.Ver-felagvaneenstudiereisnaarJLngelâhd'
overrijenbemesting
door
IrJ.Frummel
IngezelschapvanIrL.H.Huisman,plv.DirecteurvanhetInstituutvoorLandbouwtechniek enRationalisatieteWageningenen
IrL.J,?.Kupers,wndRijkslandbouwconsulent teZevenbergenwerd
van 30Junitot6Juli1952eenreisgemaaktnaarEngeland omkennistenemenvandeonderzoekingenoverendepractijkervaringen
metrijenbemestingaldaar.LenbezoekwerdgebrachtaanhetproefstationRotharnstedteHarpenden,waargesprokenwerdmetG.W.Cooke,
aandatvandeImperial ChemicalIndustriesteBracknell,waareen
onderhoud werdgevoerd metdeDirecteur.A.H.LewisenA.J.Lowenaan
deRoyalShowteNewtonAbbot.VanuitBracknellwerdenbovendien
enkelebedrijvenbezocht.
Gedurendedelaatstewereldoorlogprobeerde Engeland zichvoor
zijnvoedselvoorziening onafhankelijktewakenvanhetbuitenland,
Doorbeperkingvandeinvoerkondevrijgekomen scheepsruimtevoor
anderedoeleindenwordengebruikt.Omdebinnenlandsevoedselproductieoptevoerenwerddeinvoervanmeststoffenverhoogd.De
meststoffenwerdengedistribueerd naardebenoeftevan'degewassen
aandezevoedingsstoffenennaärhetbelangvandeverbouwvoorde
voedselvoorziening.Fosfaatwerdb.v.verstrektvooraardappelen,en
bieten,'.envoorgranen-«lieertop"fosfaatarmegronçren.Er"~v*eräen"
"slechtsmatigehoeveelhedengegeven.
i Indezelfdetijdwerdengecombineerdezaairnaehine-kunstmêststrooiers (combine-drills)voorgranenzeerpopulair.Zijwerden
ingevoerd uitAmerikaenCanada, met behulpvandezemachineskan
met eenmatigehoeveelheidmeststofeengroot effectwordenverkregen,omdatdemeststoftegelijkmethetzaaienvanhetgewasbij
het zaad indégrondwordtgebracht.Dekiemplantenbeschikkenzodoendeinhetbeginvandegroeiruimovervoedingsstoffen.Doorde
plaatselijkeopnopingwordtbovendiendevastleggingvandemeststofaandegronddeeltjestegengegaan.Hetsucceswasvooralgroot
op fosfaatarme,gescheurdegraslanden,waareenkleinegiftsuperfosfaatbijbreedwerpiguitstrooiendikwijlsweinigwerkingvertoon
de,maareenzelf.degiftinrijentoegediendgoederesultatengaf.
Deregering stondindietijdalleendeinvoervandezemachines
toe,nietdievanaparte zääimacnines.Opdegrotebedrijvenspeelt
behalvedebesparingaanmeststofookdieaanarbeideengroterol,
Demachineszijnvoorzienvan2bakken,éénvoorhet zaaden
éénvoordekunstmest.Alsstrooimechanismeworden sterwielengebruikt.Ditzijnhorizontaaldraaiendestrooischijvenmetstrooivingersaandeomtrek.Hetzaadendekunstmestkomendoordezelfde pijpindegrond (zgn.contactbemesting).Derijenafstandvan
hetgewasisongeveer17cm.Indepractijkwordtgewerktmetsuperfosfaatofmetmengmeststoffen.
UiteengrootaantalproevenvanRotharnstedbleekrijenbemestinggunstigtezijnopfosfaatarmegronden.Indezegevallenis
licwt/acre superfosfaatalscontactbemesting'by.^aa^.a^gelijkaan
3 cwt/acrebreedwertdguitgestrooid;bij3
cv0f^mm^%MP^^^emmtlngbelangrijkbeterdanbreedweroiguitstjiolen.Rij:'enW§^Mng
vermindert deschadelijkeinvloed vandev*t.le«An&r,rs4't.ifflul:èt«de

-2begingroeienvervroegt derijpingvannetgewas.Opgronden
met geenofoengeringefosfaatreactie bijdeopbrengstwerd
geenvoordeelgevondenvandetoediening inrijen.
