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Inleiding
HetverbruikvanmeststoffenisinEngeland inenna
deoorlog 1940-1945 zeersterkgestegen.In1939washet
totalekunstmestverbruik318.000tonN+P20,-+Kp0,in1950
879.000tonenin19591.095.000ton.Doorheensubsidie
opkunstmeststoffenisditverbruikgestimuleerd. Inhet
seizoen 1960-1961werdb.v.41miljoenpondvoorditdoel
doorderegeringuitgegeven.
Dezekunstmestwordtuitgestrooid opbedrijven,die
gemiddeldveelgroter zijn,minderintensiefwordengevoerd
ensterkergemechaniseerd zijndandeonze.Hieruit isvermoedelijkteverklaren,dattenaanzienvandewijzevanuitstrooien,hettypemeststofe.d.verschillenbestaantussenEngeland enNederland.Gedachtwordtb.v.aanmengmeststéffen,rijenbemestingengebruikvanvloeibaremeststoffen.Ooktenaanzienvanhetgrondonderzoek,hetMeststoffenbesluit enhettijdstipvanuitstrooienzijnerverschillen.
NuhetNederlandse landbouwbedrijfzichgedeeltelijk
wellicht ontwikkelt inderichtingvaneengroter,iets
extensievergevoerd bedrijfmetminderarbeidskrachten,
leekhetvanbelangvandeervaringenophetgebiedvande
bemestinginEngelandnaderkennis tenemen.Verderwilden
wijgeïnformeerd rakenoverdewijze,waarop deresultaten
vanhet onderzoeknaardevoorlichtingsdienst wordendoorgegeven.Ookdeonderwerpenwaaraanbijdeinstitutenvan
onderzoekophetgebiedvandebemestingwordtgewerkt,
haddenonzebelangstelling.
Dereiswerdgemaaktvan5'tot 15juni1961.Bezocht
werdenhetMinisterie vanLandbouw (dr.Pizerenmr.
Williams),hetregionalevoorlichtingscentrum teCambridge
'dr.Patterson),hetRijkslandbouweonsulentschapteNorwich
mr.Mann), eenproefboerderijteNorwich (dr.Owers),het
proefstationteRothamsted (dr.Cooke),devoorlichtingsdienstenhet onderzoekinstituut vanFisonsKunstmestindustrieteLevington (mr.Oarson,dr.Cooke),eenloonbedrijfteReading (mr.Johns), eenlandbouwbedrijf(mr.
ClifftonSheriff),hetNationalInstitute forAgricultural
Engineering teSilsoe (mr.Hamblin),het graslandinstituut
teHurleyendeNederlandseAmbassade teLonden(ir.
Lardinois).
Bijonzebezoekenzijnwijoveralmetdegrootstewelwillendheid engastvrijheidbejegend.Ditgeldtnietinhet
minstvoordeNederlandseAmbassade,diebehulpzaam isgeweestbijdevoorbereidingvandezestudiereis.Hierdoor
washetmogelijk,eengoedeindrukteverkrijgenoverde
onderwerpen,waarnaar onzebelangstellinguitging.
Organisatie vanhetbemestingsonderzoek endebemestingsvoorlichting
Onzebelangstelling gingvooraluitnaarhetonderzoek,datdoorinstituten, landbouwvoorlichtingsdienst
enindustrie ophetgebiedvanbemestingwordtuitgevoerd
ennaardeorganisatievandevoorlichtinghierover.
Wellichthebbenwijeenonvolledigbeeld gekregen,maar
wijmenentochweldathetvolgende eenbehoorlijkeoriënteringgeeft,
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Debelangrijkste zijnRothamsted,EastMailing,LongAshton,
LittlehamptonenWellesbourne.HetMinisterie vanlandbouw,
VisserijenVoedselvoorziening steltvoorhunonderzoek
jaarlijks5miljoenpondsterlingterbeschikking,diedoor
deAgriculturalResearchCouncilwordtverdeeld.Deinstitutenhebbenorganisatorisch geendirectebindingaande
voorlichtingsdienst.Erzijnechterverschillende contactpunten.Vertegenwoordigers vaninstitutenhebbenzitting
ineencommissie,dieondervoorzitterschapvaneenfunctionarisvandevoorlichtingsdienst (de"senioradvisory
officerforscience")deproefnemingenvandiedienstbespreekt enbeoordeelt.De commissie isonderverdeeld in
subcommissies,waarvanerzichéénmetbodemscheikunde
bezighoudt.Contact ontstaatvoortsdoorhetsysteemvan
decentralebewerkingvandeproefveldgegevens.Allebemestingsproefveldenwordenwiskundig bewerkt doorRothamsted
(dr.Boyd).Ditinstituutheeftviazijnvertegenwoordigers
indebeoordelende commissie ookinvloed opdeopzetvan
deproeven.
Vandeinstitutenwerd datdeRothamsted bezocht.Dit
instituutheeft afdelingenvooronderzoek ophetgebiedvan
natuurkunde,scheikunde,pédologie,bodemmicrobiologie,
botanie,biochemie,fytopathologie,nematologie,insecticidenenfungiciden,entomologie,bijenteeltenstatistiek.
HetheeftduseenbrederwerkterreindanelkvandeNederlandse institutenafzonderlijk.Hetpersoneelomvat ongeveer
500man.Rond degebouwenstaan120hagrondterbeschikkingvoorhetuitvoerenvanproeven.Voortsbeschikt
Rothamsted overeenproefboerderijteWoburn,gelegenop
lichtere grond,zodatmendemogelijkheidheeftvoorvergelijkendeproevenoplichte enzwaregrond.Uitzuinigheidsoverwegingenwordtdelaatste jarenveelvanhet onderzoek
over 'S,P enKinproevenmetkleineveldjes (3-10m^)uitgevoerd.
Eendeelvanhet onderzoekisdirect opdepraktijk
gericht,eenanderdeelismeerfundamenteel.Deafdeling
"scheikunde"hadin1960bijvoorbeeld devolgende projecten
inonderzoek:
-tijdvantoedieningvanïsfensoortenNopgranen,
-vergelijkingvanK-soortenvooraardappelen,
- directewerking ennawerkingvanverschillendePmeststoffen,
- vergelijkingvanenkelvoudige enmengmeststoffen,
-vergelijkingvanvloeibare envasteN-meststoffen,
- effectvankunstweide opdeN-behoeftevanvolgende
gewassen,
- effectvanMginslakkenmeel,
- invloedN-meststoffenopNO,-enMg-gehaltevangras,
- devoedende enfysischewerkingvanorganischemeststoffen,
- an^nen-kationen-verhoudingenindeplantenvoeding,
- evenwichtentussenverschillende bindingsvormenvanK,
-verliezenvanPuitdegrond,
- onderzoeknaarmethodenvoorbepalingbeschikbaarP,
- invloedvankunstweide enmeststoffenopb«dem-N.
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inhoofdzaak inhaarregionale centraenopbescheidener
schaaldoorde consulenten.Devoorlichtingsdienst in
Engeland isingedeeld in8"regions" (inclusiefWales).
Aanhethoofdvaneen"region"staateendirecteur.Deze
geeftleidingaanhetregionale centrumvanonderzoeken
aandeconsulentenmeteenambtsgebied.Inhet regionale
onderzoekscentrum vindtmen"husbandryspecialists"en
"science specialists".Totdeeerstegroepbehorenonder
anderedespecialistenvoordeakkerbouwbedrijven,degraslandbedrijven,delandbouwwerktuigen,detuinbouw,deveeteelt,dezuivelendepluimveeteelt.Degroep "science
specialists" omvatanalisten,bacteriologen,entomologen,
plantenziektenkundigen, specialistenvoorveevoeding en
voorbodemenbemesting.Elkespecialistische afdelingbestaatuit eenafdelingshoofd,tweetotvijfacademischgevormdekrachtenenongeveervierassistenten.
Despecialistenvoor"science"en"husbandry"vande
verschillende regionale centrawordenlandelijkgecoördineerd doorresp.de"senioradvisory officerforscience"
ende"senioradvisory officerforhusbandry".Deze
functionarissen behorentotdestafvandelandelijke
