaar maar weinig

stof, waarschijnlijk wel verantwoord geweest op
„De Wisselweide".
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Kunstmestakker
Klaverland
Wisselweide

stikstof-aan de bieten te worden gegeven; op Jh
Wisselweide" was dit slechts 30 kg zuivere stikstof
per ha.
Bij de maximale suikeropbrengst was er een
:aanzienlijk verschil in hoeveelheid koppen en bladop de drie bedrijven, vooral tussen „De Kunstmestakker" en „De Wisselweide". Dit hangt samen
met verschil in „afrijping" van de bieten als gevolg van verschil in levering van „oude-krachtstikstof". Vooral de grond van „De Wisselweide*
heeft dit jaar veel gemineraliseerde stikstof aan
de suikerbieten geleverd.
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HERVORMDE STICHTING CRABBEH0FF
Groen van Prinstererweg 38

niet

CONSUMPTIE-AARDAPPELEN (Bintje)

Knolopbr. Optimale
in ton/ha N-gift
in kg N/h
E
n
J3

Bedrijf
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22,0
31,0
45,0

45,0
45,0
48,5

280
180
110
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Kunstmestakker
Klaverland
Wisselweide
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DORDRECHT
vraagt voor het
Verpleegtehuis „Crabbehoff "
met 174 bedden

7,5
7,2
5,6

9,5
9,3
9,0

teert

Knolopbrengsten zonder stikstofbemesting en bij optimale stikstofbemesting (maximumopbrengsi), optimale stikstofgift en aantasting
door schurft en Rhizoctonia.
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| LEERLING-ZIEKENVERZORGSTEBS
Meisjes,dieeen minimum leeftijd hebbenvan 17 jaar,kunnen nueenzinvol
beroep kiezen door zich aan te melden voor de binnenkort aanvangende
cursus tot opleiding voor ziekenverzorgster. Hiervoor komen ook In
aanmerking meisjes, die in het bezit zijn van het VVB-diploma.
Geboden wordt:

• een 2-jarige opleiding
• een netto beloning van f 278,-/298,- p.m.
• toeslag onregelmatige diensten
• vrije kost, Inwoning en bewassing
• vergoeding van dienstkleding
• vergoeding van reiskosten
• goede sociale voorzieningen
• prettige woon- en werksfeer.
In ons nieuwe zusterhuis staat een modern ingerichte kamer klaar om
bewoond te worden.Onscomplex isgelegenineennieuwewijk tegenover
een uniek winkelcentrum.
| DORDRECHT

Het blijkt, dat er tussen Kunstmestakker en Klaverland Reen verschil is geweest in maximale opbrengst. Op ,',DeKunstmestakker"*moest echter'100"
kg zuivere stikstof per ha meer gegeven worden
dan op „Het Klaverland" voor het bereiken van de
maximale knolopbrengst. De maximale knolopbrengst van „De Wisselweide" was 3,5 ton per ha
hoger dan op belde andere bedrijven, hetgeen overeenkomt met een verhoging van het opbrengstniveau met ruim 7%. Op dit bedrijf was zonder
stikstofbemesting de knolopbrengst reeds gelijk aan
de maximale knolopbrcngst op de beide andere bedrijven. De knollen van „De Wisselweide" waren
veel zwaarder met schurft bezet, dan die van beide andere bedrijven. Bij het pootgoed was het omgekeerde het geval. De aantasting van de knollen door Rhizoctonia was gering op alle drie bedrijven.

1850^2222«
toestel 113

^SolliaiALici*«verzoekenominlichtingen worden
gaarne Ingewacht door ome Directrice.

SUIKERBIETEN

Bietenopbr.
in ton/ha
Bedrijf

Ï5
o

Opbr. kop Suikcr4 blad
opbr.,
in ton/ha kg/are
T-

•=z:
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X.S

Kunstmestakker
54,0 71,0 25,5 52,5 90,0 116 110
Klaverland
62,5 71.5 32,0 54,0 101,5 116 80
Wisselweide
74,5 75,0 37,5 62.5 116,5 118 30
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ZONDER...... kapitaal-investering
ZONDER,. h o g e f ï n a n c ï e r ï n g s r e n t e
M E T . . . . inruil, s e r v i c e e n g a r a n t i e
STEEDS DE NIEUWSTE MACHINES«
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Ikwil graag meer weten overvasthuur.
Naam:
Adres: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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