Rijenbemesting;mefkaliisbijgranenalleenvanvoordeel
opk-arm-gronden,zoalsdekrijtgronden vanZuid-Engeland.In
dezegevallen is0.5 cwt/acrek-50 inrijengelijkaan1cwt/
acrebreedwerpig.Inhetalgemeenontvangengranenindepractijk slechtseenkleinek-gift,meestalindevormvaneen
mengmeststof.
Metmengmeststoffenkanbijgraneninverbandmetdekans
opkiemschade doorstikstofenkalinietmeerdan ?cwt/acreals
contactbemestingwordengegeven.
hogingenvandepractijkomcontactbemesting metmengmeststoff
enookmetdezelfdemachinetoetepassenbijgewassen,die
op grote,rijenafstand wordenverbouwd,misluktentengevolgevan
ernstigekiembescnadiging.Naaraanleiding hiervanwerdenermet
dezegewassen proevengenomen.Aansluitend bijhetgebruik inde
practijkwerdgewerktmetmengmeststoffen.HetNationalInstitute
o.f'.AgriculturalEngineering ontwierpvoorhetproefstation
Rothamsted eenproefveldmachinenaar Amerikaansvoorbeeld,waarmeeovereengegeven afstand eenbepaaldenoeveelheidmeststof
metvoldoendenauwkeurigheid kanwordentoegediend.Demachine
werktvolgenshet "positivedisplacementtop-delivery"-systeem:
eenomhooggaande zuigerineencylinderbrengt demeststofover
de rand indepijpópbepaalde,inhorizontale enverticale
richtingverstelbareafstand tothet zaad.Dezelfdemachineis
sedert 1951aanonsinstituut ingebruik.Gekorreldemeststoffenvoldoenalleenaandeei'someenbepaaldehoeveelheidregelmatigtoetedienen.Bijde aanlegvandeproefveldenmoetenbepaaldevoorzorgsmaatregelen inachtwordengenomen;zowordtdemachinevoorhet zaaientelkensweerafgesteld.Deeerste20omwentelingen vandecylinderwordenopgevangen,bovendienmagde
cylindernietgeheelleegworden gezaaid.Dezelfdemaatregelen'
worden,ookgenomenbijdeaanlegvanonzeproefvelden.Demachineis3-rfjig ( J> cylindersmet•elk2pijpen),getrokkendoor
eentrekker.Tegelijkwordthetgewasgezaaid,waarvoorachterde
kunstmeststrooier 3kleinezaailichamen zijnbevestigd.
UitdeproevenvanRothamsted isgebleken,-datcontactbemesting bij'bieten,erwtenenkoolrapenernstigekiemschadegeeft.
'Deafstand vandemeststoftotnetzaadmoetminstens5cm-bedragen...Indatgevalgeeftrijenbemestingbijbieten eenbetere
begingroei,hetgeenvanbelang isvooreenvroegebewerkingvan
hetland (schoffelen enopeénzetten),maargeen"hogereopbrengst
danbijbreedwerpiguitstrooien.Bijerwtenenkoolrapenisrijenbemesting belangrijkbeter.Menisvanmening,datrijenbemestingvanbetekenisisvoorgewassenmeteeninhorizontalerichtingbeperktwortelstelsel enmeteenkortegroeiperiode.Een
diepereonderbrenging doorrijenbemesting is,eveneensvanvoordeel indroge jaren.Hetuitblijvenvaneenduidelijkereactie
bijbietenism.i.ookeengevolgvanhet feit,datdeproefvelden
zijnaangelegdopvruchtbaregronden,diegeschikt zijnvoordé'
teelt_vanditgewas.Rijenbemestingwordtvoordezegewassennog
niet indepractijkuitgevoerd,kenbeschiktn.l.nog.nietover
geschiktemachines.
•' Eenanderbelangrijk gewas,waarbijrijenb;-.mesting isbeproefd,isaardappelen.Demeesteaardappelenwordeninvrijdiepe
voren gepoot..Nahetbedekkenmet eenhoge.rugwordt dezerugin
eenpaarmaalafgeëgd.