directeurvandevoorlichtingsdienst.De"science"-coördinator (dr.Pizer)houdt c a .regelmatigvergaderingenmetde
inregionale centragestationeerde specialistenvoorbodem
enbemesting,waarbijbehalve organisatie-zaken deonderzoeksresultatenvandegroteinstitutenaandeordek*men.
Hijisverdervoorzittervaneenaantal commissies,waarin
vertegenwoordigers vaninstitutenenvoorlichtingsdienst
zittinghebben.Reedswerd decommissie genoemd,diede
proefnemingen vandevoorlichtingsdienst bespreekt enbeoordeelt.
Deaardvanhetonderzoekinderegionale centra
richt zichsterk opdepraktijk.Veelaandachtgeeftmenaan
deproblemen,diedeconsulentennaarvorenbrengen.De
regionale specialistenbestedenslechts eengering deelvan
huntijdaanfundamenteelonderzoek.Ditwordt grotendeels
overgelatenaandelandelijkeinstituten,vooralwanneerhet
langdurigonderzoekbetreft.Deregionale specialisten
beschikkenoverlaboratoriumfaciliteiten,onderzoekspersonee]en-materieel.Indecentraiscokeenlaboratorium
aanwezigvoorhetroutineonderzoek vangrond engewas.
Hetbezochteproefcentrum teCambridgevoertjaarlijks
20tot30bemestingsproefvelden uit.Voordetechnischeuitvoering zijnviermensenbeschikbaar.Eventueelwordtde
hulpingeroepenvandeassistentenvanconsulenten.
Deregionale specialistenzijnverantwoordelijkvoorde
doorstromingvanderesultatenvanonderzoeknaardeconsulentschappen.Hiertoewordt jaarlijkseencursus gehouden
met consulentenenrayonassistenten,waaropinleidingen
wordengehoudendoordespecialisten.Deresultatenvan
hetonderzoekvanderegionale centrawordenvastgelegd
ineenjaarverslag envoortsinhoofdzaakgepubliceerd in
deJournalofAgriculturalScience.Incidenteelworden
artikelengeschreveninboerenvakbladen.Bijeenvande
consulentenwerd deopmerkinggehoord,dathetinverband
met degrotehoeveelheid telezenpublikatieswenselijk
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overgingentothetsturenvankortenota'saandeconsulenten.
De consulentenmet eenambtsgebied doenbetrekkelijk
weinigonderzoek,zekerminderdanbijons.Zowordenbij
voorbeeld inhetbezochte ambtsgebied Norfolkjaarlijks
slechts6à7proevenuitgevoerd.De consulentendrijvenop
het onderzoekvanderegionale centraendatvanproefboerderijen.Anders danbijonsbeschikkendeconsulentenniet
overeenspecialistvoorbodemenbemesting.Indestaf
vaneenconsulentschapheeftmenslechtsvierspecialisten,
namelijkvoortuinbouw,veeteelt,pluimveeteelt enlandbouwwerktuigen.Voordeanderevakgebiedenmaetende consulenten
enderayonassistentendusrechtstreeks contactopnemenmet
deregionale specialisten.
Degedragslijnvandeproef
boerderijenkomt inhetalgemeenhieropneer,datgetrachtwordtideeënenvondsten
vaninstitutenpraktischtoetepassenterdemonstratie
aandeboeren.Daarnaastmoetenzijopbeperkteschaaleigen
onderzoekverrichten.Erwerd eenproefboerderijbezochtte
Norwich (180ha).DitiswaarschijnlijkdeenigeinEngeland,
dieinhandenisvanboerenorganisaties.Deboerderijm»et
zichzoveelmogelijkzelfbedruipen.Erzijnslechtstwee
fondsenbeschikbaar,namelijkéénvandecommissievoor
suikerbietenonderzoek eneenfondsvoorrassenonderzoek.
Elkeboerkanlidwordenvandeproefboerderijtegeneen
contributievanƒ 20,-perjaar.Hetlidmaatschap staatook
openvoormeststoffenfirma's.Alslidheeftmenrechtop
bezoek aandeboerderijenopgratisadvies.Debezochte
proefboerderijheeft zichtotnutoevooralteegelegd opde
teeltvansuikerbietenindemeestuitgebreide zin(teelt,
arbeid,bemesting,gebruikbijproduktenenz.).
Deproefboerderijverricht eenstukvoorlichting.In
dejaarlijksegidswordenderesultatenvanvorige jaren
beknoptweergegeven.Twee ofdriekeerperjaarwerdeninformatie-bulletins overhetlopendeonderzoekaandeleden
toegezonden.Verderverzorgt deproefboerderijinsamenwerkingmetdevoorlichtingsdienstwekelijkseenrubriekin
eenboerenvakblad.
Behalve doordeoverheidwordt ookveelonderzoekverricht doordeindustrie.FisonsLtd.beschikt overeen
groot enzeermoderninstituutteLevingtonendeI.C.I.
heeft eeninstituutmetproefboerderijinJealott'sHill.
Het formaatvanhetbezochteinstituutvanFisons iszo,
datéénvandeafdelingen (SoilScienceDpt.)inomvangte
vergelijkenismetdeafdelingSoilChemistryvanRothamsted.
EvenalsRothamstedbesteedtookFisonsaandacht aanfundamenteelonderzoek.Wijkregendeindruk,dathet fundamentele
onderzoekoverhetgedragvanfosfaatindegrond zeerg«ed
is.Deindustrie beschikt overeengrootvoorlichtingsapparaat.Fisonsheeft80getrainde voorlichters,verspreid
overEngeland enWales.Dezeindustrieheeft ookeenlaboratoriumvoor routine-grondonderzoek.
Erbestaat eenredelijkgoed contacttussenindustrie
envoorlichtingsdienst.Invelegevallenzijndevoorlichtersvandeindustrievoormalige assistentenvandevoorlichtingsdienst;overgangvanindustrienaarvoorlichtings-5-
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waarbijproblemenvanmeststoffengebruikbediscussieerd
worden.Voortsvergadert eencommissievanchemiciéénof
tweekeerper jaarsamenmetdemeststoffenproducenten om
problemenoverallerleitypenvanmengmeststoffentebespreken.Debedoelinghiervanisdeindustrie te stimuleren
totproduktievanbepaaldemeststoffen.
Wanneerwijdeorganisatievanhet onderzoek ende
voorlichting ophetgebiedvanbemesting inEngelandvergelijkenmetNederland,danmenenwijingrote lijnenniet veel
verschiltezien.Openkeleonderdelenisechterwelverschil.
InEngeland ontbreektbijdeconsulentendeassistentspecialistvoorbodem-embemestingsvraagstukken.Hierdoor
isdedoorstromingvanresultatenvanonderzoek opditgebiednaardebedrijfsvoorlichtermindergrootdanbijons.
Hetdoordevoorlichtingsdienst verrichtebemestingsonderzoekheeftvooralplaats doordeindecentragestationeerde afdelingenvoorbodem-enbemestingsvraagstukken
enveelminderdanbijonsindeconsulentschappen.Een
voordeelvanhetEngelse systeemis,dat ditonderzoek do»r
zwaarderekrachtenwordtgeleid enuitgevoerd daninons
land inhet algemeenhetgevalis.DeregionalebemestingsspecialistheeftinEngeland eentaakbijhet aanvullende
onderzoek enbeschikthiertoe overvoldoende faciliteiten
(laboratorium enproefvelddienst).Ditkanalseenvoordeel
voorhemgezienworden.
UiteraardkennenwijnietalsinEngelandhetgevalis
de coördinatie vandevak-specialisten,dieinhandenis
vande"senioradvisory officerforscience".Inonsland
iserimmersslechts éénconsulentvoorbodemenbemesting.
Deze treedt zelfopalscoördinatorvandeassistentenspecialist indeconsulentschappen.
Erisooknogwel enigverschilindeverdelingvande
onderwerpenvanonderzoektusseninstitutenenvoorlichtingsdienst.Veelvanhettoegepaste onderzoek,waaronder
