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INLEIDING
Bij de exploitatie van grasland dientmen te streven naar eenhogeen
zo goed mogelijk over het jaar verdeelde produktie van jong bladrijk
materiaal. Daarvoor zijn grote hoeveelheden nutriënten nodig, waarvan N
ongetwijfeld de belangrijkste is.Behalve dat ervoor goede grasproduktie
veel N nodig is,kan de aangevoerde N op verschillende manieren uit het
produktiesysteem verloren gaan,zodatmen steedsvoornieuwe aanvoer van N
dient tezorgen.Efficiënte systemenvan ruwvoederproduktie worden danook
gekenmerkt dooreengroteenregelmatige aanvoervanN:
- InWest-Europa wordt op grasland veel kunstmest-N gebruikt,bijv. op de
1,2 milj_Qjen ha grasland in Nederland gemiddeld ongeveer 270 kg N
ha jaar .Daarnaast wordt nog een aanzienlijke hoeveelheid N in het
krachtvoer aangevoerd (op Nederlandse weidebedrijven gemiddeld ruim
100kgNha jaar ) ,waarvan eendeelviadedierlijkemest ookbeschikbaar komt voor bemesting van grasland en voedergewassen. Hoewel er in
veelgevallenvoldoende PenK inhet krachtvoerwordt aangevoerd,worden
nog kleine hoeveelheden P enK inkunstmest toegediend. Kalk wordt hier
voornamelijk gegeven als bestanddeel van de N-meststoffen. Sommige
elementen, bijv. S, worden ook door verontreinigde lucht (industrie)
aangevoerd.
- InNieuw-Zeeland en delen van Zuid-Australiëwordt indeN-behoefte van
grasland voorzien door leguminosen (vooral witte klaver en plaatselijk
ondergrondse klaver). Deze binden in symbiose met Rhizobium-bacteriënN
uitdelucht.DegebondenNkomtviahetweidende dier (mest enurine)en
uit afstervende delenvan de leguminoos,indirect voor het grasbeschikbaar.Bemesting van dezemengselsvangrassen en leguminosen iservooral
op gericht goede omstandigheden te scheppen voor groeivan en N-binding
doorde leguminosen.
- Opveel plaatsen inde USA en Canada is demelkveehouderij gebaseerd op
stalvoedering van (meestalgeconserveerde) luzerne enmaïs.Luzerne bindt
daargrotehoeveelhedenN.Alsineendergelijk produktiesysteem de inde
gewassen geoogste nutriënten via de dierlijke mest naar het land worden
teruggebracht,isvoorbeide gewassen slechts een relatief kleineaanvullingmetkunstmest nodig.
In tegenstelling tot voorgaande produktiesystemen wordt onbemest
grasland in de tropen (en in streken met gematigd klimaat) meestal
gekenmerkt door een geringe beschikbaarheid van nutriënten. Het verschil
blijkt vooral alsmen de opname van nutriënten inhet geproduceerde gras
vergelijkt. InNederlandjproduceert goed bemest grasland ongeveer \2 ton
droge stof (ds)ha jaar ,met daarin 400-450kgN,50-60kgPenongeveer
350kgK. Onbemest tropisch grasland produceert vaak niet meer dan enkele
tonnen dsha jaar ,met daarin 10-40kg N enK en 1-4 kg P. Als gevolg
van de geringe beschikbaarheid van nutriënten op tropisch grasland is de
produktie van ruwvoerveel lagerdanmogelijk,zelfs inzeerdroge gebieden
(Penning de Vries en Djitèye, 1982). Bovendien zijn de gehalten in het
gegroeide ruwvoer gedurende eengroot deelvanhet jaar lagerdanvoorhet
vee noodzakelijk is.Tropische grassen "verdunnen" namelijk de opgenomen
nutriënten sterk,bijv.N totongeveer 0,5% indeoogstbare droge stof.Dit
isveel te laag voor het vee;inhet algemeen gaatmen ervan uit dat de
grasopname doorhetvee sterkvermindert alshet gehalte aanruweiwit (re)
beneden 7%daalt (% re = %N x 6,25). Aangezien demeeste N beschikbaar
komt inhetbeginvanderegentijd,iserdus oponbemest tropisch grasland
slechts indie periode grasvan vrij goede kwaliteit.Naarmate hetgroeiseizoen verstrijkt,neemt de totale biomassa toe,maar dehoeveelheid goed
voer (datwil zeggenmet een re-gehalte >7%)af (BremanenDeWit, 1983).
Kwantiteit en kwaliteit zijn hier dus duidelijk tegengesteld. Vaak houdt

men bij onderzoek of voorlichting gericht op graslandverbetering onvoldoende rekeningmetdeze tegenstelling.
Hoewel bij verbetering van tropisch grasland vaak demeeste aandacht
wordtbesteed aandekeuzevan de in te zaaien of teplanten soort(en),is
de vraag hoe men de beschikbaarheid van nutriënten kan verhogen veel
wezenlijker voor blijvende verbetering. Gezien de invloed van N op de
ruwvoederproduktie en -kwaliteit gaat het hierbij primair om N. Daarbij
zullen meestal ook andere nutriënten nodig zijn (bijv. om leguminosen te
stimuleren of omhet effectvan een verhoogd N-aanbod teverbeteren).Het
voorgaandebetekent dathetvervangenvandenatuurlijkevegetatie dooreen
onbemest gras, wat in veel landen nog steeds de gebruikelijke vorm van
graslandverbetering is,die aanduiding niet verdient,omdat de verbetering
vrijwel altijd vankorte duur is (nl.eengevolgvandegrondbewerking;zie
verder).
Door de grote invloed vanN op deproduktie envoederwaarde van gras,
moet dus bij het ontwikkelen van een graslandverbeteringsstrategie veel
aandacht aan verbetering van deN-voorziening worden geschonken.Daarvoor
ishetnodig inzicht tehebben indeN-huishouding vanhet graslandsysteem.
Men moet dus nagaan door welke processen aanvoer en afvoer van N (en
eventueel andere nutriënten) plaatsvinden en hoe debeschikbaarheid van N
verbeterd kanworden (doorbeperking vanN-verliezenen/of stimulering van
processen waardoor N aangevoerd wordt). N-verliezen en N-aanvoer zullen
hierna kortbesprokenworden.
N-VERLIEZEN UIT GRASLANDSYSTEMEN
N enanderenutriënten gaanuit graslandsystemen verlorendoor:
1.Afvoer indierlijke produkten. De gehalten aan nutriënten in dierlijke
Produkten variëren betrekkelijk weinig. In onderstaande tabel zijn de
gehaltenaanN,P,KenCa inmelk,levendgewicht (rund)enwolvermeld.