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- 3Tegendietijdkomende spruitenbovendegrond,waarna zij
tot,25cmhoogtewordenaangeaard.Hetafeggen dientomhet
onkruid tebestrijden.Demeststoffenkunnenopvlaklandof
overdevorenwordentoegediend.Inhet eerstegevalwordt
de meststofbijhetaanaardeninderugbovendepotergebracht,
inhettweedegevalrondomdepoteralseen soortcontactbemesting.Meestalbemest;men indepractijkvolgensdetweedemethode.
Bijde.proevenvanRothamstedwerdennaastdezemethoden
vanbemestenrijenbemestingvlakonderdepoterenin2banden
aanweerszijdenvandepotervergeleken'.Alsmengmeststofwerd
gebruikt o.a.7+7,5+12.5naar 5,10en15cwt/acre.Gewerkt
werd metdezelfdemachinealsbijbieten,erwtenenkoolrapen.
Nahet.toedienenvandebemestingwerdende«aardappelenmetde
handgepoot.Deproefveldenwerdenaangelegd opverschillende
grondsoorten.Alsgemiddelde'Vanruim40proefveldenwerdgevonden,datbreedwerpiguitstrooienopvlaklandduidelijkminder
isdandeanderemethoden (10cwt/acrebreedwerpigopvlakland
isgelijkaan 7cwt/acrebreedwerpigoverdevoren).Demeststof
ligtbijuitstrooien opvlaklandboven-inderug enwerktdaar^
door.indrogoperiodenmindergoed,Tussenbreedwerpig overde
voren enrijenbemestingisgeenverschil;contactbemestinggeeft
in.eendroog jaarbijhogegift schadedoorlatereopkomstenlat,erebegingroei.Opmerkelijkwasdemededeling,datgeenchloorschadeoptrad,hoewelkalialsk-zoutwerdgegeven.
Indepractijkneemthet plantenmetdemachinetoe.Dit
gebourtveelalopvlakland.Bijbreedwerpiguitstrooienishet
dannietmogelijk demeststof,ineengunstige.liggingtenopzichtevandepoterteplaatsen,watwelhetgevalisbijrijenbemesting.Hetri.j.enhemestingsonderzoekmetaardappelenwordtdaarom
voortgezet,kenheefthiervooreeneenvoudige,2-rijige pootmachineachtereentrekkergeconstrueerd. Deaardappelenrollenuit
eenbak ineengoot.Hetbedieningspersoneellaat.opeensignaal
eenpoterviaeenpootbuis.ineenondiepegeulvallen (alshet
Nederlandse systeem Gorter).-Deaardappelenwordenmet schijven
aangeaard.Indebak isvoorelkerijeenbusgeolaatst,gevuld
metmeststof.Onderuit debuswordt demestsfofdooreenverstelbareopeningopeenronddraaiende plaatgebracht,waarvandemeststofwordtafgestreken.Demeststofwordtvia-pijpenopdegewensteafstandtotdepoterindegrondgebracht.Srkunnen 3hoeveelhedenmeewordentoegediend.
Srwerdonsnog-eeninteressante proefveld-kunstmeststrooier
voorpoedervormigemeststoffengetoond.Dezeêén-rijigemachine
isweergebouwdnaarAmerikaansvoorbeeld.Zijisvanhetbelttype,weteenhorizontalebandzondereinde,geplaatst ineen
langwerpigehouten,bak,wordteenvooreenbepaaldeafstandafgewogenhoeveelheidmeststofnaareenopeninggetransporteerd»waardoordemeststofviaeenvorentrekkerindegrondwordtgebracht.
Hetapparaatisooktegebruikenvoorradioactievemeststoffen.
HetonderzoekteHarpendenisvoormengmeststoffen,behalve
vooraardappelen,afgesloten.Erwordtnugewerktmetenkelvoudigemeststoffen,o.a.bijerwten,bonenengroenten.
Ophetproefstationwerdendevolgenderijenbemestingsproefvelden bezocht:paardebonenmetfosfaatenkali (geen.verschillen), rodebietenmetmengmeststof,slamet2.5 en 5cwt/acre
è +6+10.5 (rijenbemesting belangrijk beterdanbreedwerpig)
enzomergerstmetsuperfosfaat enammoniumfosfaat.Hetlaatste
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proefveld lagopgescheurd grasland entoonde eerTvrijbehoorlijke
fosfaatreactie met.eengunstig effectvanrijenbemesting.Opeen
proefveld metlucernegaf'1cwt/acre superfosfaatvlak'onderhet
zaad alseenzgn.starterbemesting boveneenbasisbemesting een
belangrijk betere stand.Het.perceel (gescheurdgrasland)wasechter zeer?-arm.