detoetsingvananalysecijfersvangrondonderzoek,is
ondergebracht bijderegionale onderzoekscentravandevoorlichtingsdienst.Bijenslaghetzwaartepunt vanditwerk
totnutoebijhetInstituutvoorBodemvruchtbaarheid, al
werkt ditdanviainterprovinciale proefseriesnauwsamen
met devoorlichtingsdienst.
Belangrijklijktons,datinEngelandmeerdaninons
land dewiskundige verwerkingvanallebemestingsproefveldenvandevoorlichtingsdienst doordestatistischeafdelingvaneeninstituut (Rothamsted)geschiedt.
Subsidie openhandelinmeststoffen
Overdezekwestieswerdeninformaties ingewonnenbij
mr.Williams,verbondenaanhetMinisterie vanLandbouw
(Londen).Hijiso.a.verantwoordelijkvoordeuitvoering
vandesubsidieregeling enbehandeltkwesties inzakehet
Meststoffenbesluit.
In1952werd eenwetaangenomen,diedesubsidiëring
vanmeststoffenregelt.Elk jaaropnieuwmoet eenbegroting
voordesubsidiehetHouse ofParliamentspasseren.Voor-6-
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denieuwevoorstellenplaats.
HetRijkbetaalt opgrondvandegegevens,dieeenboer
bijaankoopvanmeststoffenopeenformulierinvult.Dehoeveelheid endesoortmeststofdienenaangegeven teworden.
Menhoopt,datkoperenverkoper zuiveregegevensverschaffen.Incidenteelwordtopverzoekvanhetministerie
doordevoorlichtingsdienst controle uitgeoefend.
Desubsidieregelingbeoogt eenhogergebruikvanmeststoffen.Deze doelstellinglijktwelbereikt tezijn.Sinds
deinvoeringvanderegelingishetgebruikverdubbeld.In
hetseizoen 1960/61werden32miljoenpondsubsidie aan
meststoffengespendeerd ennogeens9miljoenpond aankalk.
Voorkalkbedraagt desubsidie 60$,voorstikstof 9shilling
perprocentN (opbasisvan1Eng.ton),voorfosfaat7
shilling 2penceperprocentinwateroplosbaarfosfaat.
Hetkomt eropneer,datstikstofeninwater oplosbaar
fosfaatvoerongeveer40$gesubsidieerdworden.Kaliwordt
nietgesubsidieerd.Deredenhiervooris,datmenbevreesd
isvooreenprijsstijgingvanditprodukt.Hierd«orzousubsidiegeldnaarhetbuitenlandafvloeien.
Desubsidiepolitiek lijktinonzeogenwatmerkwaardig,
omdatdetoepassingvanmeststoffeninhetalgemeenzeer
rendabelis.Desubsidiëringvanmeststoffenhangt echter
samenmet deheleprijspolitiekvandeEngelse landbouwen
isnietopzichzelfstaandtebeoordelen.
Erbestaat eentrenddesubsidieindetoekomstte
verlagen.Desubsidieregelingheeftinvloed opdekeuze
doordeboeruithetassortimentmeststoffen,dathemter
beschikking staat.Inditopzicht isvo»ralvanbetekenis
debepaling,datalleeninwateroplosbaarfosfaatwordt
gesubsidieerd.Het zalo.a.tetgevolghebben,datde
Engelseboereengroterevoorkeurvoorb.v.superfosfaat
b»venthomasmeelaandedaglegt danzijnNederlandse collega.
Hetheeftverderookinvloedopdesoortenvanmengmeststtffen,diedeindustrieproduceert.Zoalseldersindit
verslagwordt opgemerkt,werkt debepaling deproduktie
vanrelatiefsterkverzurendemengmeststoffenindehand.
Waarschijnlijkheeftdesubsidieregeling ookinvited
op,'dekeuzevandestikstofmeststof.Hetvaltnamelijkop,
dathetverbruikvanzwavelzure ammoniak integenstelling
metonslandveelhogerisdandatvankalkammonsalpeter.
Nuw«rdtzainEngeland inhetalgemeenalseengoedemeststofgewaardeerd,maardaarnaast zaltochookwel eenrol
spelen,datdekalkaanweziginkasnietwordtgesubsidieerd,endealsenkelvoudigprodukttoegediendekalkwel.
Wijzienhierdus,datdeoverheidnogalinvloedkan
hebbenopdeomzetvanbepaalde produkten.Daar staat tegenover,datdehandeleengroterevrijheidheeft danbij
ons.Ismenbijonsgebondenaaneenaantalnormen,vastgelegd indelijstvanMeststoffenenheeftmenvoorafwijkendeproduktenontheffingnodig,inEngelandmogenallerleiproduktenindehandelgebrachtwordenmitsmendegehaltenmaaraangeeft,Indedefinitievaneenmeststof
komthetgehaltenietvoor.
HetMeststoffenbesluitinEngeland isinhandenvan
eencommissievanongeveer 15personen.Hetministerie,
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invertegenwoordigd,
Hetverdient onsinziens aanbeveling demeritesvan
"beidesystemen alsookvandieinanderelandengoedinhet
oogteblijvenhoudenenwaarmogelijkaanelkaar aante
passen.
Grondonderzliek
Bijvrijwelallepersonen,metwiewijoverdewaardevan
grondonderzoek vangedachtenwisselden,lagdewaardering
hiervanals."basisvoorbemestingbelangrijklagerdanin
Nederland.Zoweldr.CookeinRothamsted,dr.Pizer (Londen),
Patterson (Cambridge)alsmr.Mann (rlc.inNorfolk)waren
vanmening,datmenmetbehulpvangrondonderzoekviade
gebruikelijkemethodesnietveelverderkankomendaneen
ruweindelingindrie classificaties (laag,normaalen
hoog).Ditoordeel"berustophetonvoldoende zijnvandesamenhangtussencijfersvangrondonderzoek endereactievan
degewassen.Overigenswerd ookweldemeninggehoord,dat
meninvergelijkingmetNederland teweinig aanditonderwerp
gedaanheeft (Fisons Ltd.).
Uitinformaties bijverschillende institutenblijkt,dat
mennietvanplanisdegebruikelijkemethodes opmeerproefveldentetoetsen,Indezerichtingwordtdusnietgewerkt
aandeverbeteringvaneenbemestingsadvies.Welwordtgewerktaandeontwikkelingvannieuwemethoden.InRothamsted
ismenbezigmet deontwikkelingvaneenmethtdeop
"theoretische basis",zoalsmendatnoemde.Hierbijwordt
gedacht aandemetingvanactiviteitenvanverschillende
i«nenonderuiteenlopende omstandigheden.Wat fosfaatbetreftwordt gewerkt aaneenmethode,dieinderichtinggaat
vanonzeP-waterbepaling.ErwordthierbijeenCaCl2-oplossinggebruikt.OokophetLevingtonResearchStationvan
Fisonswordtveelkrachtgezet ophetgrondonderzoek opfosfaat.Mentrachthiermeerinzicht tekrijgenindeverschillendebindingsvormenvanfosfaatindegrond,waarbijgebruik
gemaaktwordtvanradioactief fosfaat enanionenuitwisselaars.
Hetonderzoek steunt opeenserievan24meerjarige P-proefvelden,diedoorgeheelEngelandverspreid zijnaangelegd.
Opelkproefveld liggendrieP-trappen. Gehooptwordtuit
hetverloopvandeverschillentussendeobjectentotconclusies overdeP-binding tekunnenkomen.Elkproefveldis
representatiefvooreenbepaalde streek.Hetverdientvoor
Nederlandse belanghebbendenaanbeveling,komendepublikatiesvanCooke enLarsonoverdezekwestieinhetoogte
houden.
Vanzelfsprekendreesdevraag opwelkebasis danwel
geadviseerdwordt alsaanhetgrondonderzoek zoweinig
waardewordttoegekend.Dr.Pizerwasvanmening,dat
eerstmoetwordengekekennaardevruchtbaarheid vande
grond (bijhogere opbrengstenmeer gevsn.), naarhetniveau,
waaropdeboerbemest ennaardevoorafgaande gewassen
(nawerkingvangegevenmeststoffen).Voortswordendeervaringenvanproefveldengebruikt,echterniet ofweinig
gekoppeld aanhetgrondonderzoek vandieproefvelden.Mr.
Mann(rlc.Norfolk)adviseert inhoofdzaak opgrondvanin
-8-