Gehalte, in %

Melk
Levendgewicht
Wol (ongewassen)

N

P

K

Ca

0,54
2,61
11,45

0,09
0,73
0,03

0,14
0,18
4,67

0,11
1,27
0,13

Deafvoer vannutriënten indierlijke produkten isdus evenredig aande
produktie en is bij de lage produktie op veel tropische graslanden
slechtsgering.Men zalernaar strevendezeafvoer teverhogen.
Afvoer in gemaaid ruwvoer. Ruwvoer kan worden gemaaid voor verkoop
(bijv.luzerne enAlexandrijnse klaver insommige landen), stalvoedering
ofconserveringvoorperiodenmet geringegroei.Insommige landenwordt
opgrasland ookbiomassa geoogstvoorgebruikalsbrandstof inhuizenen
industrie.Hoewel de gehalten inhet afgevoerde materiaal sterk kunnen
verschillen (vergelijk luzerneenuitgegroeide tropische grassen)worden
in de geoogste biomassa relatief grote hoeveelheden nutriënten afgevoerd. Als die niet worden teruggebracht door bemesting, vindt sterke
uitputting van de bodemvruchtbaarheid plaats.Maaien en afvoeren van
biomassawordt inNederland toegepast vooropzettelijkeverschraling van
gronden (bijv.wegbermen).
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3.Afvoer indierlijkemest die elderswordt gebruikt.Van dedoorhetvee
inhet voer opgenomen nutriënten wordt meer dan 80% (envaak meer dan
90%)inmest enurineuitgescheiden. Inarme strekenwordt veenogvaak
gebruikt voor het "oogsten van bodemvruchtbaarheid" op natuurlijke
weidegronden.Een deelvan dedierlijke mestwordt verzameld (vaakdoor
hetvee 'snachts op tesluiten ineen kleine ruimte)enaangewend voor
bemesting van voedselgewassen. In dergelijke situaties beschouwen de
boeren mest soms als het belangrijkste produkt van het vee. Daarin
hebben ze gelijk (!),want het vee isdoor demest indirect vanbelang
voor de voedselvoorziening van de bevolking. In veeteeltprojecten moet
mendaar rekeningmeehouden.
4.Afbranden van de vegetatie. Hoewel vuur een belangrijk hulpmiddel kan
zijn bij het beheer van vegetaties (Whiteman, 1980), moet men er
rekeningmeehouden dat de indeverbrande biomassa aanwezigeN en Sin
gasvormige verbindingen de lucht in gaan. Andere nutriënten blijven
achter indeasenzoudengedeeltelijk doorafspoeling (runoff)verloren
kunnengaan.
5.Afspoeling (runoff)enerosie.Dematewaarinafspoeling optreedt hangt
afvanveel factoren,o.a.neerslagintensiteit,helling vanhet terrein,
grondbedekking, grondsoort en korstvorming. Vooral bij geringe
bodembedekking (openvegetatie,overbeweiding)kanafspoelend waterveel
materiaal (o.a.mest, afgestorven plantedelen) en daarin aanzienlijke
hoeveelheden nutriënten meevoeren. Deze kunnen verloren gaan of elders
op het grasland weerworden afgezet,waardoor aanzienlijke verschillen
inbodemvruchtbaarheid gaan optreden. Bij erosie heeftmen vastgesteld
dat denutriëntengehalten inhetafgespoeldemateriaal eenveelvoud zijn
van die in het achterblijvende materiaal. Afspoeling en erosie nemen
vaak sterk toe bij afnemende bodemvruchtbaarheid (die het gevolg kan
zijn van één of meer van de bovengenoemde oorzaken van nutriëntenverlies)enversnellen dedegradatievanhet produktiesysteem.
6.Directe verliezen van anorganische N.Deze verliezen vinden plaats door
vervluchtiging van ammoniak,denitrificatie enuitspoeling vannitraat;
ze zullen optredenwaar anorganische N inde grond voorkomt. Inextensieve graslandsystemen zal dat voornamelijk in mest- en urineplekken
zijn; als met kunstmest-N wordt bemest, zal ook daar een deel van
verlorenkunnengaan.
Zoals reeds vermeld werd,wordt het grootste deelvan dedoorhet
vee opgenomennutriënten inmest enurineuitgescheiden.Hetveeconcentreert deze nutriënten op een zeer klein deel van de totale beweide
oppervlakte.Per dagwordt door rundvee 11-12maal gemest en 8-11 maal
geürineerd; een mestflat bedekt ongeveer 0,09 m 2 en een urineplek
0,3-0,4m 2 (Watkin enClements, 1978).Perweidedagwordt dusbijna 5m 2
met mest en urine bedekt. Binnen percelen kan bovendien nogal wat
concentratievannutriënten plaatsvinden doordathetveeveelopbepaalde plaatsen verblijft ("stock camps", schaduw, drinkplekken e.d.).
Doordat opmest-enurineplekken veelmeer N komt dan de vegetatie in
korte tijd opkannemen,zaldaaruitNverlorengaan:
- Vervluchtiging van ammoniak zal vooral optreden in urineplekken. N
wordt inurinevoornamelijk alsureum uitgescheiden,dat doorgaans zeer
snel hydrolyseert tot ammoniumcarbonaat, dat uiteen valt in NHOH en
H-C0„. Doordat de hydrolyse van ureum gepaard gaat met een sterke
stijging vandepH eneenhogepH (>7,0) devervluchtiging vanammoniak
stimuleert,kan eenbelangrijk deelvan deurine-N door vervluchtiging
verloren gaan.Vallis et_al. (1982)vonden inZuid-Queensland N-verliezen door vervluchtiging van 14,4-28,5% (hoogste waarden in de zomer)
gedurende de eerste veertien dagen na toediening van urine. InNieuw-

