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I. INLEIDING
EN OPZET VAN HET ONDERZOEK
Enkele jaren geleden werd aan het Landbouwproefstation te Groningen een begin
gemaakt met de studie van de gewoonten, die door de practijk bij de bemesting
worden gevolgd. Een verslag van een onderzoek op bouwland op de zeeklei van NoordGroningen en westelijk Noordbrabant, de rivierklei van de Brabantse Biesbosch en
de loss van Zuid-Limburg is reeds verschenen (20). Hierin werd naar voren gebracht,
dat deze kennis een voorwaarde is voor het aangeven van richtlijnen voor het verdere
onderzoek, terwijl uit een vergelijking van het gebruik met de resultaten van het
bemestingsonderzoek naar voren kan komen, waar verbeteringen kunnen worden
aangebracht. H e t is niet uitgesloten, dat verschillen in bemestingstoestand van de
gebieden uit deze gebruiken kunnen worden verklaard, terwijl ook verschillen in
bodemtoestand aanleiding kunnen zijn voor het volgen van verschillende gebruiken.
Aansluitend op het genoemde onderzoek werd een studie gemaakt van de bemestingsgewoonten op zand-bouwland in westelijk Drente, oostelijk Gelderland en zuidoostelijk Noordbrabant. Deze gronden verschillen in bodemtoestand en in bemestingstoestand. Zo hebben de noordelijke zandgronden een hoger organische-stofgehalte,
een lagere p H en een lager kaligetal.
Voor het verzamelen van de gegevens werd in 1950 een enquête gehouden. In
overleg met de Bijkslandbouwvoorlichtingsdienst zijn in de bovengenoemde gebieden
resp. 25, 20 en 17 landbouwbedrijven, verdeeld over een aantal gemeenten, gekozen.
De bedrijven in Drente liggen in de gemeenten Norg (2), Vries (7), Kolde (4), Beilen (2),
Dwingelo (2),Diever (2), Havelte (2)en Ruinen (4),die in Gelderland in Gorssel (4), Warnsveld (2),
Vorden (2), Hengelo (4), Ruurlo (4) en Zelhem (4) en die in Noordbrabant in Oirsehot (5), Best (2),
Gemert (3), Deurne (1), Asten (2), Eersel (2) en Hoge en Lage Mierde (2). Bij de keuze van do
bedrijven is getracht zoveel mogelijk een gemiddelde indruk van het gebied te verkrijgen.

Behalve over de bemesting werden ook enkele andere gegevens over de bedrijven
verzameld, zoals de verhouding tussen de oppervlakte bouwland en grasland, de
oppervlakte van de verbouwde gewassen, de vruchtopvolging en de veebezetting.
I n de herfst van 1950 werden van elk bedrijf 4 percelen bemonsterd voor het
vaststellen van de bemestingstoestand en van enkele bodemeigenschappen. Van elk
perceel is één monster genomen.
I n deze mededeling wordt een beschrijving en een beoordeling van de bemestingsgebruiken op bouwland gegeven. Hier en daar wordt ook iets meegedeeld over die
op grasland 1 .
Op de geënquêteerde bedrijven was het een uitzondering, dat de toegediende bemesting van
elk perceel over een aantal jaren in een z.g. bouwboek was vastgelegd, zodat meestal op het
geheugen van de landbouwers moest worden afgegaan. Wij zijn ons ervan bewust, dat het aantal
bedrijven voor dit onderzoek nog te gering is geweest om een voldoende nauwkeurig beeld te

1
Voor de ondervonden medewerking van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst en de betrokken
landbouwers spreken wij op deze plaats onze welgemeende dank uit. I n verschillende gevallen
kon een dankbaar gebruik worden gemaakt van de door de Voorlichtingsdienst bij het verslag
gemaakte opmerkingen.

krijgen van de gewoonten, die door de practijk bij de bemesting worden gevolgd. Opvoering van
het aantal bedrijven alleen is niet voldoende. Hiervoor zou nodig zijn, dat ook in de zandstreken
bouwboeken algemeen ingang zouden vinden.
Het was de bedoeling de bemestingsgebruiken van de periode van 1930 tot 1940, waarin de
aankoop van meststoffen niet door distributiemaatregelen was beperkt, te verzamelen. Het is
ons evenwel gebleken, dat de antwoorden op de gestelde vragen werden beïnvloed door het
huidige gebruik, zodat de beschreven gewoonten voor een belangrijk deel betrekking hebben op
do jaren 1947 tot en met 1949.Zoals verderop zal blijken zijn de verschillen tussen de afzonderlijke
gebieden niet groot. Waarschijnlijk zullen eventueel bestaande verschillen door het werk van
de Landbouwvoorlichtingsdienst en door de gewijzigde omstandigheden tijdens de oorlog voor
een deel zijn verdwenen.

II. NADERE BESCHRIJVING VAN DE
ONDERZOCHTE BEDRIJVEN
De grootte van de bezochte bedrijven varieert van 5 tot 20 (gein. .12) ha. In Drente en Gelderland zijn ook enkele bedrijven van ongeveer 30 ha in het onderzoek opgenomen.
De bedrijven behoren tot het gemengde type. Het bouwland neemt in Zuidwestelijk Drente
gemiddeld 27 % van de totale oppervlakte aan cultuurgrond in beslag. In het overige deel van
westelijk Drente en in Gelderland bedraagt dit 43 en in Noordbrabant 57 %.
De helft van de bedrijven ligt in Drente geheel op ontginningen; in de overige gebieden is dit
slechts bij enkele het geval. De overige bedrijven liggen voor ongeveer de helft of geheel op oude
zandgrond. De meeste ontginningen zijn ongeveer 30 tot 40 jaar oud; in Drente zijn ook percelen
in het onderzoek betrokken, die pas na 1930 zijn ontgonnen.
Over de veebezetting kan worden opgemerkt, dat het aantal ha grasland per veeschaar in
onze gevallen in zuidwestelijk Drente, Gelderland en Noordbrabant 0,65 bedraagt. In het overige
deel van Drente is per veeschaar 0,78 ha grasland in gebruik. Op de bedrijven worden 1tot 3 paarden gehouden. De varkensstapel loopt zeer uiteen. Het aantal varkens varieert van enkele tot
ongeveer 30 stuks per bedrijf. Ter karakterisering van de gebieden vermelden wij, dat bij ons
onderzoek is gevonden, dat in Gelderland de meeste varkens worden gehouden (20-25), dan volgt
Noordbrabant met 11 en tenslotte Drente met 8. De pluimveehouderij is in Gelderland en Noordbrabant belangrijk. Na de oorlog worden daar op de bedrijven weer 100-400 kippen gehouden.
In Drente ishet aantal veel geringer (ong. 20 stuks).
In de door ons bezochte gebieden wordt op het bouwland 33—40 % rogge verbouwd (in Gelderland tot 5 0 % ) , 20-25 % haver, en 10 % aardappelen (in Drente 30-35 % ) . Bieten beslaan in
Gelderland gemiddeld 11, in Noordbrabant 7 en in Drente 5 % van het bouwland. Haver wordt
in Gelderland en Noordbrabant na de oorlog voor een vrij groot deel met zomergerst als mengteelt
verbouwd. Op een deel (5-10 %) van het bouwland wordt in Gelderland mais, en in Noordbrabant
mais, zomergerst, tarwe en erwten geteeld. Zomergerst, tarwe en erwten hebben wij in Noordbrabant vooral aangetroffen in de omgeving van Oirschot en Best. In Noordbrabant ligt verder
17 % van het bouwland in kunstweide. De aanleg van kunst/weiden neemt in de andore gebieden
in de laatste jaren toe.
Bij de vruchtopvolging worden hakvruchten met granen afgewisseld. Als algemene regel geldt,
dat in het eerste jaar na een hakvrucht rogge wordt verbouwd, daarna volgt haver en eventueel
als derde graanjaar weer rogge. Bieten worden bij voorkeur niet op droge gronden verbouwd.
Dit gewas wordt soms 2 tot 3 maal achtereen op eenzelfde perceel geteeld. De teelt van bieten
is ook beperkt door de kalktoestand van de percelen; in sommige gevallen zou de p H te laag
zijn. De ervaring heeft geleerd, welke percelen wel of niet voor dit gewas in aanmerking komen.
Bieten en aardappelen worden ook verbouwd op gescheurd grasland (kunstweide).
Een deel van de rogge wordt door stoppelknollen gevolgd, en in Noordbrabant in de omgeving
van Gemert en Deurne ook door stoppelwortelen. Stoppelknollen worden in de laatste tijd ook
soms na haver of na vroeg gerooide aardappelen verbouwd. Sedert kort wordt hier en daar
Westerwolds raaigras in de haver gezaaid als stoppelgewas.

