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HET STROVRAAGSTUK
JAC. K O R T L E V E N
Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O., Groningen
, 1 . INLEIDING

De stropositie kan, onder een bepaalde samenloop van omstandigheden, een probleem vormen. Dit was na de oorlog voor de eerste maal het geval in 1949.In dat
jaar ontstonden er grote, onverkoopbare overschotten. Het volgend jaar werd er
aanvankelijk wederom voor een overschot gevreesd, waardoor de stroprijzen aan de
de lage kant bleven;in de loop van dewinter ontstond echter een tekort, waardoor
deprijzen sterk opliepen. Dit toont welaan,dat destropositiewankelis, daarteallen
tijde een stro-overschotkan ontstaan door factoren, dienietzijn tevoorzien, nochte
beheersen. Het laatzichaanzien,dat dit gevaarindetoekomst groter zalworden,als
de zuidelijke Zuiderzeepolders dejaarlijkse stro-opbrengst nogmet een 2à 300000
ton zullen verhogen.
Het is dus zaak na te gaan, hoe overschotten kunnen worden weggewerkt op zo
doelmatig mogelijke wijze. Allereerst zalechter in grotetrekken destropositiein ons
landwordengeschetst,teneindeeenindruktegevenvandeomvangvanhetprobleem.
2. D E STROPOSITIE

Destroproductieinonslandbedraagtindoorsnee2,25millioenton(metschommelingentot 15 % bovenenbenedenditgemiddelde).Inheteigenbedrijf enindebinnenlandsehandelverdwijnt hiervan ca 1,25 mill. ton. De rest is beschikbaar voor industriële verwerking (strocarton, papier, board)en voorexport.Valtineengoed strojaar
de export tegen, dan is er een stro-overschot; in een slecht strojaar met gunstige
exportmogelijkheden ontstaat een tekort.
Het overschot in 1949heeft zekereenpaar honderdduizend ton bedragen.
3. DEVERWERKINGSMOGELUKHEDEN

a. Het verbranden van stro
Dit heeft in 1949 op grote schaal plaats gevonden; op welke schaal is niet precies
bekend,dochvermoedelijk wel tot 100 000 ton.Hetis ogenschijnlijk degemakkelijkste
manier vanopruimen. Hetisechtereenonnuttewijzevanverbruik van hetstro,daar
de bemestende waarde van verbrand stro gering is en bovendien is het niet altijd zo
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gemakkelijk. Alshet stro vochtigis,moet het op veleplaatsen op een akker worden
aangestoken, de onverbrande resten verzameld en weer aangestoken enz. De kosten
kunnen hierdoor oplopen tot f 12,-per ha of f2,50per ton. Voorts veroorzaakt het
branden plekkerigheid. Het stro kan ook zo nat zijn, dat het onmogelijk is om het
te verbranden, zoals in 1950opveleplaatsen het gevalwas.
Verbranden isduseen weinigaantrekkelijke en bovendien onzekere methode.
b. Het opvoeren van de industriële verwerking van stro
Afgezien van het feit, dat delandbouw dezeopvoering niet in dehand heeft en dat
de industrie haar productie niet alleen te regelen heeft naar dewisselende stro-overschotten, maar ook naar de afzetmogelijkheden, prefereert de industrie het stro van
rogge en van wintertarwe. Zou de industrie geheel overgaan op stro als grondstof
(waardoor haar opnamecapaciteit van400000ton tot 1 mill,ton strozouwordenopgevoerd)dan nogzoueen overschot van deanderestrosoorten mogelijk blijven. Ook
deze afzet voor overtollig stro is dus onzeker.
c. Het opvoeren van dehoeveelheden voederstro en ligstro
Dit is niet op korte termijn te verwezenlijken, voorzover hiertoe uitbreiding van
de veestapel nodig is. Zonder deze kan de hoeveelheid ligstro echter toch nog wel
wordenopgevoerd.Dezelooptnl.inverschillendegebiedensterkuiteen (van400-800
kg per dier per stalperiode). Dit is daarvan afhankelijk, of men het stro van elders
moet kopen ofniet.Zogebruikt menin het Frieseweidebedrijf het minstestro (daar
men dit voornamelijk uit Groningen moet betrekken). Daar men in zulke gebieden
niet licht tot een sterk verhoogd strogebruik zal overgaan, is ook hierin niet dé oplossingte zoeken.
Overigens is dit een werkwijze, die aandacht verdient, daar men op deze wijze de
hoeveelheid stalmest verhoogt (hoewel wij over de waardevermeerdering, die de
organische stof van het stro bij deze verandering ondergaat nog maar zeer weinig
weten). Voor het gemengde bedrijf is zij zeker van belang en zou zij een verlichting
van het probleem betekenen.
d. Debereiding van strocompost
Deze methode is overal toe te passen, maar zal vooral in zuivere akkerbouwbedrijven, waar men het stro niet tot stalmest kan verwerken, in aanmerking komen.
De techniek van de bereiding behoeft geen moeilijkheden meer te bieden, daar deze
als opgelost kunnen worden beschouwd.
Eenbezwaarisevenwelhetnogalhogeaantalarbeidsuren,datdecompostbereiding
vergt(opbouwen, omzetten,begietenvandestapels,weeruitrijden enuitspreiden van
decompostenz.).Verderdegrotehoeveelheid water,dienodigis (3ton perton stro)
en die er in fijn verdeelde toestand opgebracht moet worden; men moet dus veel
water en bijvoorkeur een pomp bij dehand hebben. Omtrent dewerkingvan toegediende strocompost zijn nog maar weinig exacte gegevens bekend. Deze gegeven»
wijzen opeen nadeligewerking;dezeisechter opteheffen door meer stikstof aan de
hopen toetevoegen dan voordecompostering alszodanignodigis(dezehoeveelheid
bedraagt slechts 14kg ureum of 35kg kalkstikstof per ton stro);de compost werkt
anders stikstof-onttrekkend. Ook moet nogworden opgemerkt, dat tijdens hetbroeiproces een groot deel van de organische stof verloren gaat en dus niet aan de grond
ten goede komt, tenzij de overblijvende organische stof zoveel beter in kwaliteit is
geworden, dat dit het verliescompenseert. Dit kunnen wijechter bij dehuidige stand
van onze kennis niet uitmaken.
Hetzaldusafhangen vanderesultatenvanhetonderzoeknaardewaardevanstro146