Zeeland vond Ball (1985) dat in een warme droge periode 66% van de
urine-N door vervluchtiging van ammoniakverloren ging.Het lijkt niet
goedmogelijkammoniakvervluchtiginguit urineplekkenvanweidend veete
beperken.
Bij (tijdelijk)opstallen of insluiten vanhetveekanveelNverloren gaan door vervluchtiging van ammoniak uit mest en urine. Deze
verliezenvinden reedsgedeeltelijk inde stalofkraalplaats enverder
uit de opgeslagen mest engier ennauitbrengen vanmest ofgier ophet
land.Uit oppervlakkig uitgebrachte drijfmest (tijdens eenkoude periode
indelente)inNederland,wasna 7uur ongeveer 25%vande anorganische
Nvervluchtigd,na drie dagen 70%enna ëënweek 85% (CABO,ongepubliceerde gegevens). Bij hoge temperatuur zal dit waarschijnlijk nog
sneller gaan. Ammoniakvervluchtiging uit stalmest en gier kan worden
beperkt door de mest bij bewaring netjes te stapelen,de gier in een
kelder (met weinig ventilatie) op te vangen enmest en gier na uitbrengendirect onder teploegen of interegenen.
Als men kunstmest-N wil gebruiken, is het aan te bevelen bij de
keuzevan dekunstmestsoort rekening tehoudenmet dekans opverliezen
door ammoniakvervluchtiging. Op zure gronden vindt alleen (enige)
ammoniakvervluchtiging plaats bij gebruik van ureum. Op alkalische
gronden kan de ammoniakvervluchtiging groot zijn bij gebruik van
ammoniumsulfaat,ureum en diammoniumfosfaat (18-46-0); bij gebruik van
ammoniumnitraat zullen deverliezen veel kleiner zijn (voor verklaring
zieTerman, 1979).
-Denitrificatie isdebiologische reductievannitraat (ennitriet)tot
gasvormige N-verbindingen (N„0 en N„) die naar de lucht verdwijnen.
Hiervoor zijn nodig: facultatief anaërobe bacteriën, goed afbreekbare
organische stof, nitraat en (tijdelijk) gebrek aan vrije zuurstof.
Denitrificatie zou ook op kunnen treden inmest-enurineplekken,waar
doorgaans naverloop van tijd de (uit hydrolyse van ureum enmineralisatievanorganischeN)ontstaneammoniumwordt omgezet innitraat (deze
omzettingwordtnitrificatie genoemd).Denitrificatie ismoeilijk inhet
veld te meten en er zijn geen gegevens bekend over de grootte van
denitrificatie in tropisch grasland.Waarschijnlijk zullendeN-verliezendoordenitrificatiedaar slechtsbelangrijk zijn ingraslandsystemen
met aanzienlijke aanvoervanN.
- Uitspoeling vindt plaatsalsdeneerslag deverdamping zoverovertreft
dat erwater uit de bewortelde grondlaag buiten bereik van de wortels
zakt en daarin N-verbindingen (dus voornamelijk nitraat) worden
meegevoerd. Bij lageN-voorziening zalenigeuitspoeling vanNuitmestenurineplekken plaatskunnenvinden.Kunstmest-N kan innatte perioden
direct uitspoelen en zal onder dergelijke omstandigheden bij voorkeur
slechts inkleinehoeveelheden tegelijkwordengegeven.
N-AANVOER INGRASLANDSYSTEMEN
Er zijnverschillende processenwaardoorN in graslandsystemen aangevoerd kanworden:
1.Door natte en droge depositie. Penning de Vries en Djitèye (1982)
schatten dehoeveelheid N die inde Saheldoor.natte.endroge depositie
wordt aangevoerd op resp.0,5 en0,15 kg N ha jaar per 100mmneerslag. Gedeeltelijk is dit N die door vervluchtiging van ammoniak en
verbranding van biomassa en brandstoffen in de lucht is gekomen. De
drogeennatte depositie vanN isduso.a. afhankelijkvandeomvangvan
degasvormigeN-verliezen ineengebied.