III. BESPREKING VAN DE ANALYSERESULTATEN
VAN HET GRONDONDERZOEK
Hieronder volgt een overzicht van de resultaten van het grondonderzoek en een
onderlinge vergelijking van de cijfers van de gebieden.
1. GEHALTE AAN OBGANISCHE STOF

H e t humusgehalte (d.w.z. het gehalte aan organische stof bepaald als gloeiverlies)
isin Drente het hoogst (tabel 1).Van Noord naar Zuid neemt dit af (vgl. WIGG-EES, 25).
TABEL 1. Het aantal percelen met verschillend organische stofgehalte
Organische-stofgehalte
Aantal
percelen 2-3,9
Drente, esgrond
Gelderland, oud bouwland . .
ontginningsgrond
lage zandgrond
Noordbrabant, oud bouwland
en ontginningsgrond. . . .

4-5,9

6-7,9

8-9,9

10-13,9
7
1
1
1

37
59
35
24
19

3
3
4
8

10
12
7
7

11
24
11
10
1

19
20
8
2
3

76

13

59

3

1

Number,
of
parcels !

Organic matter content

> 14

Gem.
gehalte
8,9
7,3
6,6
6,0
4,8

1

4,5
Mean
content

TABLE 1. The number of parcels with different organic matter content

Uit tabel 1 blijkt verder, dat de ontginningsgronden in Drente en Gelderland een
lager humusgehalte hebben dan de oude zandgronden. I n Noordbrabant bestond er
in dit opzicht geen verschil, zodat de percelen op oud bouwland en op ontginningsgronden in de tabel zijn samengevoegd. H e t valt op, dat de lage zandgronden in
Gelderland een laag humusgehalte bezitten. Deze gronden onderscheiden zich ook
in andere bodemeigenschappen, zoals verderop zal worden aangetoond.
2.

KALKTOESTAND

De p H van de grond is in Drente het laagst en wordt van Noord naar Zuid hoger
(tabel 2). De ontginningsgronden bezitten in Drente en Gelderland gemiddeld een
hogere kalktoestand dan de oude zandgronden. Wij wijzen ten aanzien hiervan op
het feit, dat ontginningen meer bekalkt worden dan oude zandgronden. H e t effect
van bekalking op de p H zal bovendien op ontginningen, die een lager humusgehalte
en daardoor een geringer bufferend vermogen bezitten, groter zijn dan op andere,
humusrijkere gronden. In deze omstandigheden kan een mogelijke verklaring liggen
voor de hogere p H van de ontginningen. I n Noordbrabant bestond er evenals bij het
humusgehalte geen verschil, zodat de percelen op oud bouwland en de ontginningsgronden in de tabel zijn samengenomen. De lage zandgronden in Gelderland met laag
humusgehalte vallen op door hun hoge kalktoestand. De spreiding in kalktoestand
tussen de percelen is in Drente geringer dan in de andere gebieden.

TABEL 2. H e t aantal percelen in de verschillende pH-KCl-klassen
pH-KCl
Aantal
percelen

Drente, esgrond
. . . .
ontginningsgrond . . .
Gelderland, oud bouwland
ontginningsgrond . . .
lage zandgrond . . . .
Noordbrabant, oud bouwland en ontginningsgrond

37
59
35
24
19

3,94,2

4,34,6

4,75,0

7

20
18
10
6

9
29
16
6
4

1
11
5
8
5

—
4
3

6

1

4,09
4,37
4,36
4,62
5,18

25

12

14

9

5

4,81

3

76

11

Number
of
parcels

Gem.
pHKC1

3,53,8

pH-KCl

5,15,4

5,55,8

5,96,2

1

1

Mean
pH~
KGl

TABLE 2. The number of parcels in the various pH—KCl-classes

Het verband tussen pH-KCl en p H - H 2 0 is op deze gronden normaal. H e t verschil
tussen beide waarden bedraagt één eenheid bij pH-KCl 4,0, 0,95 eenheden bij pHKC1 5,0 en 0,6 eenheden bij pH-KCl 6,0. E r is een tendens, dat het verschil tussen
p H - H 2 0 en pH-KCl bij de humusrijkere gronden in Drente kleiner is dan bij de
humusarmere gronden in Gelderland en Noordbrabant. Dit komt overeen met het
resultaat, gevonden door V I S S B E (24).
Voor Drente wordt, rekening houdende met de behoefte van de aldaar verbouwde
gewassen, de kalktoestand als goed beschouwd als pH-KCl 4,3-4,6 bedraagt; voor
Gelderland en Noordbrabant is dit het geval bij pH-KCl 4,7-5,0. De kalktoestand
van de onderzochte percelen is in Drente en Gelderland op esgrond en oud bouwland
in resp. 70 en 8 0 % , op ontginningen in dezelfde gebieden in resp. 30 en 50 % van de
gevallen beneden deze als ideaal gestelde toestand. I n Noordbrabant is dit 50 %
en op de lage zandgronden in Gelderland 20 %. H e t valt nog op, dat in Gelderland
op de lage zandgronden en in Noordbrabant een aantal percelen (resp. 40 en 20 %)
een hoge kalktoestand bezitten. Percelen met een zeer hoge kalktoestand zijn nergens
aangetroffen.
3.

FOSFAATTOESTAND

De onderzochte percelen verschillen in de drie gebieden gemiddeld niet opvallend
in P-citroen (tabel 3). I n het algemeen ligt dit tussen 30 en 60. De esgronden in Drente
en de lage zandgronden in Gelderland hebben het hoogste, de ontginningsgronden
in Drente het laagste P-citroencijfer.
De fosfaattoestand is bijna voldoende, als P-citr. 30-40 bedraagt. H e t blijkt dat
de fosfaattoestand van de onderzochte percelen vrijwel altijd hoger is, met uitzondering van de lage zandgronden in Gelderland en de ontginningen in Drente, waar
resp. 25 en 45 % van de percelen een lager P-citr. bezitten.
De lage fosfaattoestand van de door ons onderzochte ontginningen in Drente
kan worden verklaard uit het feit, dat een groot aantal van deze percelen vrij jong is.
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TAUET., 3. Het aantal percelen in de verschillende P-citr.-klassen
P-citroen
Aantal
percelen

Drente,
esgrond
Gelderland,
oud bouwland
Noordbrabant,
oud bouwland

10-19

20-29

30-39

40-49

50-59

> 60

Gem.
P-citr.