compost in verband met de te besteden kosten of het composteren van stro aan te
bevelen is als middel om stro-overschotten te verwerken.
e. Het in degrondwerkenvan stro
Als laatste1 mogelijkheid blijft dan het inwerken in de grond. Hiermede wordt
bedoeld het zonder verplaatsing onderbrengen van het stro in de akker, waarop het
is gegroeid.
Dit bood tot voor kort nogtechnischemoeilijkheden, welkethansechter practisch
opgelostzijn.Erbestaannl.hakselmachinesmetverspreider,welkeopdemaaidorser
gemonteerd kunnen worden. Het stro komt daarmede op 8à 10cmlengtegehakseld
verspreid over het land te liggen, zodat elke grondbewerking normaal kan plaats
vinden. De prijs van deze apparaten (geïmporteerd) bedroeg medio 1950 nog geen
f 1000,-.
Hiermede kan op elk bedrijf zoveel stro worden weggewerkt, als men niet nodig
heeft en voor verkoop. Zodoende behoeft er nimmer een stro-overschot te ontstaan.
Dezewerkwijze past bovendieninhet kadervande,delaatstejaren ontstane, grotere
aandacht van deorganische stofvoorziening van degrond.
Wijachten dit de meestefficiënte wijze vanvoorkomen van stro-overschotten.
Minder doeltreffend ishetonderbrengenvanlangstro,daarditgaatstropenvoorde
ploeg. Minder zeker is de methode van het laten groeien van een onder dekvrucht
gezaaide groenbemester door en over het stro heen, daar dit door droogte wel eens
kanmislukken. Lukt hetechterwel,danwordt hetstroonder degroenbemester reeds
in sterke mate aangetast en biedt geen moeilijkheden meer aan de grondbewerking.
Dit isin 1950op vele bedrijven het gevalgeweest, daar men door develeregens het
stro niet had kunnen binnenhalen. Deruggen stro,diedecombineachterlaat, dienen
dan tevoren wel enigszins te worden verspreid. Men kan ook het stro direct onderploegenengroenbemesterinzaaien;hiervoorismenechterinsommigegevallenvooral
in de Noordelijke provincies al telaat om nogeen goede groei te krijgen.
Welkemethodemoetwordengevolgdisafhankelijk vanhetweer,de bedrijfsvorm,
de grondsoort en andere factoren en zalvan gevaltot gevaldoor depractijk moeten
worden opgelost.
Alshetstroisondergebracht,veroorzaakthetstikstofhonger 2. Deze isopte heffen
door een extragift van 5kg stikstof per ton stro3 , of 25kg ha wanneer een stroopbrengst van 5ton per ha geheel wordt ondergewerkt. Deze stikstof isdaarbijniet
geheelverloren, maar komt in één of tweejaar weer grotendeels beschikbaar. Voordeligerishet,omhiervoor gebruik temaken vanleguninosenstikstof of van stikstof,
die door scheuren van grasland beschikbaar komt. Destikstofbindende werking van
het strowordt dan gebruikt omuitspoeling tevoorkomen.
Verderishierbij nogvan belang,dat versstroeenstimulerendeinvloedheeft opde
stikstofverzamelende organismen van leguminosen, zodat deze geprikkeld worden
meer stikstof te verzamelen, dan zij zonder stro zouden doen. De combinatie van
stro indegrond met leguminosen kan duszeer voordelig zijn. Vers stro kan echter
ook een nadelige, nl. een vergiftigende werking uitoefenen. Over de grootte hiervan
isweinig bekend;dezewerking schijnt echter van minder betekenistezijn, naarmate
degrond zwaarderis.
Wil men gebruik maken van de stikstofvastleggende werking om uitspoeling te
1
Afgezien van enkele minder belangrijke toepassingsmogelijkheden voor stro als gebruik als
broeimest, champignonmest en grondbedekking, diete weinig omvangrijk zijn om overschotten van
betekenis te verwerken.
»Het C/N quotiënt is nl. 80
*De stikstofbinding gaat echter tot 10kg per ton stro.
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voorkomen, dan moet men het stro zo vroeg mogelijk in het najaar onderbrengen,
als de grond nogwarmisen de microörganismen nog actief zijn. Worden daarop
wintergewassenverbouwd,danisdebovengenoemdeextragift van25kgstikstofnoodzakelijk. Voor zomergewassen in het volgendjaar is deze gift in het algemeen niet
meer noodzakelijk, daar de stikstofbinding dan meestal reedsis afgelopen.
SAMENVATTING