2. Inaangekocht (kracht)voer enmineralenmengsels voorhetveewordenNen
andere nutriënten aangevoerd, die dan via mest en urine voor devegetatie beschikbaar kunnen komen. In intensieve veehouderijsystemen kan
ditbelangrijk zijn,vooralvoornutriënten dieniet gemakkelijkuithet
systeem verloren gaan. In extensieve systemen lijkt de aanvoer van N
door bijvoedering van weinig belang (vooral ook door de aanzienlijke
verliezen van N uit mest en urine). Hier zou echter het gebruik van
mineralensupplementen voorhetveeop langere termijnde beschikbaarheid
vanminder labielenutriëntenwelwatkunnenverbeteren.
3.Door mineralisatie van organische N. Onder sommige omstandigheden kan
doormineralisatie van organischeN tijdelijkvrijveelNvoorhet gras
beschikbaar komen.Dit zietmen vooral na kappen enbrandenvanbos en
ookna scheurenvanoud grasland.Degoede groeidiedaarna optreedt kan
zeer misleidend zijn. Na kappen en branden van bos vindt een snelle
afbraak plaats van de op en in de bosgrond aanwezige organische stof.
Hierbij komen grotehoeveelheden N enanderenutriënten vrij (mineralisatie).In de zogenaamde bosbraaklandbouw ("shifting cultivation" of
"swidden agriculture")maakt men hiervan gebruik voor de produktie van
voedselgewassen (goed beschreven doorWatters, 1971). In veel gebieden
laatmen het bos echter niet meer regenereren,maarwordt erna éénof
enkele voedselgewassen grasland aangelegd dat aanvankelijk ook nog
profiteert van de vrijkomende nutriënten.Demineralisatie vanN neemt
echter snel af en bovendien gaat de vrijgekomen N,vooral ook door de
invloed van het vee (N-verliezenuitmest en urine), snelverloren.Na
enkele jarenbereikt het gehalte aan organische N indegrond eennieuw
evenwichtsniveau;hierbij isdeaanvoervanorganischeNuitgrasresten,
afgestorvenwortels enmest gelijk aan deafvoer doormineralisatie.De
produktie van het gras gaat dan afhangen van de aanvoer van N door
andereprocessen enzalzonderproduktieve leguminosen ofN-bemesting zo
laag zijn dat invasievan ongewenste soortenmogelijk wordt envaak ook
erosie opgaat treden. InhetnoordenvanGuatemala zagenwedatopdeze
manier 5 tot 8 jaar na het kappen van tropisch regenwoud vaak slechts
eenvegetatievanonsmakelijke grassen enonkruiden enplaatselijk reeds
sterk geërodeerde grond overwas (VanderMeer, 1978a).N-bemesting was
daar voor vleesproduktie niet rendabel en de plaatselijke landbouwkundigenwaren ervan overtuigd dat onderzoekmet tropische leguminosen
zinlooswasdoor degeringepersistentie onderbeweiding.
Ookna scheurenvan oud grasland komt extraNbeschikbaar dooreen
tijdelijke toename van demineralisatie. Alsmen dan een andere soort
inzaait, is die vooral daardoor produktiever dan de oorspronkelijke
vegetatie;na enkele jaren kan dat dan erg tegenvallen. Erwordt nogal
wat "graslandverbetering" uitgevoerd die gebaseerd is op niet herkende
mineralisatie-effecteninkortdurende experimenten.
Op arme grondenkanhet voorkomen datdoorbemestingmet PenKof
door bekalking de mineralisatie van organische N tijdelijk wordt verhoogd.Ineenbemestingsproef opnatuurlijk grasland inhetHoogland van
Guatemala werd door bemesting met 200kg triplesuperfosfaat en 100kg
K-60per ha in 1973 en 1974de_droge-stofopbrengst in 1974verhoogd van
1574 (onbemest) tot 4035 kg ha en de N-opbrengst van 25 tot 103 kg
ha (VanderMeer,ongepubliceerde gegevens). Eenzelfde effectwerd In
1975gevonden toen niet meer was bemest.Uit andere objecten bleek dat
zowelPalsKbijdroegen aanheteffect.Eenmogelijkeverklaring isdat
debeschikbaarheid van PenK indeze grond te laag was voor demicroorganismen die organische stof afbreken en dat bemesting met PenKde
groeiomstandigheden voor deze microben verbeterde en daardoor ook de
mineralisatie van N.Dergelijke effecten,die ook elders gevonden zijn
(VanKeulen enVanHeemst, 1982;Campino,1981)zullen somsook optreden
bijde startbemesting ingraslandverbetering.
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Hoewel er door omstandigheden ofmaatregelen die de mineralisatie
stimuleren tijdelijk meer N beschikbaar komt,moet men zich realiseren
dat dit op den duur tot uitputting van debodem en totdegeneratie van
de vegetatie kan leiden. Als zich een evenwichtssituatie instelt,
waarbij demineralisatie envastlegging vanN inorganische stof gelijk
zijn, is mineralisatie echter niet als proces te beschouwen dat N
aanvoert.
4. Biologische N-binding door vrijlevende organismen. Van Egeraat (1977)
noemt een groot aantal micro-organismen die N kunnen binden. In graslandsystemen zijndevolgendemogelijk van (enig)belang:
a.Blauw-groene algen.Deze komen voor aan de oppervlakte van degrond
en zouden vooral innatte rijstvelden een belangrijke bijdrage kunnen
leveren aan deN-voorziening. Inde Sahel schatten Penning deVries en
Djitèye_(.1982) de N-binding door blauw-groene algen op 0,2 kg N
ha jaar per 100mmneerslag.
b. Vrijlevende bacteriën, o.a. Azotobacters, die afstervende planterestenals substraat gebruiken.DeN-binding ishethoogstbijaanwezigheid van gemakkelijk afbreekbare organische stof en een geringe
N-voorziening. Penning deVries enDjitèye (1982)schatten deN-binding
in de Sahel door deze organismen op 0,25 kg N per ton (droge stof)
planteresten.
c. Specifieke associaties tussen grassen enbacteriën. Inde literatuur
wordt melding gemaakt van associaties tussen grassen en bacteriën die
aanzienlijke hoeveelheden N zouden binden.Debacteriën komen ingrote
aantallen voor in de rizosfeer en op het worteloppervlak van bepaalde
grassenenlevenopC-substraat datdoordewortelswordt uitgescheiden.
De associaties tussen Paspalum notatum en Azotobacter paspali en
Digitaria decumbens en Azospirillum brasilense (syn. Spirillum
lipoferum)hebben de meeste aandacht getrokken,waarschijnlijk door de