7

2
19

8'
17

3
13

7
2

17
1

57
33

35
24
19

1

1
2
4

9
4
2

11
6
3

6
9
1

8
3
8

49
48
54

53
23

1
4

3

14
5

19
5

13
7

3
2

45
41

37
59

Number
of
parcels

P-citr.

Mean
P-citr.

TABLK 3. The number of parcels in the various P-citr-classes
Bij onze enquête waren van het totaal aantal in Drente 60 % en in de andere gebieden
slechts 30 % nog betrekkelijk kort geleden ontgonnen. Deze jongere gronden blijken
gemiddeld een lager P-citr. t e hebben dan de oudere ontginningsgronden, als gevolg
van de minder vaak toegepaste bemesting.
Do opgave van de ouderdom moet soms echter vrij globaal geweest zijn. Ontginningen in
Noordbrabant en Gelderland zouden bij gelijke ouderdom eenhoger P-citr. hebben danin Drente,
hetgeen ons niet waarschijnlijk voorkomt. Waarschijnlijk moet daarom worden aangenomen,
dat sommige percelen inNoordbrabant eninGelderland langer incultuur zijn, dan werd opgegeven.
Voor Drente zijn onze gegevens in dit opzicht betrouwbaarder.
•P-g«t

F I G . 1.Verband tussen P-getal enP-citr. De lage
zandgronden in Gelderland zijn weergegeven door • .
FTG. 1.Relation between P20'5
soluble in water and
P 2 0 5 soluble in citric
acid. The low sandy
soils in Gelderland are
indicated by » .
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P - 9 C t / P- c i t r

F I G . 2. Verband tussen P-getal/P-citr. en
pH-KCl. De lage zandgronden in
Gelderland zijn weergegeven door » .
F I G . 2. Relation between
P 2 0 5 soluble in water
P205 soluble in citric acid
and pH-KCl. The low sandy soils in
Gelderland are indicated by • .

H e t in citroenzuur oplosbaar gedeelte
van het bodemfosfaat verschilt in de
afzonderlijke gebieden weinig in "verhouding t o t de oplosbaarheid in water.
35
4
Ï5
5
t§
6
Dit blijkt uit de P-getal/P-citroenverhouding. Een uitzondering vormen de
lage zandgronden in Gelderland, waar deze verhouding ongunstiger is (fig. 1). De
p H heeft hierop invloed. Omdat de P-getal/P-citroenverhouding afhankelijk is van de
grootte van P-citr. (met stijgend P-citr. neemt de verhouding toe), is deze verhouding
bij een bepaalde P-citroenklasse (40-60) tegen pH-KCl uitgezet (fig. 2).H e t blijkt, dat
naarmate de p H hoger is een geringer deel in water oplosbaar is, wat tot uitdrukking
komt ineenkleinere P-getal/P-citroenverhouding (vergelijk VAK DEB PAATJW, 18,p . 22).
De lage zandgronden in Gelderland sluiten in deze figuur goed aan bij de andere
gronden in dat gebied. De geringere oplosbaarheid in water van het bodemfosfaat
van deze gronden k a n dus zeer waarschijnlijk voor een belangrijk deel worden
verklaard door de hogere p H van deze gronden. Het valt nog op, dat de P-getal/
P-citroenverhouding bij dezelfde p H in Gelderland lager is dan in Noordbrabant.
Een samenhang tussen de hoeveelheid fosfaat, die per jaar in de vorm van kunstmest en stalmest volgens onze gegevens zou worden gegeven en de fosfaattoestand
van de grond kon niet worden gevonden. Dit valt niet te verwonderen, omdat de
bemesting - wat betreft de hoeveelheid - vrij willekeurig wordt toegediend zonder
dat voldoende rekening wordt gehouden met de bemestingstoestand van de grond
(zie verder bij de bespreking van de fosfaatbemesting).
Evenmin is er een verband tussen de afstand van de percelen tot de boerderij en
de fosfaattoestand. Blijkbaar wordt er bij de bemesting met fosfaat op bouwland geen
onderscheid gemaakt tussen dichtbij en verderaf gelegen percelen.
4. KALITOESTAKD

Als m a a t voor de kalitoestand van de lichte gronden wordt het kaligetal bepaald.
Dit geeft de hoeveelheid uitwisselbare kali berekend op de humus. Bij een vergelijking
van de kaligetallen tussen de verschillende percelen en gebieden moet rekening
worden gehouden met het humusgehalte van de grond. N a a r m a t e dit gehalte lager is,
is er bij eenzelfde kaligetal minder kali beschikbaar. Tabel 4 geeft een beeld van de
kalitoestand van de percelen, wanneer rekening wordt gehouden met het humusgehalte. Dit betekent b.v., dat bij een humusgehalte van 6 % de kali-toestand als
zeer laag wordt aangeduid bij een kaligetal < 13,als laag bij 13-17, als krap voldoende
bij 18-23, als ruim voldoende bij 24-30, als ruim bij 31-40, als hoog bij41-56 en als
zeer hoog bij > 56 (zie verder het bemestingsadvies gegeven in de Landbouwgids 1954,
p. 278).
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TABEL 4. Het aantal percelen in de verschillende kalitoestandsklassen
Kalitoestand
Aantal
percelen Zeer
Laag
laag

Krap
voldoende

Ruim
voldoende

Ruim Hoog

Zeer
hoog

Gem.
Kalitoestand

Drente,
ontginningsgrond. .
Gelderland,
ontginningsgrond. .
lage zandgrond . .

37

10

10

11

5

1

59

15

32

10

1

1

35

11

7

11

4

1

1

24
19

10
2

5
6

4
4

2
3

2
2

1
2

53
23

3
2

7
4

14
6

17
4

8
7

3

Laag-krap
voldoende
Laag
Laag-krap
voldoende
Laag
K r a p voldoende

Noordbrabant,
ontginningsgrond. .

Number
of
parcels

Very
Low
low

Narrow
sufficient

Ample
sufficient

Ample High

1
Voldoende
Very
high

Mean
Potash
situation

Potash condition
TATÎM 4. The number of parcels in the various potash condition-classes

Het blijkt, dat de kalitoestand van de onderzochte percelen in Noordbrabant
gemiddeld hoger is dan in Drente en Gelderland. Tussen laatstgenoemde gebieden
bestaat geen duidelijk verschil. De ontginningsgronden hebben in alle gebieden een
lagere kalitoestand. Hoewel de lage zandgronden in Gelderland een hoger K-getal
bezitten (hier niet vermeld), onderscheiden deze gronden zich in de kalitoestand
weinig van de andere gronden in dit gebied. H e t hoge K-getal van deze grondsoort
moet wegens het lager humusgehalte aan de lagere K-getallen van de andere gronden
worden gelijkgesteld.
De kalitoestand is in Drente en Gelderland op esgrond in 50 % en op ontginningen
in resp. 70 en 60 % van de gevallen laag; voor Noordbrabant bedragen deze percentages resp. 20 en 30 %. Op de lage zandgronden in Gelderland is de kalitoestand in
bijna 40 % van de gevallen laag.
H e t bovengenoemd beeld verandert niet van betekenis, als wij ook rekening
houden met de invloed van de p H op de beschikbaarheid van kali, zoals door VAN
D E E PAATJW (17) bij aardappelen is vastgesteld. Deze vond nl. dat het gewas bij hogere
p H bij eenzelfde kaligetal eerder kans loopt op kaligebrek dan bij lagere p H . Een
uitzondering vormen dan alleen de lage zandgronden in Gelderland, die volgens hun
hoge p H (zie tabel 2) beoordeeld in 60 i.p.v. in 40 % van de gevallen een lage kalitoestand zouden bezitten.
Evenals bij fosfaat werd bij kali geen verband gevonden tussen de bemesting en
de bemestingstoestand van de afzonderlijke bedrijven. Ons materiaal liet ook niet toe
een verklaring te geven voor het verschil in kalitoestand tussen de gebieden.
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5. MAGNESIATOESTAND