OphetproefstationvandeI.C.I.teBracknellwerdkennis
genomenvan deresultatenverkregeninl->50en1951metstikstofrijenbemestingbijhaver..Vergelekenwerden1,2en3cwt/acre
zwavelzure ammoniak breedwerpiguitgestrooid entoegediend inrijenalscontactbemesting.Rijenbemesting'isintegenstellingmet
onze'resultatenmetkalkammonsalpeternietbeterdanbreedwerpig
uitstrooien;bijdehoogstegifttreedtbijrijenbemestingkiemvertragingop,,waardoordeopbrengstwordtgedrukt.Dekansop
kiembeschadigingdoorstikstofisbijgranenblijkbaargroot;
ookop.onzeproefvelden,waardestikstofop ?cmonderhetzaad
wordt aangebracht,isditbijhogegiftenwaargenomen.
Bi'jdeverschillende besprekingenkwamennogdevolgende
puntennaarvoren.
Overdebetekenisvandebandbreedte,doorProf.vanWijken
Ir deVatnaarvorengebracht inhun studieoverrijenbemesting,
werd opgemerkt,datdébreedtebepaaldwordtdoordebreedtevan.
devorentrekkers.Practischzalditniet.meerdan 3-4cmkunnen*
bedragen'.
Proevenmetmaiszijnnietuitgevoerd,omdatdeverbouwin
^ngtlandvanondergeschikte betekenisis.
Voordetoedieningvankunstmest naasthetzaadmoeten2
stellen pijpenwordengebruikt.Ditissomsmoeilijkuitvoerbaar
met,hetoogophetvoorkomenvankluitene.d.,waardoorverstoppingenkunnenoptreden.
Indeomgevingvanpetersboroughwerden 2bedrijvenbezochtt
waarvanééninhetFun-district.Inverband methetheersenvan
mond- enklauwzeerwarenwijbeperkt indekeuzevandebedrijven.
Hetbleekdanook,datwijniettemakenhaddenmettypischerijenbemestings-bödrijvea.
OphetbedrijfindeFens,waarprimagewassenwerdenverbouwd (tarwe,haver,aardappelen en'suikerbieten)worden iegranennietbemest.Dehakvruchtenwordennietinrijenbemest,omdatindatgevaldegrondvoor'hetvolggewasgraanongelijkmatig
vanvoedingsstoffen voorzien zouzijn.Ditlijktmijeenwatsterk
overdrevenargumenttegenrijenbemesting.Ophetanderebedrijf
werd alleenrijenbemestingbijaardappelentoegepast.Hiervoor
werd eenrobot-plantmachine,voorzienvaneenapartekunstmeststrooiervoorcontactbemesting gebruikt.Deaardappelenwordengepoot opvlakland enbemestmet12cwt/acre12+ 1 2 + 1 5 . Rijenbemesting zouhiereenbelangrijk>..hogereopbrengstgevendan
breedwerpiguitstrooien.Granen,verbouwdnaaardappelen,erwten
en/klaverwordenookopditbedrijfnietbe'mest.
Op'deRoyalShow,dejaarlijksetentoonstellingvandeRoyal
Agricultural SocietyofEngland,dit jaarvoorde104emaalgehouden inNewtonAbbot,waseenkeurvangecombineerde zaaimachineskunstmeststrooiersvoor.rijenbemestingbijgranentezien.