- 8hetverledentoegepaste "bemestingen.Hijgebruikthetgrondonderzoek alseenmiddelomverschuivingen indebemestingstoestand indeloopvandetijdtekunnenconstateren.
Het is"beslistnieteenvoudig eenvergelijkingtetrekkentussendewaardevanhetEngelse envanhetNederlandse
"bernestingsadvies.Menzoudaarvoorde"betekenisvande
factoren,dieinhetEngelse systeemmeetellen (vruchtbaarheidsniveau,vroegertoegepaste "bemestingenz.)diepgaand
moeten"bestuderen.Erisonshierovergeenmateriaalgedemonstreerd.Hoeweldemogelijkhedenvoor eengoedebeoordelingdooronsnietuitvoerig zijn"bestudeerd,menenwijtoch
tekunnenzeggendatde"basisvanonshemestingsadviesin
kwaliteitnietachterstaat"bijhetEngelse.Detoetsingvan
hetgrondonderzoek isinNederlandinelkgevalveelintensieverensystematischeraangepaktiHierbijmoet echterwel
inhet oogwordengehouden,datmeninEngeland doorde
groterevariatieinbodemtypenmoeilijktoteensysteemals
het onzekankomen.
Debetrekkelijkgeringewaarde dieaanhetgrondonderzoekwordttoegekend,brengtmetzichmee,daterinvergelijkingmetNederlandweiniggrondmonsterswordenonderzocht.
Zoonderzoekthetlaboratorium teCambridge,datinditopzicht dezorgheeftvoor+een-achtstedeelvanEngeland,
jaarlijks12.000grondmonsters.Deboerenkunnendemonsters
nietvrijinzenden.Debeslissing overhetwelofnietuitvoerenvangrondonderzoekligtbijdeassistentvande
vèorlichtingsdienst.Inhetalgemeenzijnhetpercelen,waar
ietsaanmankeert,dievoorgrondonderzoek inaanmerking
komen.
Behalve doorderegionaleproefstations(zoals
Cambridge)wordtroutine-grondonderzoek uitgevoerddoor
laboratoriavandeindustrie.HetlevingtonResearch
Station(Fisons)analyseert jaarlijks30.000monsters,de
regionaleproefstations tesamen200.000.Demênsters,die
déordeindustriewordenonderzocht,wordenookdoorassistentenhiervangenomen.Zijverzorgentevenshetbemestingsadvies.Evenminalsd*orderijksinstantieswérdthet
nemenvangrondmonsters doordeindustrie gestimuleerd.
Mengmeststeffen
Het zelfmengenvanenkelvoudigemeststoffendéorde
boerkomtinEngelandpraktischnietmeervoor.Demengmeststoffenhebbendankzijhunarbeidsbesparend aspecten
hungemakkelijkehanteerbaarheid (korrelvorm)enondanksde
wathogereprijseengrotevluchtgenomen.VanalletoegepastemeststoffenwerdvolgensFisonsLtd.,degrootste
fabrikantvanmengmeststoffeninEngeland,indeperiode
1957/1960ongeveer70$alsmengmeststéfgebruikt.Erisin
ditopzichtenigverschiltussenN;P enK.Stikstofen
fosfaatwerdenvoorresp.63en66-|#alsmengmeststoftoegepast,kalivoorongeveer94$.Eenhoogpercentagevande
mengmeststoffenbestaatuitprodukten,dieontstaandoor
mengingvanenkelvoudigemeststoffendoorgroteenkleine
industrieënofplaatselijkehandelaren.Demeestevandeze
produktenzijngekorreld.
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- 9Hetbeschikbare assortiment isgroot,evenals inNederland.Volgens derijkslandbouwconsulent inNorfolk zouden
inzijnambtsgebiedongeveer 150Produkteningebruikzijn.
Zuivertechnischgezien,lettend opgrond engewas,moet
hetbenodigde aantalinderdaadhoogzijn,maarperbedrijf
ishetaantalgebruikteproduktenmeestalniethoger dan
twee ofdrie.Dithangt onderanderesamenmethetprijsbeleid.Deprijswordtnamelijkmedebepaald dfordeaangekochtehoeveelheid.Alsnormenwordenhierbijhoeveelheden
vanéén,tweeenzestongehanteerd.Ditbrengtmee,datmen
zichvooralopkleinebedrijvenslechts eengeringaantal
kanpermitteren.Dehiervantoegepastehoeveelhedenworden
afgestemd opdebehoefte aanPenK;deN-bemestingwordt
zfnodigaangevuldmet enkelvoudigemeststoffen.Pis«ns
Ltd.voertachtverschillende produkten.Yolgenshenzou
ditaantalvoldoende ^ijnvoordeEngelselandbouw.Williams
vanhetGraslandinstituutteHurleymeenteentrendwaarte
nemenvcoreentoenemend gebruikvanNalsenkelvoudige
meststofopgrasland inhetvoorjaar,terwijldePK-bemesting
meernaardezomerverschovenwordt.Dezetendens zousamenhangenmethetgevaarvoorkopziektebijtoedieningvanKin
hetvoorjaar.
IndeinEngeland verhandeldeNPK-meststoffenkomtin
tegenstellingmetNederlandvrijwelgeennitraatvoor.De
belangrijksteredenhiervooriswaarschijnlijkeenmonopoliekwestie.DeI.C.I.hadtotnutoedegeheleN-produktie in
dehand enleverde alleenza.Daarnaastisereenvoorkeur
voorhetgebruikvanNH^-meststoffen.Misschienspeeltook
detoegepaste subsidieregelingeenrol.Dezeregelinghoudt
onderanderein,datalleensubsidiewordttoegekendvoor
inwater oplosbaarfosfaat.Deproducenten zullendaardoor
hetvoorkomenvandicalciumfosfateninhunproduktenzoveel
mogelijkvermijdeneneenvoorkeurtonenvoorinwateroplosbareammoniumfosfaten.De consequentie is,datdemengmeststoffennogmeerdanveleinfnslandtoegepaste produkten
verzurendwerken.OpditaspectwtrdtinEngeland echter
totnutoenognietveelaccentgelegd.Gezienhetvroegere
algemenegebruikvanzabetekent deovergangopmengmeststoffenoverigensgeenachteruitgang inditopzicht.
SindsdeoorlogiserinEngeland enigeverandering
gekfmenindeonderlinge verhoudingenvanN,P enKinde
mengmeststoffen,terwijldeconcentraties sterkzijngestegen.
DegemiddeldeNPK-verhoudingwasin1945/46 1:1,6:0,6enin
1957/581:1,3:1,6.Des#maanN,PenKbedroegin1952/53
gemiddeld overdeproduktenongeveer 27$,in1956/5731$
enin1959/6034$.Hetvaltop,dathet stikstofpercentage
indeEngelsemengmeststoffeninhetalgemeenlaagisin
verhoudingtotP enK.InNederland ligtdithoger.
Menverwacht eentoenemend gebruikvanureumalsgrondstofvo§rdemengmeststoffen.
Inhethiernavolgende overzichtwordendeprijzenvan
eenaantalproduktenvermeld.Zijzijnontleend aaneenmededelingvanPisfnsLtd.
Tervergelijkingvanmengmeststoffen enenkelvoudige
produktenhebbenwijvoorenkelevoorbeeldendeprijzenvan
gelijkwaardigehoeveelhedenberekend.
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- 10Fisons 10+10+18;prijsperEngelsetonvóóraftreksubsidieƒ 270,-,naaftrekƒ 190,37.Eéntongelijkwaardigaan
10
10
yprtonkas (21%ir),j ^ tonsuperfosfaat (gekorreldmet 19%
PpO
)resp;
en -rrrton
k-60.Kosten
vóór
aftrek
vansubƒ 112,30,
ƒ80,25hiervan
enƒ 60,15
(samen
ƒ 252,70),
sid '.e
naaftreksubsidieresp,
ƒ 67,30,ƒ 44,40enƒ60,15 (samen
ƒ 171,85).
Hetprijsverschilbedraagtvoorditgevalongeveer9%
tenongunstevandemengmeststof.Opsoortgelijkewijzewerd
voorhetprodukt6+15+15 11%gevonden,voor0+20+20 19%en
voor9+18+04%.Uit dezevoorbeeldenblijkt,datdemengmeststoff
eninEngeland ruwweg 10%duurderzijndandeenkelvoudigeProdukten.Erisdannoggeenrekeninggehoudenmet
dekostenvandekalk,dienodigisomdeverzurendewerking
tecompenseren.Hetprijsverschilzouvolgens deconsulent
voorNorfolkwel eensredenkunnenzijnvooreenduidelijke
achteruitgang inhetgebruikvanmengmeststoffenbijeen
slechte conjunctuur.
PrijzenvanmeststoffenvolgensFisonsLtd.
Guldensper Subsidie 'Guldensper
Eng.ton
perton
Eng.ton
vóóraftrek
naaftrek
subsidie
subsidie
84,40
152,50
68,10
Gekorr.superf.
19%PoOp:
Poederv.superf. 18% » °
137,50
64,50
73,Thtmasmeel
18% "
106,69,25
36,75
Zwav.ammoniak
21%N
210,94,50
115,50
Kalkammonsalp.
15,5%F
182,50
112,75
69,75
ti
21% "
235,75
94,50
141,25
—
60%KpO
Kalizout
200,50
200,50
50% *
Zwavelz.kali
206,50
206,50
Patentkali
28% "
146,50
146,50
Fisonsno.41
«
42
"
45
«
47
"
48
"
49
n
33
"
36