'"-""-'

Organische-stofgehalte
in %

Als maat voor de direct beschikbare &s magnesia ishet gehalte aan MgO volgens de
azijnzuur-extractie methode bepaald. I n de
door ons onderzochte gronden varieert het
MgO-gehalte van vrijwel nihil tot 0,015 %.
De verschillen in gehalten tussen de gebieden en grondsoorten hangen samen met
de verschillende p H en het verschillende
humusgehalte van de grond in deze gebieden, kwalitatief overeenkomende met het-

„ ~ 6 ' 0 ~ n"t)
i n = 8.0 13,9

x

geen door CASTENMILLEB (4) is gevonden

(fig. 3).
I n tabel 5 is het aantal percelen voor
elk van de gebieden in de verschillende
klassen van magnesiatoestand vermeld.
H e t magnesiagehalte is beoordeeld naar de
MgO p p m
huidige waardering, waarbij rekening wordt
20
40
60
SO
IOO
I20
I40
gehouden met het humusgehalte. Dit beF I G . 3. Verband tussen magnesiagehalte en
tekent b.v., dat bij een humusgehalte van
pH-KCl bij verschillend organische6-8 % de magnesiatoestand als laag wordt
stofgehalte. De percelen met een organische-stofgehalte van 2,0-5,9 zijn in
aangeduid bij een magnesiagehalte < 35,
Drente weergegeven door • ,in Gelderals matig bij 35-47, als voldoende bij 48-63
land door o en in Noordbrabant
en als hoog bij > 63 (zie verder het bedoor + .
mestingsadvies gegeven in de LandbouwFio. 3. Relation between MgO -content and pHgids 1954, pag. 280). Deze gehalten, die
KCl at different organic matter contentbetrekking hebben op een extractie met
classes. The parcels with an organic
matter content of 2,0—5,9are indicated
keukenzout, liggen ca 7 eenheden hoger
in Drente by • ,in Gelderland by o and
dan de indertijd (1951) in onze monsters
in North Brabant by + .
bepaalde gehalten in azijnzuurextract. Uit
de tabel blijkt, dat de magnesiatoestand in Gelderland in 55, in Noordbrabant in 60
en in Drente in 65 % van de gevallen onvoldoende is.
TABEL 5. Het aantal percelen in de verschillende magnesiatoestandsklassen
Magnesiatoestand

Aantal
percelen

Gelderland
Noordbrabant

. . . .

Laag

Matig

Voldoende

Hoog

94
78
77

28
19
19

34
23
28

22
19
19

10
17
11

Number
of parcels

Low

1

L
TABLE 5. The number of parcels in the various magnesia
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Moderate
Magnesia
condition-classes

Sufficient
condition

High

IV. BESCHOUWING VAN DE BEMESTINGSGEBRUIKEN
1. STALMEST

De productie van stalmest is op deze gemengde bedrijven belangrijk. Al naar de
diersoort, de wijze van stalling en het gebruik van stro kunnen verschillende soorten
mest worden onderscheiden. Bij de stalling van het jongvee in hokken wordt voor
een droge ligging van de dieren vrij veel stro aan de mest toegevoegd (z.g. hokkenmest uit de potstal). Varkensmest bevat vaak veel stro, paardenmest daarentegen
meestal weinig. De hoeveelheid stro in de mest van het melkvee loopt in de verschillende gebieden uiteen. I n Gelderland en vooral in Noordbrabant is men gewoon meer
stro (en minder hooi) te vervoederen en daardoor ook meer stro voor ligging te gebruiken dan in Drente. Volgens een schatting van de Landbouwvoorlichtingsdienst
komt in Noordbrabant ongeveer 3, in Gelderland 2 en in Drente minder dan 1kg stro
per dag en per dier in de mest terecht. Deze hoeveelheden komen goed overeen met
die van GERRETSEN en KOLENBRANDER (7), verkregen bij een enquête over de stalmestbewaring in Nederland. Meestal wordt het stro enkele keren gesneden, hetgeen
het strooien op de stal vergemakkelijkt. Op de bedrijven in het zuidwestelijk deel van
Drente, met in verhouding weinig bouwland, bevat de mest uit de groepstal gewoonlijk
geen stro.
I n Gelderland en Noordbrabant moet nog afzonderlijk de z.g. mothoop worden
genoemd. Deze bestaat uit kippenmest, kaf en afval en soms ook uit paarden- en
varkensmest.
De stalmest is voornamelijk voor zomergewassen op bouwland bestemd en wordt
vers aangewend, zodat van bewaring eigenlijk niet k a n worden gesproken. Bij goede
weersomstandigheden kan gedurende de gehele winter tot in het voorjaar worden
geploegd, waarbij de vanaf November geproduceerde mest wordt ondergebracht.
Een directe toediening is tevens gunstig voor een goede arbeidsverdeling.
Strorijke mest uit de grupstal wordt eerst naar de mestvaalt gebracht. Er wordt
een ruwe hoop van een vrij grote omvang opgezet, waarbij in verband met de korte
bewaring weinig zorg aan het spreiden wordt besteed. De vraag doet zich hierbij voor
of deze bewaring goed of slecht is. Een uitspraak hierover is zonder meer niet mogelijk,
aangezien er vele factoren van landbouwtechnische en van economische aard zijn,
die dit mede bepalen. I n het algemeen kan men zeggen, dat voor de toediening op
bouwland een met zorg bewaarde stalmest de voorkeur verdient, omdat dit de minste
verliezen aan organische stof en aan anorganische bestanddelen geeft. Een uitvoerig
onderzoek door Ir G. J. KOLENBRANDER is momenteel aan ons instituut hierover
gaande.
De mestvaalt bevindt zich in de open lucht; in Gelderland en Noordbrabant is de
vaalt soms overdekt. In Gelderland is bij 1/3 van de onderzochte gevallen een mestplaat aanwezig, waarvan 1/4 als een mestsilo is ingericht, met een afvoer naar de er
onder gelegen gierkelder. In tegenstelling hiermee hebben wij in Noordbrabant nooit
en in Drente vrijwel nooit een mestplaat aangetroffen. Volgens de Voorlichtingsdienst
is dit beeld voor Noordbrabant te ongunstig. Op verschillende bedrijven zou in dit
gebied een mestplaat voorkomen.
I n zuidwestelijk Drente wordt de mest uit de groep vaak eens per week naar het
land gebracht. I n een enkel geval wordt voor de bewaring gebruik gemaakt van een
kleine mestkelder. Een bewaring op een mestvaalt gebeurt alleen als de wegen
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onbegaanbaar zijn of tijdens een vorstperiode. E r wordt d a n stro aande mest toegevoegd.
De hokkenmest wordt bij het schoonmaken vandehokken naar de mestvaalt of
rechtstreeks naar hetland gebracht. Bewaring opdemestvaalt vraagt meer werk en
wordt daarom niet vaak toegepast. Menziet dit noghet meest gebeuren in Noordbrabant. Soms wordt deze mest eerst ineenhoop ophetland gezet, waarna deze in
de zomer op grasland wordt toegediend.
De mest bestemd voor de mothoop wordt in verband methot voorkomen van
onkruidzaden apart gehouden vande overige mest. Deze mest wordt, soms met gier
gemengd en zoveel mogelijk tegen uitdrogen beschermd, gedurende een half jaar
bewaard alseen soort eomposthoop.
De stalmest gaat volgens een schatting van deLandbouwvoorlichtingsdienst voor
80 % (inNoordbrabant zelfs voor 90%)naar h e tbouwland, behalve in zuidwestelijk
Drente, waar een belangrijk deel van de mest naar het grasland wordt gebracht.
Deze voorkeur voor het bouwland wordt o.a. bepaald door deveelal gunstige ligging
van depercelen (hoog enindenabijheid vandebedrijfsgebouwen). Bovendien wordt
op bouwland door onderploegen minder last van het stro ondervonden, hetgeen
vooral v a nbelang is bijh e t gebruik vanstro-rijke hokkenmest. Opgrasland wordt
betrekkelijk weinig stalmest aangewend, omdat dit land vaak ongunstiger t e n
opzichte v a n de bedrijfsgebouwen is gelegen. Op extensieve bedrijven k o m t zelfs
nagenoeg alle stalmest a a nhet bouwland ten goede. Naarmate de bedrijven intensiever zijn, de oppervlakte grasland in verhouding groter is (zuidwestelijk Drente)
en de veebezetting perha dichter, wordt ookhet grasland meer bemest.
De stalmest wordt uitgereden, zodra ereen voldoende hoeveelheid is geproduceerd
om eenbepaald perceel t e bemesten. H e ttijdstip vanbemesten houdt ook verband
met de ploegdatum. Demeeste mest wordt na Nieuwjaar t o t inh e t voorjaar toegediend. Soms wordt eendeel v a neenperceel reeds bemest, zodra deknollen hiervan
zijn geoogst.
Volgens Deense proeven (FERWERDA, 5 en 6) heeft de in de practijk gevolgde
werkwijze omdestalmest opzandbouwland inhetvoorjaar toe tedienen de voorkeur
boven bewaren t o t de herfst. Bij de laatste methode worden grotere verliezen aan
organische en anorganische stof geleden gedurende de bewaring envooral als gevolg
van de uitspoeling in de daarop volgende winter. Over de verliezen door bewaring
staan ons recente gegevens voor Nederlandse omstandigheden t e r beschikking.
Sinds het einde van de oorlog wordt hierover onderzoek aan h e t Landbouwproefstation verricht, in verband met de grote betekenis die aan de stalmest voor de
bemesting en voor de organische stofvoorziening van de grond wordt gehecht 1 .
De verliezen door bewaring blijken sterk toete nemen metdebewaringsduur, vooral
v a n stikstof en kali ( G E R R E T S E N en K O L E N B R A N D E R , 7 en K O L E N B R A N D E R , 10).

