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Voorjaarstoedieningvandunnedierlijkemestopkleigronden
Springapplication ofthinslurryon claysoil
ing. G.J.M,vanDongenening. J.Alblas, PAGV

In 1990 en 1991 is op proefveldschaal getoetst of
het mogelijk is dunne mest in het voorjaar op kleigronden toe te dienen. Als toetsgewassen dienden
aardappelen,suikerbieten engranen. Demestwerd
vóór èn na het poten of zaaien aangewend. Debeidejaren kenden een droog voorjaar. Dit maakt vertaling naar de praktijk onder andere omstandighedenmoeilijk.
Het toedienen van dunne dierlijke mest in het voorjaar heeft hetgrotevoordeel datde nutriënten direct
natoedienen ter beschikking komenvan hetgewas,
gedeeltelijk direct opneembaar en gedeeltelijk later
vrijkomend vanuit de mineraliseerbare bufferorganischestof-resten. Dit maakt een betere benutting van
de nutriënten N, P en K uit de mest mogelijk door
een betere plaatsing in tijd en ruimte (dicht bij de
plantenwortel). Bij toediening in het voorjaar is
nutriëntenverlies door uitspoeling vrijwel uitgesloten.
Hierbijwordttevenseeninwerkactiviteit inhetnajaar
bespaard. Voorjaarstoediening kent echter ook nadelen.Zokanbij hetuitrijdenvanmestonder minder
optimale bodemomstandighedenstructuurbederf optreden, wat een opbrengstderving of een verminderde gewaskwaliteit tot gevolg kan hebben. Ook
ontstaat er een vergroting van de arbeidspiek inhet
tochaldrukkevoorjaar opeen akkerbouwbedrijf.
In 1991werden nahet bezakken vande rug,metingen verricht met de penetrometer voor het bepalen
van de indringingsweerstand onder en tussen de
aardappelruggen. Ditiseenmaatvoordeweerstand
die de wortel ondervindt bij het indringen in de bodem. Tussen de bovengronds uitgereden en de
geïnjecteerde mest (figuur 57) werden geringe verschillen gevonden onder de aardappelrug. In figuur
58isweergegeven hoegroot dezeweerstanden zijn
bij toepassing van smalle hogedrukbanden na het
poten als onder het spoor of tussen de sporen van
de mestmachine wordt gemeten. Onder het spoor
wordt indetoplaag een hogereweerstandgemeten,
die in de diepere lagen de andere lijn (tussenspoor)
benadert.
De resultaten van voorjaarstoediening van dunne
mest, wel of niet aangevuld met kunstmest, laten
geengrote(betrouwbare) verschillenzienindenetto

kg-opbrengsten van aardappelen, suikerbieten en
granen. Deomstandigheden waaronder in de beide
proefjaren (1990 en 1991) de proeven zijn aangelegd, waren bijzonder goed. Hetjaar 1990 had een
droog voorjaar zodat ook inde praktijk onder goede
weers- enbodemomstandigheden de mest konworden uitgereden. In 1991warenvoor de aardappelen
en suikerbieten, zowel op het tijdstip vroeg als laat
deomstandigheden waaronder de mest konworden
uitgereden en waarop kon worden gepoot en gezaaid, goed. De resultaten suggereren dat het gebruik van dunne mest ten opzichte van het gebruik
van kunstmest geen directe gevolgen hoeft te hebben voor de uiteindelijke kilogramopbrengst. Uit het
onderzoek blijkt wel dat door de intensievere berijding (figuur 57 en 58) bij het uitrijden van dunne
mestinhetvoorjaar ereenverslechtering kanoptreden in de bodemstructuur van de laag waarin de
aardappelen endebieten moetengroeien. Ditresulteert in een fijnere sortering en meer misvormde en
vooral groene knollen bij aardappelen en daarnaast
lagere winbare suikeropbrengsten en naar verhoudinghogeretarrapercentages bijsuikerbieten.Omdat
de beide proeven onder gunstige omstandigheden
konden worden aangelegd, kan geen duidelijke uitspraak worden gedaan over de haalbaarheid van
voorjaarstoediening vandunne mestvooraardappelen en suikerbieten. Er blijkt een redelijk verband te
bestaan tussen de tendens die aangetroffen wordt
bij de bodemkundige effecten en de gewaskundige
effecten. Een hoge mate van dichtheid correspondeert met een hoog tarrapercentage en lagere wortel- en suikeropbrengsten. Het zo oppervlakkig mogelijk plaatsen van mest voor het potenvanaardappelen en het zaaien van de bieten, liefst met een
oppervlakkig injectiesysteem, verdient de voorkeur.
Doordepoot-ofzaaibedbewerking kandaneengroot
deelvanhetsporeneffect tenietwordengedaan.
Het toedienen van dunne (varkens)mest in wintergranengedurende hetgroeiseizoen istechnischgoed
mogelijk mits met eenaantalzakenvoldoende rekening wordt gehouden. Het toedienen met de sleepslangenmachinelevertdebeste resultaten op,eventueel gevolgd door het inwerken van de mest met
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Fig.57.Indringingsweerstand, gemeten onder de
aardappelrug (vanaf halve rughoogte) bij
het gebruik van lagedruk-banden vóór het
poten.

Fig.58.Indringingsweerstand, gemeten tussen de
aardappelruggen (vanaf de bodem van de
geul) bij het gebruik van hogedruk-banden nâhet potenvandeaardappelen.

een onkruideg. Daardoor wordt de ammoniakvervluchtiging in de meeste gevallen grotendeels vermedenenisersprakevaneengoede benuttingvan
de nutriënten door het gewas. Deopbrengstetfecten
komen uitdeze proef onvoldoende naarvorenevenals deverschillen inopname van nutriënten doorde
tarweplant. Nader onderzoek eventueel met behulp
van stikstoftrappen is noodzakelijk. De gevonden
emissiecijfers komen overeen met ander internationaal,voornamelijk Duits,onderzoek. Door hetonder
te natte omstandigheden uitrijden en inwerken van
mest kan structuurschade ontstaan in het gewas
doorverdichting indetoplaag.Dezeschadeontstaat
vooral bij geringe werkbreedten van de machines in
combinatie met een onvoldoende banduitrusting.
Overigens isuithetonderzoek nietgeblekendateen

bepaalde mate van besporing invloed heeft op de
opbrengst van het tarwegewas. Combineren vande
spuitsporen en de sporen die gebruikt worden voor
mest uitrijden behoort tot de mogelijkheden, mitsde
werkbreedte bij het mestverspreiden voldoende
groot is. Een werkbreedte van 18 meter of meer is
danvereist.
Individuele telers op lichtere kleigronden die de beschikking hebben over mest- en uitrij-apparatuur en
bereidzijn inhetvoorjaar wat extratijdte investeren
in het nauwkeurig uitrijden van dunne mest kunnen
met een relatief goedkope meststof, zeker op lange
termijn, hunaardappelen enwellicht suikerbieten en
wintertarwe naar tevredenheid bemesten. In PAGVverslag nr. 145 zijn de volledige proeven beschreven.
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