10+10+18
16+9+9
6+15+15
0+14+28
0+20+20
14+6+20
9+18+0
8+12+8

270,291,50
257,75
233,25
248,25
290,250,230,-

79,63
103,04
78,75
48,16
69,30
83,70
102,62
77,40

190,37
188,46
179,185,09
178,95
206,30
147,38
152,60

Meststoffeninvloeibarevorm (Fertiliquors)
Hetgebruikvanmeststoffeninvloeibarevormisin
verhouding totdetoepassingvanvasteproduktennietvan
betekenis,maarhetneemtvolgensmedewerkersvanRothamsted
enigszinstoe.EenAmerikaanse firmaisbezigdezebemestingswijzeinEngeland teintroduceren.
Uit degesprekkenmetverschillende personenbleek
ons,datdeoorzaakvandeintroductie endeuitbreiding
vandebemesting indezevormuiteindelijkisterugtevoeren
opdeduurte enonaantrekkelijkheid vandearbeid.Het ziet
ernaaruit,dathetuitstrooien-vandemeststoffenmeeren
meert»tdeactiviteitenvanloonwerkers zalgaanbehoren,
-11.

- 11vooralwatbetreft deniet-gekorreldeprodukten.Nureeds
zouongeveer95$vanallekalk encirca50$vanhetslakkenmeeldoorloonwerkerswordengestrooid.Voorts strooienzij
ook:ruwfosfaat,kaïniet enzout.Omdeprijszoattractief
mogelijktehoudenzullendeloonwerkers"bijvoorkeurNPKmeststoffentoepassen,waardoor devolledige bemestingin
één gangverzorgd is.Behalve devasteNPK-meststoffen
komenhiervoordevloeibareProdukteninaanmerking.Het
uitstrooienvandevasteEPK-meststoffenzalwaarschijnlijk
doordeboerenzelfblijvengebeuren.DekansvoordeloonwerkersligtinhetgebruikvandevloeibareProdukten.Zij
zijntendelereedshieropingesteld doorhunactiviteiten
ophetgebiedvangaswater.
Alsvoordelenvandevloeibaremeststoffenwerdengentenddelagereprijs,degroterevariatieinkeuze-mogelijkhedenendebetereveidelingoverhetland.
a.Deprijs.
Hetvolgende tabelletjegeefteenvergelijkingvande
prijzenvanequivalentegiftenEPK-enNK-meststoffenin
vloeibareresp.vastevorm.Indeprijzenvandevloeibare
Produktenzijndeuitstrooikostenverdisconteerd» Deprijzen
vandevastekorrelmeststoffen zijngebaseerd oplevering
van7tonfrancoboerderij.
Produkten
vloeibare produkten
vasteprodukten
fertiliquor211 (1030gallon)ƒ 113,16+9+9 (12 cwt)ƒ
»
223 (1070 » )ƒ203,12+12+18 (18,5 ")ƒ
16+0+16 (10
")ƒ
"
KN/1 (1000 » )ƒ 90,16+0+32 (10
")ƒ
»
KN/2(1000 " Jƒ120,Aangeziendebedrageninbeidekolommenongeveergelijk
zijnkomthet eropneer,dathetuitstrooienvandevloeibare
Produktenvoordeboernietskost.
Devloeibaremeststoffenkunnenbetrekkelijkgoedkoop
zijnomdatdeloonv/erkersdezezelfmakenuittendeleruwe
grondstoffen,dieingrotehoeveelhedenwordenaangekocht.
Alsgrondstoffengebruiktmenureum,ammoniumfosfatenen
kalizout.Vooralhetureumisgoedkoop,omdatmenhiervande
ruwe ongekorrelde vormkangebruiken.Deapparatuurvoorhet
klaarmakenvandeproduktenbehoeftnietkostbaar tezijn.In
eendepotdatbezochtwerd,bestond dezeuit eenwarm-waterbakvoorhetoplossenvandegrondstoffenenenkeleopslagtanks.

116,201,75
96,130,-

b.Devariatieinkeuze-mogelijkheden.
Omdatdeloonwerker deproduktenzelfmaaktdoorhet
inwateroplossenvandeafzonderlijkecomponenten,kanvoor
eengrotevariatie insamenstellingwordengezorgd opbestellingvandeboer.Theoretischheeftdeboerookeen
ruimekeuzeuitdevasteNPK-meststoffen,maarindepraktijkishetbijdehandelaaraanwezige sortimentklein.
c.Degroteregelmaatvanstrooien.
Devloeibaremeststoffenwordenafhankelijkvande
toetepassenhoeveelheidmetkleine ofgrote tankwagens
ophetlandgebracht (inhoud tot 1000gallons).Aandeze
-12-