Voor zandgronden, die in het voorjaar kunnen worden geploegd, moet de mest
daarom niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is.

1
De betekenis vande stalmest alsmeststof wordt duidelijk, alswij bedenkon dat de totale hoeveelheid stikstof, fosfaat en kali bij een normale stalmestbewaring wat de orde van "grootte
betreft overeenkomt met de hoeveelheden, dieals kunstmeststoffen worden gegeven. Daarnaast
zou de totale stalmestproductie in onsland volgens eenschatting (BBTJIN, 1)in ongeveer de helft
van de benodigde hoeveelheid organische stof in de akkerbouw en de tuinbouw (2,9 mill, ton)
kunnen voorzien.
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De praotijkgewoonte, om cle in het begin van de stalperiode geproduceerde mest
voor het grootste deel t o t hetvoorjaar t e bewaren, zaljuist zijn, omdat bij toediening
vóór dewinter verliezen door uitspoeling zullen worden geleden. Sommige hoog gelegen
percelen worden echter tijdiger bemest, omdat deze een late bewerking in verband
met de kans op droogteschade niet toelaten. N a t t e percelen, die in verband met
structuurbederf gedurende de winter pas in het voorjaar worden geploegd, worden
het laatst bemest.
Voor haver bestemde percelen worden bij voorkeur het eerst bemest (Januari en
Februari), omdat dit gewas in het voorjaar het vroegst wordt gezaaid. Aardappelen
en bieten worden voor een deel ook tijdig bemest. I n Gelderland wordt aan bieten
nogal eens de halve gift vroeg en de rest later in het voorjaar gegeven.
Na het uitrijden wordt de stalmest in hoopjes ophet land gezet. Meer d a ntotnog
toe h e t geval soms is, zalde practijk goed doen deze zo spoedig mogelijk t e spreiden
om geilplekken in het gewas t e voorkomen. De mest moet daarna direct worden
ondergeploegd. Soms wordt dit in de practijk wel eens t e lang uitgesteld, waardoor
belangrijke stikstofverliezen kunnen optreden. Uit verschillende proeven is gebleken,
d a t bij deze werkwijze reeds binnen eendagt o t dehelft v a ndein ammoniakale vorm
gebonden stikstof verloren k a n gaan (FERWERDA, 6 en D E LA L A N D E CREMER, 11).

Van de bouwlandgewassen krijgen bieten vrijwel altijd, aardappelen in vele
gevallen stalmest, behalve bij verbouw op gescheurd grasland. I n Drente ontvangen
soms niet alle aardappelpercelen stalmest in verband met de grote oppervlakte,
die dit gewas in het bouwplan inneemt. De hoeveelheid bedraagt in Drente voor
aardappelen en bieten ongeveer 25-30 ton/ha. I n Gelderland krijgen aardappelen
eveneens 25-30 en bieten t o t 45 ton/ha; in Noordbrabant wordt aan beide gewassen
ongeveer 30ton/ha gegeven. H e t grootste rendement van de stalmest als stikstofmeststof mag verwacht worden bij een gift naar ongeveer 30ton/ha (FERWERDA, 5).
I n die gevallen, waar men gewend is meer te geven, zou het daarom beter zijn een
gedeelte v a n de mest voor een ander perceel of gewas t e reserveren.
Op 70-80 % van de met haver beteelde oppervlakte wordt stalmest toegediend.
Een bemesting wordt veelal niet gegeven bij verbouw op gescheurd grasland of bij
verbouw na rogge, stoppelknollen en hakvruchten, als deze gewassen met stalmest
zijn bemest. Zomergerst enmais krijgen ookvaak eenstalmestbemesting. De hoeveelheid bedraagt voor deze gewassen 15-25 ton/ha.
Stoppelknollen worden meestal niet met stalmest bemest. I n Drente gaat men
voor dit gewas soms t o t een zware bemesting over, die dan tevens dienst moet doen
voor deaardappelen alsvolggewas. Hoewel deze laatste handelwijze bedrijfstechnisch
ongetwijfeld aantrekkelijk is, omdat de stalmest voor twee achtereenvolgende gewassen in één maal wordt toegediend, moet als bezwaar worden genoemd, d a t door
uitspoeling gedurende de winter verliezen aan voedingsstoffen (stikstof en kali) kunnen optreden.
Rogge krijgt slechts zelden stalmest, het meest nog op extensieve bedrijven,
waar alle mest naar het bouwland gaat. Hoewel men in de practijk van oordeel
is, d a t rogge dankbaar is voor een bemesting m e t stalmest, beschikt mentegen de
tijd van het zaaien v a n dit gewas gewoonlijk niet meer over voldoende mest. I n
voorkomende gevallen wordt a a n stoppelknollen en rogge een gift v a n 15-20 ton/ha
gegeven.
Behalve het gewas speelt ook de afstand v a n het perceel t o t het bedrijfsgebouw
een rol: dicht bijdeboerderij gelegen percelen ontvangen vaker een stalmestbemesting
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dan verder van de boerderij verwijderde. Soms wordt ook rekening gehouden met de
aard van de grond. Nieuwe ontginningen krijgen b.v. meer stalmest.
Zoals reeds werd genoemd, wordt grasland behalve in zuidwestelijk Drente betrekkelijk weinig met stalmest bemest. Volgens een schatting gaat slechts het overschot (10-20 %) van de hoeveelheid geproduceerde mest hierheen. De ligging speelt
hierbij een belangrijke rol. Land, d a t ver van de gebouwen is gelegen, k a n in de
winter moeilijk worden bemest.Dit is eveneens het geval met het grasland, d a t in
Drente langs stroompjes is gelegen, en d a t in de winter vaak overlast v a n water heeft.
Bij een gunstige ligging en als de wegen gedurende de winter begaanbaar zijn, komt
veelal een groter deel van de stalmest aan het grasland ten goede (b.v. op de zuivere
ontginningsbedrijven tot 50 % van de hoeveelheid mest).
Grasland wordt ook minder bemest dan bouwland, omdat het gebruik van verse
mest enkele bezwaren met zich meebrengt. Het weiland wordt bij late toediening
- vooral bij gebruik van koemest - minder goed afgeweid, terwijl de niet of onvolledig verteerde mest moeilijkheden bij de silagebereiding oplevert. Bij voorkeur
wordt daarom het hooiland bemest. De mest wordt meestal in de winter of in het
voorjaar toegediend naar een hoeveelheid van 15-25 ton/ha. Op hooggelegen of
nieuw ingezaaid grasland wordt gewoonlijk vóór de winter een kleine gift ruige
hokkenmest gebracht om de zode tegen de vorst t e beschermen. Bij gebruik van
stro-rijke mest wordt het stro in het voorjaar van het land verwijderd. H e t grasland
wordt vooral in Gelderland ook in de zomer bemest. I n Noordbrabant krijgen vrijwel
alleen de pas ingezaaide kunstweiden stalmest. I n Gelderland en Noordbrabant wordt
bovendien in Juli of in Augustus de compost van de mothoop naar het grasland
gebracht.
2.