_ c_

-5-

Demeegtezaaimachineswarenopdezewijzeuitgevoerd,waarmee
dusgelijktijdigkanwordengezaaid enbemestindezelfderijen
alscontactbemesting.Hetaantalrijen'bedraagt9,12,13of16,
met etiirijtnafstand van12-18cm.Deéchines zijnalstrekkermachinesgebouwd envoorzienvan2ijzerenbakkenachterelkaar,
éénvoorhetzaadenéén'voordekunstmest.Dekunstmestbakis
somsmet eenrubberoplossingbedekttegencorrosie enroest.De
capaciteitisb.v.vooreen12-rijigemachine 200kgkunstmest,
•Usstroôimechanismeworden sterwielengebruikt,diegemakkelijk•
zijnteverwijderen voorhetschoonmaken.Bijhétgebruikvan
poedervormigemeststoffen isdevormingvanholtenindemeststofbovendesterwielen eenbezwaar.Dekunstmestvaltdooreen
apartepijponmiddellijkachterhet'zaad,'ofkomtboven inde
zaaipijpgemengdmethet zaadindegrond.Inbeidegevallenwordt
duscontactbemesting toegepast.Dezaaipijpenkunnen*metverschillende soortenvorentrekkerswordenuitgerustjhetvalt.op,dat
roterendeschijfkoutersdevoorkeurhebben.Alsprijzengeldenin
Engeland:
v
«
12rijen (werkbreedte 2.6om,gewicht 750kg)f14-35
16rijen (werkbreedte 3.30m,gewicht900kg)f1800,hetgeenongeveerovereenzalkomenmetdeprijzenvooreenzaaimachine+
kunstmeststrooierinNederland,Bekendefabrieken zijn;Harrison
fccGregor (Albion),Wallace (Wallace),hasseyHarris,JackenSons
enJamesClay (Albion).DefirmaRansomeswasaanwezigmetde
"Polydisc",eengecombiru.erdemachinevoorschijvenploegen,bemesten inrijen (contactbemesting)enzaaien.
Dezemachineshebbenbehalvedevooronslandongebruikelijke
rijenafstandhet--grotebezwaardat demeststofin'aanrakingkomt
methet zaad,hetgeenvoordehoeveelhedendiemeninonslandgewend istestrooienongewenst is.Inditverbandmoet dedoorde
firma Teaglegedemonstreerdemachinevermeldworden.Ditisdeenige Engelsemachinevoortoediening vankunstmestaanweerszijden
vanhet zaad.Demachine,getrokkendooreentrekker,bestaatuit
5aparte zaailicha.men(rijenafstandruim50 cm),waarachtereen
kunstmestbakisbevestigd,metvoorelkzaa-ilichaam2kunstmestpijpen.Deafstandvandemö-stetofbandtothet zaadistevariëren
van 3.7cmtot12icm.Prijsf1000.-metluchtbanden enf9*0met
ijzerenwielen.Derijenafstand isvooronzeomstandighedente
groot.
Sidedressing (overbemestinglangsdegewasrij)voorhakvrucn*tenwasdoordefirma'Alpernagecombineerdmetschoffeleninde
"Econolizer".Demachineis4-rijigengeschikt voorkleinebedrijven.Achterhetschoffeltuig zijn2kunstmestbakkengeplaatstmet
elk2buizen,diedemeststofinbandenopdegrondtoedienen.Het
stroôimechanismewordt inbewegingCe
braent'viaeenmetspakenvoorJ
zienloopwiel.Demachineisookgeschiktvoorhettoedienenvan
bestrijdingsmiddelen overhetgewas.Debakken zijnookteplaatsen
op zaaimachinesvoorwortelgewassen.Prijsf250.-.Hetzoubeter
geweestzijndebakkenvóórdeschoffelsteplaatsen,opdatde
meststof.ingewerktkanworden.
N.V.TransplanterstoondeverschillendeRobot-aardappelpootmaehines (2-en3-rijige-*)metenzonderkunstmestströGiervoor
rijenbemesting.:De.kunstmestwordtbinnen'ofbuitendegeulentrekkerindegrondgebracht,daarnawordtdëaardappelgepoot entenslotteaangeaard.Steedsverhinderteendunnelaaggronddirect
contactvan depotermet.demeststof.
•,•,-..•.•.. ...
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Zijlijkengeschiktvoordobeproevingvanrijenbemesting inde
practijk.Deregelmaat vandeliggingvandepotersinderij
schijntbijdezemachines echteronvoldoendetezijn.