- 12wagensisop"betrekkelijkgeringehoogtebovendegrond een
sproei"buismetuitlaatopeningenbevestigdeDemogelijkheid
bestaatindetanksbovendevloeistofeenconstante druk
teonderhoudenomvooralophellend terreineengelijkmatige
uitstromingtewaarborgen.Destrooibreedte schattenwijop
ca.7m«,Ditisaanmerkelijkmeerdandievandemeeste
kunstmeststrooiers.
Devoorlichtingsdienst bracht alsbelangrijkste bezwaar
tegenhetgebruikvanvloeibaremeststoffenhetgevaarvoor
structuurbederfnaarvorendoorhetrijdenmetdezware
tankwagens overhetland.Bovendienkanmeninhet voorjaar
paslaterophetlandterecht„
Wijmeendennogeenbezwaartezienindeondoelmatigheidvanhettransportvanhet depotvandeloonwerkernaar
deboer.Ditbestaat nl.grotendeelsuittransportvanwater.Menstelt zichvoorindetoekomsteengeconcentreerde
oplossinginplastic zakkenopdeboerderijafteleveren.
Detankwagenskunnendanterplaatsewordengevuld envan
bedrijftotbedrijfrijdenzonderdenoodzaakvanhetsteeds
weerterugreizennaarhetdepot.
Eenbezwaarvangeheelandereaard zienwijinhetgebrekaancontrole-mogelijkheden opdesamenstelling vande
Produkten.Bijdehuidige regelingvanhandelenvervoer
vanmeststoffeninNederland zoudeinEngeland gevolgde
werkwijzeniettoelaatbaarzijn.
Watbetreft dewerkingvanvloeibareproduktenin
vergelijkingmetvastemeststoffenisinEngelandweinig
onderzoekgedaan.InRothamstedwerd alleendewerkingvan
F invasteenvloeibarevormvergeleken.Deresultatenmet
devloeibarevormwarenietsslechter.Inde desbetreffende
proevenwerdnietgecompenseerd voorhetindevloeibare
vormtoegevoegdewater.
Hetmagnietuitgeslotengeachtworden,dat devloeibaremeststoffenindetoekomst ookinNederland vaste
v«etkrijgen.
Gaswater
Gaswaterkanwordenbeschouwd alseenvloeibareNmeststof.Hetontstaatbijhetwassenvansteenkoolgas in
degasfabrieken.Hetproduktbevat ca.1,8$Ninammoniakvorm.DepHisongeveer9.Hetgebruikvangaswaterin
Engeland isdelaatste jarensterkgestegen.In1953bedroeg
het ca.27miljoenliter,in1960360miljoenliter.In
Nederland isditproduktvanweinig ofgeenbetekenis,aangezienmenhieropgroteschaalopaardgasisovergegaan
•fhetgaswaterverderverwerkt.
Erwerd eenbedrijfbezochtwaarregelmatiggaswater
wordttoegepast.Doordeeigenaarvanditbedrijf(exjournalist)werdendevolgendevoordelengenoemd:
a.Degemakkelijkeopneembaarheid vandestikstofenhet
geringerisicovanuitspoeling,omdatdestikstofin
FH.-vormaanwezigis.Hetprodukt zouinelkseizoen,
dusookindewintertoegepastkunnenworden.Uitspoelingzounagenoegniet optreden,omdatbijdewintertemperatuurbeneden40°Egeennitrificatieplaatsheeft.
Aandestikstofinzwavelzure ammoniakwerdhetvoordeel
vandegeringeuitspoelingniettoegekend.
-13-

- 13"b.Eenopmerkelijkeonkruiddodendewerking.Dezewordttoegeschrevenaannevenbestanddelen,waarvandeaardniet
bekend is.B3jtoepassing opbladkoolkrijgtookditgewasaanvankelijkeenterugslag,maarhetherstelt zich
snel,Vaneenvandeconsulentenvernamenwij,dattoepassingoppasingezaaid grasland ookschadeveroorzaakte,
Dewortelsvanhetpasgekiemdegraszaad stiervenaf.
c.Dealkalischewerkingvanhetprodukt.Hierdoor zouden
kalkverliezenwaarschijnlijkgecompenseerdworden.
(Dezegedachtemoet onjuist zijn.Ongetwijfeld zalhet
gaswatertotverzuringleiden,omdathet EH. genitrificeerdwordt.DepKvanhetproduktzelfkannauwelijks
eenrolspelen.)
d.Aanwijzingenvoorverminderingvanhetoptredenvanparasitaireveeziekten envanhetaantalnematodeninde
grond.
Eennormalegiftgaswateropgraslandkerntongeveer
overeenmet60à70kgIperha.Op"bladkoolpastemenop
het"bezochtebedrijfca.100kgNtoeindienhetgewasin
eenstadiumwasvan2tot4blaadjes.Methetoogopbeschadigingvandebladkoolzouhetbeterzijnhetgaswater
enkelewekenvrorhetzaaientoetepassenopeenvroeg
klaargemaakt zaaibed.
Deboermeende devoorkeurtemoetengevenaangaswaterbovengasvormige ammoniak,dieindeU.S.A. opvrij
grote schaalwordtgebruikt.Toepassingvanhetlaatstgenoemdeprodukt,waarbijhetgasonderdeoppervlakte gebracht
wordt,vraagt eenduremachine,dieopstenigegrondwaarschijnlijkniet zal,voldoen.Bovendienmistmendaarbijde
enkruiddodendewerking.
Detoepassingvangaswaterzouvolgens dedirecteur
vaneenloonbedrijfvanzijnstandpuntbekekenrendabelzijn
binneneenafstandvan50tot60kmvanafdefabriek.Ter
vergelijkingvandeprijsvangaswatermetdievankasgafde
boerhetvolgende tabelletje (5cwtkasequivalent aan500
gallongaswater):
5 cwtkas (14#N)ƒ 34,50 500gallongaswater
onkruidbestrijder f 35,- incl.strooien
ƒ 27>ƒ 69,50 Winstƒ42,50
Ookalsmendekostenvanonkruidbestrijdingnietmeerekentblijfthet gaswatervolgens dezegegevens eengoedkoopprodukt.
HetN-effectvanhetgaswaterzouvolgens doordeze
boergenomenproevengelijkzijnaandatvanza.
Wijzevantoedieningvanmeststoffen
DemeestgebruikelijkewijzevantoedieninginEngeland
isnogaltijdhetbreedwerpigeuitstrooien.
Bijgranenwordtnogvrijveel"combined drilling"toegepast.Zaad enmeststofwordenbijdezemethedegelijktijdig
metéénmachinegestrooid,waarbijhetzaad endemeststof
viadezelfdezaaipijpindegrondkomen.Hetgebruikvan
dezemethedeneemt af,terwijldecentrifugaalstrooier in
opkomstis.Vermoedelijkwordt thansreeds ca» 70$vanalle
granenmeteencentrifugaalstrooierbemest.
-14-