Hoewelnietallejaren stro-overschottenmetlagestroprijzen teziengeven,leekhet
wel van belang middelen te beramen, waarmede in voorkomende gevallen aan het
strotocheennuttigebestemmingkanwordengegeven.Zoalsreedswerduiteengezet,
achten wij het onderploegen het meestrationelevan dezemiddelen.
Het nuttigeffect van dezemethodeofmetanderewoorden,degeldswaardevande
hogere opbrengst of de kwaliteitsverbetering van de grond, is nog niet nauwkeurig
bekend.Daarookdezekennisnoodzakelijk is,ismedio1950eenschemavanproeven
ontworpenteneindeditnategaan.
Dit schema werd toegezonden aan alle Rijkslandbouwconsulentschappen, met het verzoek hiervoor geschikte terreinen ter kennis te brengen van het Proefstation. Daar het echter reeds vrij
laat in het oogstseizoen was, konden nog slechts een vijftal proeven worden ingezet.
Daarom doen wij thans nogmaals een beroep op de consulenten in ambtsgebieden, waar zich
wel eens stro-overschotten voordoen, uit te zien naar voor deze proeven geschikte terreinen.
Uitvoeriger gegevens over hetzelfde onderwerp kan men aantreffen in een bijdrage van dezelfde
schrijver: „Het onderbrengen van stro", welke binnenkort zal verschijnen in de Verslagenvan
Landbouwkundige Onderzoekingen.
Groningen, Januari 1951

WAT IS ER MET HET MAGNESIUM AAN DE HAND?
I R G . M. C A S T E N M I L L E R
Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O., Groningen
1. INLEIDING

Het valt delaatstejaren iedereen op,dieregelmatig deontwikkelingdergewassen
volgt, dat er op velegronden iets niet in orde is. Men zou haast kunnen zeggen:in
welketijd van hetjaar menin onzezandgebieden ook in het veld komt, men ziet er
teveelgeel,waar men groen zou willen zien. Hetisbegrijpelijk, datditallerwegenonrust heeft gewekt. Eerst wisten velen niet, met wat voor verschijnselen men te doen
had.Bijaardappelen,diezeeruitgesprokenziektesymptomenvertonen,gingmenvan
het „Noordelingverschijnsel" spreken.Bijbieten,stoppelknollen,e.d. waseenvroegtijdig geelkleurenopvallend. Menbegontoen desamenhangtezienvanhetoptreden
van deze gebreken met het verschijnen van de zgn. „tijgering" in dejonge graangewassen, het reeds lang bekende symptoom van de „Hooghalense ziekte", dat in
het bijzonder aan magnesiumgebrek kan wordentoegeschreven.
Sindsdien is aller belangstelling op de voorziening met magnesium gevestigd. Er
komtsteedsmeervraagnaarmeststoffen, dievoldoendemagnesial zullenaanvoeren.
1
Het zal opvallen, dat nu eensvan magnesium, dan weer van magnesia gesproken wordt. Magnesiumishetelement, Mg,waarvan bij opname engebrek sprake is;magnesiaishet oxyde van magnesium, MgO, in welke vorm gehalten van grond en meststoffen worden aangegeven.
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