GIER

Op de geënquêteerde bedrijven in Gelderland en Noordbrabant is in alle gevallen
een gierkelder aanwezig, zodat de vaste en vloeibare uitwerpselen steeds gescheiden
bewaard kunnen worden. I n Drente komt in 1/4 van de gevallen geen gierkelder voor.
In Gelderland en in Noordbrabant was de inhoud van de kelders tot voor enkele
jaren in alle gevallen voldoende om de productie geheel of voor de helft te bevatten.
I n Drente was dit slechts in 45 % van de bedrijven het geval. I n de overige gevallen
r a a k t de kelder voortijdig vol, zodat de gier vóór Februari moet worden uitgereden.
Door de uitbreiding van de veebezetting in de laatste jaren is de inhoud van de
kelder nu in meer gevallen te klein geworden. Voor de berekening van de gierproductie is aangenomen, dat alleen de gier uit de grupstal in de kelder komt en
d a t per koe 3 m 3 inhoud nodig is.
Op de bedrijven in zuidwestelijk Drente is in een enkel geval slechts een kleine
mestkelder aanwezig. Zoals reeds is opgemerkt, wordt de groepmest, die gewoonlijk
geen stro bevat, daar ééns per week naar het land gebracht.
Als een vroege toediening in de winter nodig is, worden in Gelderland en Noordbrabant soms enkele hoog gelegen rogge-, haver- of aardappelpercelen gegierd.
Meestal wordt de gier, ook in Drente, in dit geval echter naar het grasland gebracht
dat dicht bij de boerderij is gelegen. I n deze periode is dit land nl. beter begaanbaar
dan het bouwland. Meer en meer wint het inzicht veld, dat een herhaalde gierbemesting op dezelfde graslandpercelen het ernstige bezwaar heeft, dat de kalitoestand van de grond vaak zeer hoog wordt opgevoerd. Overmatige kaligehalten in
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het gras kunnen hiervan het gevolg zijn, met mogelijk nadeel voor de gezondheidstoestand van het vee. Het zou daarom wenselijk zijn er naar te streven de gier meer
voor het bouwland te bestemmen of over meer graslandpercelen t e verdelen.
I n het voorjaar wordt voornamelijk het bouwland gegierd. Naar schatting gaat
in Drente en Gelderland 30-50 % en in Noordbrabant 40-80 % van de gier naar het
bouwland. Deze gier is in de eerste plaats bestemd voor bieten. De toediening geschiedt meestal na het ploegen. In Gelderland en Noordbrabant wordt de voor bieten
bestemde grond soms in tweemaal gegierd. De totale hoeveelheid bedraagt 15-25
ton/ha. Haver krijgt in een enkel geval gier, naar 10 ton/ha, in het bijzonder wanneer
geen stalmest is gegeven. Aardappelen worden weinig gegierd. Een bemesting met
gier zou volgens de practijk de smaak nadelig beïnvloeden.
De laatste gier is veelal bestemd voor stoppelgewassen. De toediening heeft dan
zowel plaats vóór het ploegen, vóór het zaaien als nà de opkomst. De hoeveelheid
bedraagt ongeveer 10 ton/ha.
Om stikstofverliezen zoveel mogelijk te voorkomen, zal de gier meer dan tot nog
toe het geval is, direct moeten worden ondergewerkt. I n dit verband wijzen wij op de
voordelen, die verkregen kunnen worden door de gier in de grond te brengen met een
z.g. gieronderbrenger. De verdampingsverliezen tijdens het uitbrengen worden daardoor beperkt. Volgens Deense proeven kan het effect van de gier hierdoor worden
verdubbeld (DE LA L A N D E CBEMEB, 11). Door het Instituut voor Landbouwtechniek
en Rationalisatie werd een dergelijk werktuig met gunstig resultaat beproefd. Het
Landbouwproefstation heeft proeven aangelegd om hierbij de werking van de meststof na te gaan.
3.