-H Demethode "combined drilling"voldoetmeestalwelbij
toepassingopeendiepenvochtigzaaibed,maargeeftvaak
schadeindiendegrondwatdroogis.Deoorzaakisdehoge
zoutconcentratie,dieonderdieomstandighedenvlakhijhet
zaadoptreedt.Hetgroterwordenvandemeststofgiftenvergroothetrisico,vooralbijgewassenmetgroterijenafstand,
waardeconcentratie extrahoogwordt.Demachineheeft
hetbezwaar,datzijsnellerdaneengewonezaaimachinemoet
wordenafgeschreven.Bovendienisdemachine zwaar(structuur!).Hetvoordeelvandesnelheid,waarmeemeteen
centrifugaalstrooierkanwordengewerkt,heeft dearbeidsbesparingbijtoepassingvan"combined drilling"bovendien
naardeachtergrond verschoven.Overigensismennogniet
tevredenoverdestrooiregelmaat vandecentrifugaalstrooier,
InRothamsted isdewerkingvanmeststoffenbijbreedwerpige toedieningvergelekenmet "combined drilling".Bij
gebruikvanzaopgerstgaf"combined drilling"betereresultatendandebreedwerpige toediening.Hetzelfdewashet
gevalbijgebruikvanks,behalvebijhogegiften.Daarwerd
verbrandingwaargenomen,diewordttoegeschrevenaaneen
tehogenitraatconcentratie.Dit zouvooraloplichtegrond
onderdrogeomstandighedenoptreden.Hetschijntzotezijn,
datmeststoffenmet destikstofinammoniakvormzondergevaartegelijkmethetzaadkunnenwordentoegepast;bijnitraatisditniethetgeval.(Ookbijaardappelen enkool
wasksslechterdanza,indiendeafstandtussenmeststof
enknolresp.zaadkleinendegronddroogwas).
Bijaardappelenwordtnaarschatting op30tot 4-Ofovan
deoppervlakterijenbemestingtoegepast.Dezeruime toepassinghangtnietalleensamenmetdegunstigereactievan
deaardappeloptoedieningvandemeststofinrijen,maar
vooralookmetdewijzevanpoten.Eenhoogpercentagewordt
machinaalgepoot,waarbijdeaardappelopdevlakkegrond
komt teliggen.Hetlatereaanaardenzounabreedwerpig
strooienweleensoortrijenbemesting geYen, maardemeststof
komtboveninplaatsvanonderdeknol.Dehuidigemachines
brengendemeststofonderennaastdeknol.Eenafstandvan
5 cmnaast depoterwordtvoldoendegeacht.OpdeproefboerderijteNorfolkhadmendeindruk,dathetvoorhet
effectvanderijenbemestingverschilmaaktofdetrekkerwielenoverdemeststof
bandenheenrijdenofniet.
Rijenbemestingwordthetmeesttoegepastbijerwten.
Menschat,dat60tot70$opdezewijzemetP enKwordtbemest.Peulvruchtenzijnhetdankbaarstvoorrijenbemesting.
Datrijenbemestingzichniet snelleruitbreidtw»rdt
enerzijdsgewetenaandeinverhouding tatdeprijssnelle
slijtagevandemachines enanderzijdsaandeopkomstvande
centrifugaalstrooier,diesnelwerkt engoedkoop is.De
snelle slijtageiseenkwestievancorrosiedoordekunstmest.Nieuwemachineswordenbijnormaalonderhoud,zoals
datophetbedrijfgebeurt,inenkele jarentotoudroest.
Rijenbemestingbleekvolgensproeveninhetalgemeen
gunstigbijgewassenmet eenkortegroeiperiode ofmeteen
weinig ontwikkeldwortelstelsel (erwten,uien).
Rothamsted zethetonderzoek overrijenbemestingnog
voort.
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- 15Hetisopvallend,datderijenbemestinginNederland,
ondanksdegunstige ervaringenwelkemethetonderzoekook
hiertelandezijnverkregen,indepraktijknogzeweinig
ingangvindt«,Vooral opgronden,diefosfaat enkalivastleggen,zoudezebemestingswijzemeeraandachtverdienen.
Toekomstige ontwikkelingeninhetbemestingsonderzoek
InRothamstedwerd aandr.Cookegevraagdwelkerichtinghetbemestingsonderzoek indenaaste toekomst aanzijn
instituut zouuitgaan.Alsantwoordhieropwerdendevolgendepuntengenoemd:
a.Stikstof.Voortgezet vergelijkend onderzoek overdewerkingvanverschillendeN-meststoffenbijverschillende
wijzeentijdstipvantoediening enopverschillende grondsoorten.Geschiktheid vandesoortenvoor"top-dressing".
Dr.Cookedacht,dateenvoorspellingvandeN-behoefte
opgrondvanhetweerindewinternietergbelangrijkis.
Bijdegiften,waarhetomgaat,zoumeninhettamelijk
vlakkedeelvande"profit-curve"zitten.Eenbaalmeer
ofminderdoeterdannaarzijnmeningnietveeltoe.Dit
standpunt isniethoudbaarvoorNederland,waarmengemiddeld eenhogereN-gift toepastenwaarenkeletientallenkgNteveelbelangrijke schadekunnendoendoor
opbrengstverlies enextra-arbeid (legering).
b.Fosfaat.Onderzoekoverhetgewenstepercentage inwater
oplosbaarfosfaat inmeststoffen.VergelijkingvandenawerkingvanverschillendeP-soorten.Bruikbaarheid van
fosfatenopverschillende grondsoorten.P-bepalingsmethtden.
c.Kali.Vergelijkingvansoorten.Studies overdeantagonismenKxCa,KxMgenKxNa.
d.Organische stof.Inelkgevalzalgeenonderzoek gedaan
wordenoverde chemischesamenstellingvandeorganische
stof.Inandere landenwordtalintensiefaanditonderwerpgewerkt.Dr.Cookeverwacht overigensnietveelvan
ditonderzoek (waarom?).
e.Bernestingsgewoonten.Hetonderzoekoverbemestingsgewoonten,hetgeeneenbelangrijkdeelvanhetwerkvandr.
Boyduitmaakt,zalwordenvoortgezet.De overzichten
wordensamengesteld voorinformatie aanvoorlichtingsdienst,industrie eneigenonderzoekers.
Uitdezeopsomminghebbenwijnietdeindrukgekregen
datergeheelnieuwerichtingenbewandeld zullenworden.
Overige ervaringen
a.HetN-gehalte vangraankorrels
Erzijnaanwijzingenverkregen,dathetN-gehalte vande
korrelafhangtvandetijdvanopnamevandestikstof,die
beïnvloedwordtdoorweersomstandigheden (Rothamsted).
b,Ureum
Bijvergelijkendeproeventussenzaenureumisinververschillende gevalleneenvertraagdekiemingbijgebruik
vanureumwaargenomen.Ditwordttoegeschrevenaande
toxischewerkingvan"biuret".Hetgehaltehieraanmoet
beslist laagzijn.Bijgebruikvansterkgezuiverd ureum
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- 16(minderdan1$"biuret)wasdewerkingvrijwelgelijkaandie
vanza.Opgraslandwerd onderdrogeomstandighedeneen
"betereffectvanureum enksgevondendanvanza,onder
natte omstandighedenwas ergeenverschil.Menverwacht
eentoenemend gebruikvanhetgoedkopeureum,hetzijals
enkelvoudigemeststof,hetzijalsgrondstofvoorNPK-produkten
(Rothamsted).
BijgebruikvanureumkunnenookopzuregrondenNverliezenoptreden.Deverliezenzijntereducerendoorhet
inwerkenvandemeststof (LevingtonRes. St.).
c.Bemestingvangrasland
Opgraslandblijkteennitraatbemesting alsksbijeen
giftvan100kgNperhaeenvoorhetveetehoogNOTgehalteinhetgrastekunnenveroorzaken (2000d.p.m.).Bij
gebruikvanzablijfthetgehalteveellager.Kasstaater
tussenin(Rothamsted).
BegeadviseerdeK-giftenzijnvoorbeweidinglagerdan
voormaaien.Mengaatervanuit,dateropde"sandyloam"-grondenweinigKuitspoelt.Hetverliesgeschiedtdus
grotendeelsviaafgevoerd gras.Per40kgafgevoerde droge
st»fgeeftmenca.0,7kgKpOalsaanvulling (GrasslandRes.
Inst.Hurley).
Volgensmr.WilliamsvanhetinstituutteHurleywordt
ernogmaarweinigmetMgbemest omkopziekte tevoorkomen.
Incidenteelwordt indeondergrond voorkomendeMg-houdende
kalkgebruikt.Magnesiumsulfaat zouteduurzijnenteweinig
nawerkinghebben.Inperiodenvankopziektewordtgecalcineerdmagnesietbijgevoerd.
pH-HpO6,0wordtinhetalgemeenhooggenoeggeacht
voorgrasland.
Zawerkt opkalkrijkegrondvoorgrasland evengoedals
kas.
Uiteenfosfaatproefiseensterke aanwijzingverkregen,
datvoorraadbemesting vooreenperiodevandrie jaarbeter
zouzijndandriekeereenjaarlijksebemestingvanintotaal
dezelfdehoeveelheid.Opmerkelijkzijnderesultaten,diein