gerapporteerde.hoge.N-bindingen: resp. 93kgN ha jaar en0,076 tot
0,186 kg N ha dag (zieWeier, 1980). Vr>oreen Cynodon-hybride werd
uit Nigeria een N-binding van 1kg N ha week gemeld (Odu et^al.,
1981). Er bestaat echter nogalwat twijfel over de juistheid van deze
gegevens. Volgens Henzell (1980) melden weinig publikaties hoge
N-bindingen en zijn er veel meldingen van betrekkelijk geringe
N-bindingen. Op zich ishet merkwaardig dat op plaatsen waar men hoge
N-bindingen vond, deze waarnemingen niet beter zijn onderbouwd. Als
sommige grassen in associatie met bacteriën de gerapporteerde hoge
N-bindingen mogelijk maken (en andere niet), moet dat namelijk in een
vergelijkende veld- of potproef op arme grond duidelijk blijken uit de
N-opbrengst inhet gras. Gezien de sterk uiteenlopende informatie over
dit onderwerp enhet belang vanN-binding in tropisch grasland, ishet
dringend nodig dezevormvanN-binding beter teonderzoeken.
5.Biologische N-binding door de symbiose tussen leguminosen en Rhizobiumbacteriën.Leguminosen kunnen in symbiosemet Rhizobium-bacteriën grote
hoeveelheden Nbinden.Voorgraslandsystemenwaar kunstmest-N teduur is
of om andere redenen niet bruikbaar is,is stimulering van natuurlijke
leguminosen of introductie van exotische infeite de enige mogelijkheid
om een aanzienlijke verbetering van de produktie tot stand tebrengen.
Ondanks vele negatieve ervaringen met tropische leguminosen dient men
daar rekeningmee tehouden.Er isdanookveelvindingrijkheid nodigom
onder verschillende omstandigheden te kunnen profiteren van de goede
eigenschappenvanleguminosen.
Uithet feit dat er geen of slechts zeerkleine opbrengstverschillen zijn gevonden tussen al dan niet met N bemeste luzerne,kan men
concluderen datdeproduktie vaneengoed genoduleerd gewas luzerneniet
door N-gebrek wordt beperkt en dat dus de symbiotische N-binding het
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gewas optimaal van N voorziet (Van der Meer, 1984). De indruk bestaat
dat dit ook geldtvoor rode enwitte klaver.Medehierdoor ishetN-of
ruweiwitgehalte indeze leguminosenhoog,ook ineenwat ouder stadium.
Luzerne en rode klaver hebben bij het optimale oogststadium vrijwel
altijd eenN-gehaltevan 3tot3,5% indedroge stof;inwitteklaver is
datmeestal ruim4%.Hoewel er inhetalgemeenminder informatie isover
tropische leguminosen,lijkthetwel aannemelijk dat ook diebij goede
nodulering zoveel N binden dat de groei niet door N-gebrek wordt beperkt. Uit de door Skerman (1977)gegeven chemische samenstelling van
eengroot aantal tropische leguminosen blijkt datN-gehaltenindedroge
stof van 3 tot 4%vaak voorkomen. Bij veroudering daalt het N-gehalte
slechts langzaam; dit in tegenstelling tot grassen die doorgaans bij
veroudering een sterke daling van het N-gehalte te zien geven (zie
figuur 4.1 vanWhiteman, 1980).
Dehoeveelheid Ndie dooreen leguminoosgebondenwordt,kan sterk
verschillen. Inhet algemeen kan gesteld worden dat de totalehoeveelheid N in de door de leguminoos geproduceerde droge stof (geoogste
produkt+niet geoogsteplantedelen)ongeveer debovengrensaangeeft van
de symbiotische N-binding (VanderMeer, 1984). Dewerkelijke N-binding
zal echter lager zijn, doordat de plant een deel van de in de grond
aanwezige anorganische N (uit gemineraliseerde organische stof,mest,
urine,kunstmest) opneemt tenkostevan deN-binding.Volgens Humphreys
(1978)enWhiteman (1980)kunnen tropische leguminosen evenveelNbinden
als luzerne enklavers.Dewaarden die zevermelden zijnwelhoog,maar
bevestigen dezebewering tochniethelemaal.
De N die leguminosen binden,komt indirect (dus uit afstervende
plantedelen en uit mest en urine van het vee) voor andere planten
beschikbaar.Ditkunnen grassen enkruiden zijndiedeeluitmaken vande
graslandvegetatie, maar ook gewassen die elders of in rotatie met de
leguminosenwordenverbouwd eneendeelvandedierlijkemestkrijgenof
profiteren van denalevering van indebodem geaccumuleerde N.Menkan
dehoogsteN-binding verwachten als degebondenNvanhet perceelwordt
afgevoerd, dus bijv.bijmaaien en stalvoedering. De afgevoerde andere
nutriënten (P,K etc.)dient men dan echter wel door kunstmest aan te
vullen.
Bij bemesting van leguminosen en mengsels van leguminosen en
grassen zalmen inhet algemeen trachten zo gunstig mogelijk condities
te scheppen voor de leguminoos en de Rhizobium-bacteriën. Zo kan men
trachten door bemesting het aandeel van leguminosen in natuurlijk
grasland teverhogen. In eenbemestingsproef opnatuurlijk grasland in
Zuid-China bleek bijv. bemesting met superfosfaat (P, S en Ca) een
sterkeuitbreiding vande leguminosenAlysicarpusvaginalisenLespedeza
striata te geven,vooral op die delen van de veldjes waar door een
tussentijdse oogst in het begin van het groeiseizoen de concurrentie
door de grassen was verminderd (Nederlandse Graslandwerkgroep China,
ongepubliceerde gegevens). Op arme gronden zalbij graslandverbetering
vaak een zware zogenaamde startbemesting ("fertilizer requirements for
establishment")nodig zijn omvoldoende gunstige omstandigheden voor de
leguminosen en andere gewenste soorten te scheppen. Daarnaast onderscheidt men de onderhoudsbemesting ("fertilizer requirements for
maintenance") die tot doelheeft de produktie van het verbeterde grasland oppeil tehoudendoordeverlorengeganenutriënten aan tevullen.
Voorbeantwoording van devragenwelke nutriënten menmoet toedienen en
hoeveel van elk, is een combinatie van grondonderzoek en bemestingsproeven nodig waarbij men vaak ook gebruik tracht temaken van gewasanalyses (kritische gehalten). Goede informatie over de methoden van
onderzoek is gegeven door Andrew en Fergus (1976) en inhet algemeen
over bodemvruchtbaarheid en bemesting van leguminosen in de tropen en
sub-tropen doorAndrewenKamprath (1978).