Defirma JacKenSons wasaanwezigmet een 3-rijigekunstmeststrooier'voorrijenbemestinggecombineerd metgeulenmakerachter eentrekker.Demachinetrekt 3voren,waarindemeststofuit
eenbredepijpvalt.Indevorenwordengatengemaaktmetbehulp
v.ineenwiel,datachterdekunstmestbakloopt.Dewielenzijn
.voorzienvannokken,waarmeeODbepaalde-afstand eenindrukgemaaktwordt indegrond.Deafstand isverstelbaar.Nadienmoeten
deaardappelenmetdehandwordengepoot.Degemaaktekuilenverhinderenhetwegrollenvandeaardappelen.Demachinelijktalleen
bruikbaar.opzandgrond enmisschien opzavelgrond.Senvoordeelis
datdepotersopeenregelmatige afstand inderijkomenteliggen,
maar eenbezwaaris,datdegrondterplaatsewordtaangedrukt.
'Samenvatting.Rijenbernestingwordt inEngeland indepractijk
vooraT"toegepastbijgranenopgrote,extensievebedrijven.Dearbeidsbesparing, die'metdezemethodewordtverkregen,iseenbelangrijkefactorvoor.detoepassing.Daarnaast ishetsucceste
dankenaanhet gunstigeeffectvanrijenbemestingmetfosfaatop
fosfaat-arme gronden.Erworden
ftiermee
hogereopbrengstenbijeen
besparing aanmeststoffenverkregen.Rijenbemestingheeftoprijkeregrondengeenbeterewerkingdanbreedwerpiguitstrooien.De
methodebiedtvoorNederlandse omstandignedenminderperspectieven.
Eendeelvandemeststoffen (fosfaat enkalijwordt indewinter
toegediend,wanneermenvooralopkleinebedrijvende.beschikking
heeft overvoldoendearbeidskrachten.Demethodekaninverbandmet
de besparingaanarbeid inaanmerkingkomenvoorgrotebedrijven.
De fosfaattoestand vanonzegronden ismeestalvoldoende,waardoor
het effectvandebemesting slechtsgeringis.Opfosfaatbehoefti-'
gegrondenisdemethodeongetwijfeld vanvoordeel.
DebestaandeEngelsemachinesvoldoenoverhetalgemeenniet
aanonzeeisen:decombine-drillsvoorgranenzijnalleenuitgerust voorcontactbemesting,hetgeenvooronzemeststofhoeveelheden
eentegrootrisicogeeftdoorkiemschade.Derijenafstand isbovendienteklein.DeenigeEngelsemacninevoorrijenbemesting
naast net&ewasneeft eentegroterijenafstand.Hetgebruik.van
poedervormigemeststoffen'blijft eenbezwaar,omdat de'gelijkmatigheid vanstrooientewensenoverlaat.
Vooronslandkanrijenbemestingbijaardappelenvanbetekeniszijnbijruggenbouw. VolgensdeEngelseonderzoekingen isdeze
metnodebeter'danbreedwerpiguitstrooien.Inhetlaatstegeval
ligt demeststofnaaanaardentotvrijhogeruggenbovenindedrogegrondvanderug,waardoordewerkingminder
is.Voordeuitvoering ismachinaalpotennoodzakelijk.'1otdusverheefthetonderzoekinonslandgeltend,,datrijenbemestingvooraardappelen
alleenbetekenisheeftapa"xb"sfWatbehoeftigegronden,hisschienis
hetmogelijk degroeitijd.vanhetgewasteverlengen,doordemeststofopeenbepaaldeafstandvandepoterteplaatsen.Verderonderzoekhieroverlijktgewenst,waarvoorhetnodig zalzijneen
Engelsepootmachinemetkunstmeststrooiervoorrijenbemesting (Robot)intevoeren.
Vooranderegewassen,waardemeststofintegenstellingmet
granennietmethetzaadinaanrakingmagkomen,beschikt menin
Engeland nognietovergeschiktemacnines,uitgezonderd depasgeconstrueerde zaaimachine-kunstmestst'rooiervandefirmaTeaglevoor
toedieningvandekunstmest inbandennaastnetzaadvanwortelgewassen.Hetonderzoek heeftgeleerd,datrijenbemestinggunstigis
bijgewassenmet eeninhorizontalerichtingbeperktwortelstelsel
enmet eenkortegroeiperiode.
25-10-10-1952