Hurleyverkregenzijnoverdehoeveelheidmineraliseerbare
stikstofingrond ondergrasland.Geblekenis,datdeze
hoeveelheid vooralafhangtvandeintensiteitvanbeweiding
enveelmindervandeN-bemesting.Eenvierjarige steeds
gemaaidekunstweide vertoondenietveelméérmineraliseerbarestikstofdaneenéénjarigebeweidekunstweide.
InHurleywordt opgroteschaalzeerinteressant
onderzoekverricht overdegezondheidvanhetveeinafhankelijkheidvandeintensiteitvandebedrijfsvoering.
d.Techniekpotproeven
OphetLevingtonResearchStationwordtveelgewerkt
metplasticpotjes,diemethunvoetinnatzandstaan.De
watertoevoergebeurtviaditzandenkostweinigtijd.Men
isvanmening,datelkepotbijdezeopstellingwateropneemtnaarbehoefte.Depottenhebbeneenvasteplaats.
Aandeopstellingligteenuitgebalanceerd proefschema
tengrondslag.
e.Onderzoekkunstmeststrooiers
Vermeldenswaard ishetonderzoekvanSilsoe overde
strooiregelmaat vankunstmeststrooiers.Ditgebeurtop
eenbetonnenvloerbinnenshuis.Voorhetopvangenvande
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- 17meststofenhetmetenvandeverdelinggebruiktmenrechthoekige framesmet overlangse dwarsverbindingen.Tussen
deze dwarsverbindingenwordenopregelmatige afstanden
plasticgootjes opgehangen.Dehoeveelheidmeststofin
elkvandegootjes geeft eenpuntvandeverdelingskromme.
Hetveldonderzoek bestaatuittoetsingvandemachinesgedurendeenkelemaandenindepraktijk.Naarwijbegrepen
betrofdit geen proeven"metingreep".
Inverbandmet dehogeslijtagevangecombineerde
zaaimachines-kunstmeststrooierskrijgtookhetcorrosieonderzoekinSilsoe denodigeaandacht.
Samenvatting enconclusies
1.De organisatievanhetbemestingsonderzoek endebemestingsvoorlichting inEngelandverschiltniet zoveelvan
diebijons.Belangrijklijktons,datmeerdaninNederland,destatisticivanhetinstituut (Rothamsted)be-•
trokkenzijnbijdeopzetendewiskundigeverwerkingvan
deproevenvandevoorlichtingsdienst.Dit onderzoek
isminderinde consulentschappengeconcentreerd danbij
ons.Hetwordt inhoofdzaakverricht doorderegionale
specialisten.Dezezijnondergebracht inregionale
centra,waarzedebeschikkinghebbenovervoldoende
laboratorium-enonderzoekfaciliteiten.
Hetvoordeelvanditsysteemis,dathetonderzoekvan
devoorlichtingsdienst doorzwaarderekrachtengeleiden
uitgevoerdwordtdaninonslandbijdeconsulentschappen
inhetalgemeenhetgevalis.Anders danbijonsheeftde
specialistvoorbodemenbemestinginEngeland duseen
taakbijhetaanvullende onderzoek enmeermogelijkheden
totoriënterend onderzoek.Ditgeefthemeengoede steun
bijzijnvoorlichtende taak.
EennadeelvanhetEngelsesysteemlijktons,datde
consulentenmet eenambtsgebied,diezelfnietovereen
bemestingsspecialist beschikken,zichookmindermet
bemestingsproblemen bezighouden.Hierdoorisdedoorstromingvanonderzoeknaardeboermindersneldanbij
ons.
2.Desubsidie opmeststoffenmoetwordenbeschouwd alseen
onderdeelvandegeheleprijs-ensubsidiepolitiekvande
Engelselandbouw.Opzichzelflijktsubsidie opmeststoffenmerkwaardig,omdatbemesting eenzondertwijfelrendabeleaangelegenheid is.Dezepolitiekheeftinvloed
gehadophettypemeststofdatverkochtwordt,b.v.
zwavelzure ammoniakenmengmeststoffen.
Dewetopdehandelinmeststoffenbiedtmeervrijheid
danbijons.Erwordtvoortoelatinggeengehaltegeeist,
mitsditmaargoed staataangegeven.Omzijngrotere
eenvoudverdient ditsysteem deaandacht.
3.Hetgrondonderzoekwordt inEngelandnochdoorhetonderzoek,nochdoordevoorlichtingsdienst hooggewaardeerd.
Men wilnietverdergaandaneenindelingindrie
waarderingsklassen (hoog,matig,laag).Eenverdere
teetsingvandeanalysecijfersstaatniet ophetprogramma.Welwordtgewerkt aandeontwikkelingvan
nieuwemethodenvoorgrondonderzoek.Bijhetuitbrengen
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- 18vandebemestingsadviezenwordt vooralgelet ophet
opbrengstniveau,degemiddeldemestgiftvandevoorgaande jarenendevoorafgaande gewassen,enverderop
resultatenvanproefveldenenopdeanalysecijfers.
Detoetsingvandeanalysecijfersheeft inEngelandop
veelmindergrote schaalplaatsgehaddanbijons.Gezienhetgrotereaantalbodem-enklimaatstypenisdit
waarschijnlijkookmindereenvoudig.Ditzalvermoedelijk
eenoorzaakzijnvandeslechte ervaringenmetgrondonderzoek.Hetroutine-grondonderzoek wordtgratisgedaan
doordelaboratoriavanderegionale voorlichtingscentra
endievandeindustrie.Deboerenkunnendemonsters
nietvrijinzenden.
4.MengmeststoffenwordeninEngeland algemeentoegepast.
Hetaantalsoortendatb.v.Fisonsvoert,isslechts
gering,nl.acht.Doordeplaatselijkehandelwordenveel
meersamenstellingengemaakt.Opiederafzonderlijkbedrijfwordennietmeerdantwee,hoogstens drieverschillendetypengebruikt.Dezewordenafgestemd opdePenK-behoefte.Stikstofwordtlaternaarbehoefte extra
gegeven.Vandaar,datdemeestetypenmengmeststoffenNarmerzijndandieinonsland.
Hetverdient o.i.aanbevelinginNederland aandachtte
bestedenaandezewijzevantoepassingvanmengmeststoffen,
Hetsortimentwordthierdoorsterkbeperkt,terwijlde
bemestingvandeverschillende gewassenbeteropdebehoeftekanwordenafgestemd.
5.Vloeibaremeststoffenv/ordennogslechtsweinigin
Engelandgebruikt.Eenbeginisechtertebespeuren,nl.
viadeloonwerkers.Dezekunnenconcurrerendwerkenten
opzichtevandehandelareninvastemeststoffen,doordat
zeruwegrondstoffeningrotehoeveelhedenaankopenende
menginstallatieeenvoudigis.Deprijs«verhetlandgebracht,isniethogerdandievanvastemeststoffen,geleverd opboerderij.
Alsbezwaartegenditsysteemvanbemestingwordtaangevoerd,datmeninhetvoorjaarmetdezware tankwagen
nietvroeggenoegophetlandkankomen.De controleop
demeststoffenisuiteraard ookmoeilijkbijditsysteem
vanbemesten.
Wekregendeindruk,datviadeloonwerkershetgebruikvanvloeibaremeststoffeninEngeland zaltoenemen.
6.Gaswateriseenvloeibarestikstofmeststofmet+1,8$IT.
Ineenzekerestraalronddegasfabriekenwordtdeze
meststofveeltoegepast.Dedistributie isinhanden
vanloonwerkers.De stikstofisindezevormgoedkoop
enwerktgoed.
Hetheeftvooronslandweinigzinzichmetdittype
meststofbezigtehouden,aangezienbijnaoveralopaardgasisovergegaan.
7."Combined drilling"vangranenenmeststofneemt af,als
gevolgvantoenemendekiembeschadigingenhet opkomen
vandecentrifugaalstrooier.
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- 19Rijenbemestingwordtmetveelsuccestoegepast"bijerwten
(60tot 70f>), uienen"bijaardappelen (30tot 40$),Menheeft
niervoorbevredigendemachines,dieontwikkeld zijnophet
Institute forAgriculturalEngineering teSilsoe.
Hetisverwonderlijk,dat,ondanksdegoedeproefveldresultatendieookinNederland zijnverkregen,ditsysteem
bijensnognauwelijksbijdezegewassenindepraktijkwordt
toegepast.Hetverdient aanbevelinghieraanmeeraandacht
tebesteden,vooral opgrondendiefosfaat enkalivastleggen.

O p s t e l l e n van p l a s t i c p o t t e n op h e t
Levington Research Station.

I n s t a l l a t i e voor b e r e i d i n g v a n v l o e i b a r e
r n e n g m e s t s t o f f e n in h e t d e p o t van e e n loon_
werkerCünks mengbak,rechts opslagtank,
midden pomp).

Zaaipijpen van machine v o o r , c o m b i n e d
drilling"

Het u i t r i j d e n van gaswater door een loon.
werker