KALK

Nauwkeurige gegevens over de bekalking zijn moeilijk te verkrijgen, omdat deze
slechts incidenteel wordt uitgevoerd. Kalk wordt in voorkomende gevallen gegeven,
wanneer de kalktoestand van de grond te laag is of de stand van het gewas en de
opbrengst te wensen overlaten. Ook wordt wel gelet op het voorkomen van bepaalde
onkruiden (b.v. zuring, slofhak, hanepoot, spurrie). Globaal kan worden gezegd, dat
een perceel ééns in de 5-10 jaren wordt bekalkt, hoewel hierop verschillende uitzonderingen voorkomen. De hoeveelheden kalkmeststof lopen uiteen van 300-2000
kg/ha. Meestal wordt 600-1000 kg/ha gegeven. Ontginningen krijgen in het eerste
jaar steeds kalk, naar 2-3 ton/ha. Vaak heeft op deze gronden een herhaling van de
bekalking plaats. Naar het oordeel van de Voorlichtingsdienst worden in Drente in
de practijk hogere giten in één maal gegeven, dan wij vermelden.
Vroeger werd veel kluitkalk (ongebluste kalk) gebruikt. Deze kalkmeststof werd
op het erf of op het land geblust. Reeds vóór de oorlog werden ook andere kalkmeststoffen gebruikt, nl. landbouwpoederkalk, kalkmergel, koolzure landbouwkalk,
koolzure magnesiakalk, magnesiapoederkalk, magnesiakiezelkalk en kalikiezelkalk.
In Drente wordt vooral kalkmergel en daarnaast koolzure magnesiakalk en magnesiakiezelkalk gebruikt, in Gelderland koolzure magnesiakalk en in Noordbrabant land
bouwpoederkalk en koolzure magnesiakalk.
De kalkmeststoffen worden met de hand, van de wagen of machinaal gestrooid.
De toediening in de zomer en in de herfst gebeurt op een graanstoppel, meestal van
haver; de kalk wordt met de grondbewerking door de bouwvoor gemengd. I n verband
met de werkzaamheden wordt de bekalking echter vaak verschoven naar de winter
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of het voorjaar, vooral in Noordbrabant, waar de kalk vrij dikwijls in het voorjaar
op geploegd land wordt gegeven.
Bieten ontvangen behalve kalk in de vorm van Thomasmeel (vroeger tot 1000 kg/
ha meststof) regelmatig kalk in de vorm van een kalkmeststof. Bij lage p H wordt
dan in het voorjaar vóór het cultivateren en ploegen gekalkt; daarnaast wordt na
het ploegen nog een hoeveelheid door het zaadbed gewerkt. Indien wordt aangenomen,
dat de kalktoestand in orde is, volstaat men met een kleine hoeveelheid (500-800 kg/
ha), die alleen oppervlakkig door het zaadbed wordt gewerkt. Deze laatste bemestingsmethode wordt het meest toegepast. Men gaat uit van de gedachte, d a t bieten vooral
in de eerste ontwikkeling gevoelig zijn voor een te lage p H . Door nu alleen de bovenste
centimeters van de grond te bekalken, wordt een gunstige kalktoestand verkregen
voor het aanslaan van het gewas, terwijl de p H voor andere gewassen (aardappelen)
binnen redelijke grenzen blijft. Deze zelfde gewoonte troffen wij aan bij de verbouw
van klavers op de Zuid-Limburgse loss (FRUMMEL, 20). Een onderzoek hierover wordt
aan het Landbouwproefstation verricht.
Bij de inzaai van kunstweiden wordt soms ook gekalkt, evenals bij het scheuren
van grasland, in het laatste geval om de zode beter te laten verteren. Er wordt in
beide gevallen slechts een kleine hoeveelheid gegeven (ongeveer 600 kg/ha).
Bij de bespreking van de kalktoestand (blz. 8) is reeds naar voren gekomen, dat
deze bij een groot aantal percelen t e laag is. Ter illustratie noemen wij het ook in
hoofdstuk I I vermelde feit, dat de teelt van bieten beperkt is door de veelal te lage
kalktoestand van de percelen. De hoeveelheid kalk, die de practijk gewend is te
strooien, moet beslist onvoldoende worden geacht om de percelen in een betere
kalktoestand te brengen. Reeds voor, maar in het bijzonder na de oorlog, is het p H onderzoek toegenomen, maar uit streeksgewijze onderzoekingen (26) is wel gebleken,
dat de ideale toestand in dit opzicht nog niet overal is bereikt.
I n dit verband willen wij de aandacht vestigen op de berekeningen van CASTENMILLER (3) in 1948, waaruit het grote belang blijkt van een juiste regeling van de
kalktoestand van onze gronden. Met behulp van de gegevens van het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek betreffende de p H en over de samenhang
tussen p H en de opbrengst van de gewassen, maakte hij een schatting over de verbetering in productiviteit, welke door bekalking kan worden bereikt. Het resultaat
was, dat door bekalking van alle zandgronden (en dalgronden) m e t pH-KCl beneden
4,2 een gemiddelde opbrengststijging van de gehele akkerbouw in deze gebieden te
verkrijgen zou zijn van 3,6 %. Bekalkt zou dan moeten worden 29 % van de totale
oppervlakte, welke daardoor een gemiddelde opbrengststijging van ruim 12 % zou
geven. Hoewel het mogelijk is, d a t de kalktoestand sedertdien iets veranderd is,
blijkt uit het hier behandelde materiaal zowel als uit dat van anderen, dat de kalktoestand in een groot aantal gevallen nog t e laag is. B R U I N (1) stelde een kalkbalans
op voor alle bouwlandgronden en berekende, dat de verliezen aan kalk met het huidige
gebruik van kalkmeststoffen slechts voor iets meer dan de helft worden gedekt.
Van een inhalen van een reeds bestaand tekort is dus nog geen sprake.
Er kan daarom bij de practijk niet genoeg de nadruk gelegd worden om meer
aandacht aan een goede kalkvoorziening te schenken. I n dit verband moet gewezen
worden op de grote betekenis van de uitvoering van een aantal projecten, waarbij in
enkele streken van ons land kalk op mechanische wijze over het land wordt gebracht.
Men hoopt op deze wijze de bekalking van onze gronden meer in het middelpunt
van de belangstelling te plaatsen.
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4.

FOSFAAT

Thomasslakkenraeel wordt vanouds geprefereerd om zijn kalkgehalte. Daarom
krijgen speciaal bieten in het bijzonder fosfaat in deze vorm. Ook grasland wordt bij
voorkeur met Thomasmeel bemest: de praotijk vreest voor verbranding van de zode
bij het gebruik van superfosfaat, waardoor de zode holler zou worden en het bestand
een minder gunstige samenstelling zou krijgen. De kans op verbranden door superfosfaat kan zonder twijfel voor een belangrijk deel worden opgeheven door van een
gekorrelde vorm van deze meststof gebruik te maken. Dit is door ons in 1951 waargenomen op een voor dit doel aangelegd proefveld op zandgrasland. De meststofdeeltjes blijven dan door hun groter gewicht minder op het gewas liggen, terwijl het
contact met het blad bovendien geringer is dan bij een poedervormige meststof.
Aardappelen worden steeds met superfosfaat bemest, omdat men bevreesd is
voor het optreden van schurft bij het gebruik van Thomasmeel. Superfosfaat wordt
ook bij voorkeur in de eerste jaren op ontginningen gebruikt. Thomasmeel komt
daar langzamer tot werking. VAN DER PAATJW (19) schrijft dit laatste toe aan het
samenwerken van verschillende factoren (late toediening, oppervlakkige verspreiding,
gelijktijdig gegeven bekalking, lage fosfaattoestand, geringe microbiologische activiteit van de grond).
De keuze van de meststof hangt ook af van het tijdstip van uitstrooien. Bij een
vroege toediening in de herfst of in de winter (voor rogge en soms ook voor haver)
wordt Thomasmeel gebruikt. Bij een late toediening bestaat er voorkeur voor superfosfaat. Resultaten van onderzoek stemmen hiermee overeen (VAN DEE PAAUW, 19).
Het gebruik van superfosfaat nam na de oorlog ten koste van Thomasmeel toe,
omdat de eerstgenoemde meststof aanvankelijk beter verkrijgbaar is geweest.
Fosfaatmeststoffen worden zowel met de hand als machinaal toegediend. Er
wordt ook vanaf de wagen gestrooid. Soms zijn de percelen t e smal om dit op deze
wijze naar behoren uit te voeren. Thomasmeel wordt bij gelijktijdig toedienen van
kalizout met deze veelal vochtige meststof gemengd, wat de uitstrooibaarheid van
beide ten goede komt. Superfosfaat en kalizout worden apart gegeven, maar ook wel
gemengd. Bij toedienen vanaf een wagen behoeft men in het laatste geval slechts één
maal over het land te gaan.
Thomasmeel wordt voor rogge van het stoppelploegen af tot na het zaaien gegeven. Meestal wordt de bemesting in de herfst op geploegd land toegediend. De
meststof wordt ondergeploegd of ingeëgd. Superfosfaat wordt voor rogge als overbemesting in de winter gegeven. De grond is dan meestal niet geschikt om de meststof in t e werken.
De andere gewassen worden in het voorjaar bemest, meestal op geploegd land
even voor het zaaien of poten. De meststof wordt door eultivateren of eggen ingewerkt.
Aardappelen worden ook vaak na het poten bemest. De toediening van Thomasmeel
bij bieten vlak voor het zaaien heeft volgens de practijk het voordeel, d a t de jonge
planten direct kunnen profiteren van de kalk uit de meststof. Op gronden, waarop
een fosfaatreactie niet is uitgesloten, moet deze late toediening o.i. echter worden
ontraden, omdat het fosforzuur in deze meststofvorm niet direct in water oplosbaar is.
De voorkeur zal in deze gevallen aan een vroegtijdige toediening moeten worden
gegeven (VAN D E R PAAÏTW, 19).