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Uiteraard is de rentabiliteit het belangrijkste criterium bijhet
vaststellen van de hoogte van de kunstmestgift,met andere woorden de
bemesting moet leiden tot toename van de dierlijke produktie en (meer
dan)betaald worden uit de extra inkomsten die daaruit voortkomen.Het
verband tussen dehoeveelheid van eenvoedingsstof ende gewasopbrengst
(en bij goed management de dierlijke produktie) is een zogenaamde
verzadigings-ofMitscherlich-curve.Dit betekent datnaarmatemeer van
de voedingsstof wordt gegeven (voor het gewas beschikbaar komt) het
effect per extra kg op de opbrengst kleiner wordt (afnemende meeropbrengst).Hierbij iser een economisch marginale gift,dat is de gift
waarbij dewaarde van de opbrengsttoename die door ëénextrakgvande
voedingsstofwordt verkregen,gelijk isaan dekosten vandie extrakg.
Bij de economisch marginale gift is dewinst hethoogst.Het isechter
zeermoeilijk vast te stellen welke kunstmestgift economisch marginaal
is. Daarhet gaat om dierlijke produktiemoet het effect vandebemesting worden vastgesteld in een bedrijfssituatie en dat ismoeilijk en
duur onderzoek.Men dient hierbij ook rekening tehoudenmet hetspecifieke gedrag van de voedingsstof inhet produktiesysteem. N gaat bijv.
relatief snel uit het produktiesysteem verloren; P veel langzamer,
hoewelerdoordechemische fixatie indegrond nogvrijweinig inzicht
lijkt tebestaan indenawerking van Popverschillende gronden.Bovendien kan dewerking van een voedingsstof op een mengsel zeer complex
zijn.OpP-armegronden kanbemesting met P de leguminosen endeN-binding sterk stimuleren waardoor soms veel meer N beschikbaar komt.
Whiteman (1980)geeft daarenkelevoorbeeldenvan (pag.224en225).Als
zich een dergelijke situatie voordoet, zal bemesting doorgaans wel
rendabelzijn.
Voor bemesting van leguminosen en mengsels van leguminosen en
grassen in de tropen en sub-tropen isP ongetwijfeld het belangrijkste
element. De meeste P-meststoffen zijn voor 80 tot 100% in water
oplosbaar (Aldrich e_tal., 1975;dit boek bevat een zeer duidelijke
beschrijving vanmeststoffenenalgemene principesvanbemesting). Inde
grond worden de in water oplosbare fosfaten echter snel omgezet in
minder oplosbare of onoplosbare Al-, Fe- en Mn-fosfaten (op zure
gronden) en Ca-fosfaten op neutrale en alkalische gronden. De
hoeveelheid beschikbare P neemt dusnabemesting snel af en die afname
gaat enkele jaren door. Daarbij is er echter wel een (verschuivend)
evenwicht tussen de chemisch gefixeerde (niet beschikbare) P en de in
het bodemvocht opgeloste (beschikbare) P. Bij bemesting gaat het erom
eenbepaalde P-concentratie inhetbodemvocht tot stand tebrengen ente
handhaven. Op de ene grond kunnen hier veelhogere P-giften voor nodig
zijndanopdeandere (o.a.doorverschillen invermogen totP-fixatie).
Daarnaast verschillen plantesoorten sterk invermogen omP op tenemen;
daardoorheeft de ene soort eenhoger P-gehalte inhetbodemvocht nodig
dan de andere. In het boek van Andrew en Kamprath (1978) staan
verschillende bijdragen over genoemde aspecten van de P-bemesting.
Gesimplificeerd wordt de startbemesting met Pwel voorgesteld als een
kapitaalop debank dat jaarlijks rente oplevert (Aldrich etal.,1975;
Anon., 1975). Het kapitaal moet echter wel steeds aangevuld worden
(onderhoudsbemesting) omdegevolgenvan inflatie op tevangen.
Behalve de P-bemesting is de zuurgraad (pH)van de grond vaakvan
belang voor leguminosen enhun specifieke Rhizobium-bacteriën. De zuurgraad van de grond oefent vooral indirect invloed uit door debeschikbaarheid van elementen in de grond te veranderen. Naarmate een grond
zuurder wordt,neemt de beschikbaarheid van Al en Mn toe,waarbij op
veelgronden toxischeniveausontstaan;tegelijkertijd neemt debeschikbaarheid vanCa,Mg,P enMo af.Leguminosenverschillen sterk ingevoeligheidvoor degevolgenvan eenhoge zuurgraad (lagepH).Inhetalgemeen zijn de tropische leguminosenminder gevoelig dan dieuit gematigd
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klimaat; ook.tussen de bekende tropische soorten zijn er echter indit
opzicht groteverschillen (Skerman, 1977;Andrew enKamprath, 1978). De
nadelige gevolgenvan tezuregrond kanmendusbeperkendoor eenweinig
gevoelige soort te kiezen of door die gevolgen direct (door bemesting
met een element dat doorde lagepHonvoldoendebeschikbaar is)of indirect (doorbekalken ofprillenvanhet zaadmet kalk; zieVan derMeer,
1984)op teheffen.
De toegenomen kennis over bodemvruchtbaarheid en bemesting van
leguminosen in de tropen zal nog opweinig plaatsen hebben geleid tot
een goed bemestingsadvies voor graslandverbetering. Vaak ontbreken tijd
enmiddelen omgoed onderzoek tedoen enzalmen slechtswat oriënterende bemestingsproeven kunnen doen.Hierbij zalmen in eerste instantie
zoveel mogelijk gebruik maken van ter plaatse reeds aanwezige kennis
over de bodemvruchtbaarheid. Tevens kan observatie van de natuurlijke
vegetatie (en in een later stadium vegetatiekartering) vaak nuttige
aanwijzingen opleveren. Als er al verbeterd grasland is, kunnen
groeiverschillen (van leguminosen) tussen mest- of urineplekken en de
restvanhet perceel een indruk gevenover eventuele nutriëntentekorten.
Inhet algemeen zalhetnuttig zijnboeren testimuleren om inbeperkte
mate te experimenteren met bemesting. Toen in 1975 in Australië
superfosfaat plotseling veel duurderwerd enveelboeren zichafvroegen
of onderhoudsbemestingvanhet grasland (grasmetwitte of ondergrondse
klaver) wel noodzakelijk was, adviseerde men op dat grasland slechts
proefstroken te bemesten (Anon., 1975). Op grond van de resultaten
daarvan, kon men dan besluiten of bemesting van het gehele perceel
zinvol was.Deze methode kan men ook toepassen op natuurlijk grasland
waarin leguminosenvoorkomen (VanderMeer, 1978b).
Doordat inveelveehouderijsystemenkunstmest relatief duur is,is
het van groot belang de extra ruwvoederproduktie en -kwaliteit als
gevolg vanbemesting zo goed mogelijk tebenutten voor produktieverhogingvan deveestapel.Hierbijkanmen denken aanverhoging vandeproduktie per dier en/of uitbreiding van de veestapel.Vanwege de kosten
zalmenvaak slechts eendeelvanhet grasland op eenbedrijfverbeteren. Door de Hill Farming Research Organisation in Schotland is veel
goed onderzoek gedaan over de vraag hoe men op een extensief schapenbedrijf eenkleine oppervlakteverbeterd grasland (ongeveer 15%vanhet
bedrijf) zo goed mogelijk kanbenutten voor verhoging van de dierlijke
produktie (concept beschreven door Eadie, 1970; resultaten van veel
gerelateerd onderzoek in de HFRO-Reports die elke 3 of 4 jaar verschijnen).Het verbeterd grasland wordt hier gebruikt omdevoeding van
de schapen teverbeteren in perioden van de produktiecyclus waarin de
behoefte aangoedvoer groot is (groeiendedieren,laatstewekenvoordat
de lammeren geboren worden, tijdens de lactatie, "flushing"van ooien
voordedekkingsperiode).Hierdoorwordt eensterke stijgingvandeproduktie per ooiverkregen.Dit concept van strategisch gebruikvanverbeterd grasland zouookeldersmeer aandachtmoetenkrijgen.
Voorderentabiliteit van graslandverbetering indetropendoorintroductie van leguminosen enbemesting zal inveel gevallen de geringe
persistentie van de leguminosen onder beweiding nog een "bottleneck"
zijn. Ondanks vooruitgang op dit gebied blijft er in de tropen grote
behoefte aan ontwikkeling van stabiele op leguminosen gebaseerde graslandsystemen.
Bemesting met kunstmest-N.Demanier waarop men opveel plaatsen inde
tropen inmaaiproeven grassen vergelijkt enhet effect van kunstmest-N
op de grasproduktie onderzoekt, veroorzaakt waarschijnlijk zowel een
onderschatting van de N-behoefte als een overschatting van het effect
van N op de opbrengst.Vaak zijn zulke proevennamelijk vankorte duur
enworden zeaangelegd opgrondenwaar doorverhoogdemineralisatie van
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N tijdelijkmeerNbeschikbaar komtdan op langere termijnhet gevalzou
zijn. Bovendien worden tropische grassen inmaaiproeven vrijwel altijd
ineen veel te oud stadium gemaaid. De droge-stofopbrengst is dan wel
hoog,maar doordegeringevoederwaarde vanhet geoogstemateriaalheeft
dergelijk onderzoekweinig praktischebetekenis.
Toegediende Nveroorzaakt een zeer snelleverbetering van de grasgroei.Bij goede groeiomstandigheden zal er twee tot drieweken na een
kunstmestgiftvan 60kgNha geenanorganische Nmeer indegrond over
zijn.EendeelvandegegevenN kanverloren zijn gegaan doorvervluchtigingvanammoniak,afspoelingvanN,denitrificatie enuitspoeling van
nitraat; een ander deel kan door micro-organismen worden geïmmobiliseerd.Derestwordt doorhet gewasopgenomenmet eensnelheid diewel5
à 6kgNha dag kanbedragen. Voor het effect van kunstmest-N op de
gewasopbrengst zijndrieaspectenvanbelang:
- Het deel van de gegeven N dat door het gewas wordt opgenomen. Dit
wordt in het algemeen aangeduid als het N-rendement ("apparent
recovery of N");dat is het verschil in N-opbrengst (in het gras)
tussen een bemest en een onbemest perceel,uitgedrukt als percentage
vandeN-gift.Simpson enStobbs (1981)melden dathet N-rendement in
tropisch grasland vaak 50tot 60%is;Vicente-Chandler (1974)vermeldt
waarden tussen 40 en 60%.Inafzonderlijke proeven komen echter zeer
grote verschillen voor;opnatuurlijk grasland met bijv.Hyparrheniasoortenvindtmen soms zeer lageN-rendementen (men zegtwel dat deze
soorten aandearme omstandigheden aangepast zijn enweinig opNreageren; als dat waar is, is het echter merkwaardig dat geen nader
onderzoek is gedaan naar een dergelijk belangrijkesoorteigenschap).
LageN-rendementen wordenvooralverkregen ondernatte (waarschijnlijk
door aanzienlijke N-verliezen door denitrificatie en uitspoeling) en
zeer droge omstandigheden (droogte beperkt gewasgroei en N-opname en
degegeven anorganische N accumuleert indebodem)enbij gebruikvan
ureum of ammoniummeststoffen op alkalische gronden (N-verliezen door
vervluchtiging van ammoniak).
- Het verband tussen deN-opname door het gewas (dat ishier deN-opbrengst indegeoogste delenvanhet gewas)endedroge-stofopbrengst,
ofmet anderewoorden dedroge-stofopbrengst per kg opgenomenN.Deze
relatie wordt zeer sterk door de lengte vanhet groeiseizoen endoor
deoogstfrequentlebeïnvloed.Naarmatehet groeiseizoen langer is,zal
eenbepaaldehoeveelheid opgenomenN sterkeruitverdund kunnenworden.
Hetzelfde geldt bij een geringere oogstfrequentle doordat de drogestofopbrengst van tropische grassen zeer sterk stijgt naarmate ze
minder vaak geoogst worden, terwijl de N-opbrengst hierdoor weinig
beïnvloed wordt. Het verband tussen N-opname door het gewas en de
droge-stofopbrengst is enigszins kromlijnig, maar vlakt boven een
bepaalde N-opname sterk af doordat andere produktiefactoren beperkend
worden.
N.B. De reciproke van droge-stofopbrengst per kg opgenomen N ishet
N-gehalte indedrogestof.
- De kwaliteit van degeproduceerde droge stof.Het gaathierbij vooral
om de gehalten aan verteerbaar eiwit enverteerbare organische stof.
Naast smakelijkheid zijn dit debelangrijkste aspecten diedevoederwaarde van ruwvoeders en de mogelijke dierlijke produktie bepalen
(gehaltenaanmineralen zijn ookbelangrijk,maarkunnenbinnen zekere
grenzen nog wel door verstrekking van mineralenmengsels aan het vee
gecorrigeerd worden). Er ismerkwaardigweinig aandacht besteed aande
invloed van N en maaifrequentie op het gehalte aan verteerbare
organische stof in de droge stof van tropische grassen. Er is dus
vrijwel geen informatie om de eerder genoemde tegenstelling tussen
kwantiteit enkwaliteit teoptimaliseren.

DoorbemestingmetNwordtdegrasgroelversneld.Datbetekent dat
minder tijdnodig isvoorhet behalenvan eenbepaalde opbrengst en dat
die opbrengst wordt behaald met een hoger N-gehalte. Dit kan worden
geïllustreerd voor een droge-stofopbreogst van 2000 kg ha ,Sitpii.«i
zonderbemesting deN-cpbrengat inb.c.:geoogstegras ',!3kg tl hr. is •"< l
N inde droge stof). Bij eenN-gift,van 60kg ha en een ^-rendement
van 50%isdeN-opbrengst 50kgha *(2,5%N indearoge stol),benaive
eengoed eiwitgehalte zaldit jongere er bJacriHfirc , LC -i- <-t*n b-.y"
gehalte aan verteerbare organische stof hpvhr-i- ,'-> ,!,•;-,
opbrengst wordt geoogst, is het effect.v.*n'i-i.'..n;..i,. »>-. -...;ä^t4-voederwaarde eneen toenamevandeopbrrf s:Jw<•-oe«-- ^-" -n ier ja«
AlsmetNbemeste tropische grassen l^-1,^w '-den •"«
\ ''••* •••»middelde groeisnelheid niet veel verscim ;er •«. .'•>
Nederlands grasland. In proeven met S-bft. .-n.,••« *..• -,i<»si.-..tf
(Digitaria decumbens of Brachiaria decjmbfjr"?%, :'° !r U-» T-«••'»-••" -i"
jaren zeventig in Mldden-Ämerika werden m t g e.>.;cji i, Meel- .-<s
meestal wel drie tot vier weken te duren voor er een "weidesnede"
gegroeid was.Er isweinig bekend overdegeschiktheid van verschillende
tropische grassen voor intensief management (N-bemesting, intensieve
beweiding) enoverhetmeest geschikte beweidingssysteem dat daarbij op
deverschillende soorten toegepastmoetworden.Erwordtwelvermeld dat
bijgebruikvankunstmest-N zodevormendegrassenhetmeest geschikt zijn
en men noemt dan vooral Digitaria decumbens, Brachiaria decumbens en
voorwathogeregebiedenPennisetum clandestinum. Inonderzoek inPuerto
Rico bleken Cynodon nlemfuensis of C^_ plectostachyus ("stargrass"),
Pennisetum purpureum en Panicum maximum echter bij verschillende
N-giften wat hogere vleesprodukties te geven dan Digitaria decumbens
(Vicente-Chandler, 1974).Voor eengoed overzicht vanmogelijkemelk-en
vleesprodukties opmetNbemest tropischgrasland kannaarDirven (1977)
verwezenworden.
Kunstmest-N zalopveelplaatsen inde tropen teduur zijnalshet
gras voor vleesproduktie wordt benut. Uit een analyse van Simpson en
Stobbs (1981)vanderesultatenvaneenaantalproeven inde tropenover
vleesproduktie bijverschillende N-giften (beweiding met ossen of ander
jongvee), blijkt dat er tot jaarlijkse giften van 500 kg N ha een
vrijwel lineairverband was tussenN-gift enproduktievan levendgewicht
endat ergemiddeld 1,5 kg levendgewicht per kgNwerd geproduceerd. In
het onderzoek in Puerto Rico was dat gemiddeld bijna 1,8 kg
levendgewicht per kgN (Dirven, 1977). Er isgeen onderzoek bekend over
de invloed van deN-gift op demelkproduktie.Bijmelkproduktie zijnde
prijsverhoudingen op veel plaatsen echter gunstiger voor gebruik van
kunstmest-N.
Inhet algemeen ishetvanbelang errekeningmee tehouden datmet
N bemeste tropische grassen produktiever zijn danmengsels van grassen
en leguminosen of leguminosen inmonocultuur.Bijgoedeprijzenvanmelk
envlees en relatief duur (schaars)land kanhet dusaantrekkelijk zijn
de veehouderij geheel of gedeeltelijk op met N bemeste grassen te
baseren. Voorts benuttenmet N bemeste grassenwater aanzienlijk beter
dan leguminosen. Vooral als irrigatiewater schaars en/of duur iswordt
gebruik van grassen daarom wel aanbevolen. Ten slotte wordt vaak
kunstmest-N gebruikt op grassen die voor een speciaal doel worden
verbouwd bijv. voedergewassen voor stalvoedering of conservering en
raaigrassen of haver in een koele periode van het jaar als tropisch
grasland weinig produceert.Bij dekeuze van voedergewassen ishet van
belang er rekening mee tehouden dat soortenmet een opslagorgaan voor
koolhydraten een hoog gehalte aan verteerbare organische stof kunnen
hebben (zelfsbijhoge opbrengsten)enveelverteerbare organische stof
perkgNproduceren.
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Voor eengoedebenutting vanN isookeengoedevoorziening met
anderenutriënten nodig.Ook opmetNbemest gras onderscheidt menvoor
andere nutriënten een startbemesting (om de beschikbaarheid van
nutriënten in korte tijd op voldoende niveau te brengen) en een
onderhoudsbemesting (om verliezen aan te vullen). Tevens is het van
groot belang de pH van de grond op peil te houden. Ureum en
ammoniummeststoffen werken nl. door de nitrificatie (bacteriële
omzetting indegrond vanammonium innitraat:
NH, + lh 0--»-NCL + 4 H ) sterk verzurend. Hierdoor kan bij zware
N-bemesting de grond in een aantal jaren zo sterk verzuren, dat de
produktiviteit ernstig geschaad wordt. Herstel door bekalking is dan
niet eenvoudig doordat dekalk slechts langzaam indegrond doordringt.
Omverzuring tegen tegaanwordt inNederland op grasland de meeste N
als kalkammonsalpeter gegeven.Hierin isvoldoende kalk aanwezig omde
verzurende werking van de ammonium-N te neutraliseren. Ook door
biologische N-binding en de ammonium-N uit mest, urine en
mineraliserende organische N vindt enige verzuring plaats. Periodiek
grondonderzoek isnodig omvast testellenofbekalktmoetworden.
DoorN-bemesting kandeverdelingvandegrasproduktie overhet
jaar ongunstigbeïnvloed worden.Ineenmoessonklimaatbijv.stijgtdoor
N-bemesting degrasproduktie inde regentijd enmen zalmeer veemoeten
houdenomdeextraproduktie tebenutten.Ditbetekent echter doorgaans
dat erookmeervee indedroge tijd aanwezig isenmen zaldaarvoor ook
voorzieningen moeten treffen.Ook indehumide tropen zalde produktie
niet constant zijndoordat daarvaak tocheenwat koelere en/of drogere
periode is. Uit gegevens van Vicente-Chandler (1974) blijkt dat in
PuertoRico de produktie van verschillende met Nbemeste grassen in.de
maandennovember tot februari slechtsongeveer 1000kgdsha maand is
en indemaandenmei tot september 1500 tot 3000kg dsha maand .In
proeven past men dan het "put and take"-systeem toe, maar er is
bijzonder weinig informatie over hoe men in de praktijk dergelijke
produktieverschillen op kan vangen.Hierbij zoumen kunnen denken aan
aanpassingvandeverdeling van deN-gift overhet seizoen (demeesteN
in de minst groeizame periode), aan maaien en conserveren en aan
integratie van met N bemest grasland en andere bronnen van ruwvoer
(bijv. mengsels van grassen en leguminosen, natuurlijk grasland,
voedergewassen) enkrachtvoer.Het bovenstaande geeft wel aan dat goed
management vanmetNbemest tropisch graslandmoeilijk is.Daarom ishet
aantebevelenN-bemesting voorzichtig engeleidelijk intevoeren ener
naar testrevenhetbemeste gras steeds injong stadium tebenutten.
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