Grasland wordt in de winter van December af bemest met Thomasmeel; superfosfaat wordt in het voorjaar toegediend.
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De hoeveelheid fosfaat loopt voor de afzonderlijke gevallen in de onderzochte
gebieden vrij sterk uiteen. De bemesting heeft nog op vrij willekeurige wijze plaats,
zonder dat een bepaald algemeen geldend systeem wordt gevolgd, door b.v. rekening
te houden met de bemestingstoestand van de grond. De percelen worden niet elk
jaar bemest. Granen, die met stalmest of na zwaar organisch bemeste hakvruchten
worden verbouwd en aardappelen, die tevens stalmest ontvangen, krijgen soms geen
of een geringe hoeveelheid fosfaat. Stoppelknollen ontvangen vrijwel nooit een
fosfaatbemesting.
Om een indruk t e geven, vermelden wij in tabel 6 de hoeveelheden fosfaat, die
volgens onze gegevens in de vorm van kunstmest gemiddeld aan de verschillende
gewassen worden gegeven, in die gevallen, dat bemest wordt. De genoemde hoeveelheden kunnen in afzonderlijke gevallen uiteenlopen van 50-135 kg/ha P 2 0 6 .
TABEL 6. Gemiddelde fosfaatbemesting in kg/ha P 2 O s in de vorm van kunstmest
Bij verbouw zonder
stalmest en gier

Drente
Noordbrabant

. . . .

Bij verbouw met stalmest
en gier

Rogge

Haver

Aardappelen

Bieten

Grasland

85
75
95

85
65
80

70
90
85

75
95
100

85
75
95

Rye

Oats

Potatoes

Forage beets

Grassland

Growing without farmyard manure and liquid
manure

Growing with farmyard
manure and liquid manure

TABJ^E 6. Mean -phosphate-dressing in kg/ha P2Oh as artificial manure

Volgens een schatting wordt in elk van de drie onderzochte gebieden per jaar gemiddeld ongeveer 90 kg/ha P 2 0 5 in de vorm van stalmest en kunstmest op bouwland
gegeven. Deze schatting lijkt aan de hoge k a n t te zijn. Bij deze gift stijgt P-citr. volgens proefveldresultaten ongeveer één eenheid per jaar, zodat het oude bouwland bij
deze bemesting na het geregeld vooroorlogse gebruik van Thomasmeel een hogere
fosfaattoestand zou moeten bezitten dan werd gevonden (P-citr. gemiddeld 50, zie
tabel 3).Waarschijnlijk is de door ons berekende gemiddelde fosfaatbemesting te hoog,
omdat de landbouwers de bemesting vaker in de vruchtopvolging achterwege laten
dan uit deze enquête blijkt. De hoeveelheden, die aan de verschillende gewassen volgens opgave werden gegeven, worden bevestigd door de uitkomsten van 1950 van het
Productie Niveau Onderzoek, die ons door het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek welwillend ter beschikking werden gesteld. De betrouwbaarheid
van onze gegevens wordt daardoor versterkt. De kans, d a t beide onderzoekingen t e
hoge schattingen geven is echter aanwezig.
Bij een jaarlijkse bemesting naar 50 kg/ha P 2 0 5 blijft de fosfaatvoorraad in de
grond op peil, omdat de onttrekking door het gewas dan gecompenseerd wordt. Daar
wij menen te mogen aannemen, dat de huidige fosfaatgift in elk geval hierboven zal
liggen, zal een langzame stijging van de fosfaattoestand verwacht mogen worden.
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Hoewel een dergelijke stijging niet altijd beslist noodzakelijk moet worden geacht,
omdat de toestand in de meeste gevallen reeds voldoende is, zal dit vooral voor de
ontginningen in Drente, waarop P-citr. in verschillende gevallen t e laag is, een verbetering betekenen.
Op deze gronden met lage fosfaattoestand doet zich de vraag voor op welke wijze
de toestand moet worden verbeterd. De hoeveelheid, die de practijk gewend is te
geven, doet P-citr. slechts langzaam stijgen. Een snelle verhoging door het geven van
zware giften ineens of in enkele malen, achten wij echter minder juist, o m d a t het fosfaat door vastlegging in een minder goed werkzame vorm wordt omgezet. H e t is nl.
bekend, dat de werking van een door verse bemesting aan de grond toegevoegd fosfaat meestal groter is dan een overeenkomstige hoeveelheid bodemfosfaat (VAN DEK.
PAAITW, 18). De nadruk moet daarom gelegd worden op een regelmatige, jaarlijkse
fosfaatbemesting aan alle gewassen. H e t soms achterwege laten van de bemesting
is - als de grond niet voldoende met fosfaat is voorzien - dan ook ontoelaatbaar,
omdat men dan de kans loopt op belangrijke opbrengstderving.
D s jaarlijkse bemesting moet echter onder zo gunstig mogelijke omstandigheden
worden toegediend. Uit degegevensvan deinterprovinciale fosf aattoestanden-hoeveelhedenproeven, waarbij wordt nagegaan welke betekenis de bodemtoestand en de bemesting heeft, is gebleken, dat de verse bemesting op zandgrond in een aantal gevallen
geen effect heeft gehad (nog niet gepubliceerd). Zeer waarschijnlijk moet dit geweten
worden aan het feit, d a t de bemesting meestal laat en daardoor vrij oppervlakkig werd
ingewerkt, wat vooral bij ongunstige weersomstandigheden nadeling is (VAN DER
PAAÜW, 19). Een tijdige toediening, waardoor de meststof goed kan worden ingewerkt
of nog beter een toediening in rijen, waardoor het effect van de bemesting belangrijk
wordt verbeterd (PBTJMMBL, 21), is daarom voor deze fosfaatarme gronden van belang.
5.

KALI

Het gebruik van hoog-procentige kalizouten nam reeds voor de oorlog toe ten koste
van de laag-procentige, o.a. omdat bij toediening van de eerstgenoemde met een
kleinere hoeveelheid meststof kan worden volstaan. Voordien werden algemeen laagprocentige gebruikt, waarvoor wel als reden wordt aangevoerd, dat men bij aankoop
van hoog-procentige de kans liep benadeeld te worden door verwisseling met laagprocentige zouten. Laag-procentige zouten worden nu nog het meest in Gelderland
toegediend. Zij worden ook nu nog vaak geprefereerd voor bieten, hoewel men de
reden, nl. dat het hoge natriumgehalte gunstig is voor de biet, niet altijd kent
(RAMEAU, 22). Bij onze enquête troffen wij deze voorkeur in Drente bij 50 % en in
Gelderland bij 75 % van de bedrijven aan; in Noordbrabant was dit slechts bij enkele
bedrijven het geval, hoewel de Voorlichtingsdienst van mening is, dat bieten daar
gewoonlijk met laag-procentige kalizouten worden bemest. Waarschijnlijk zal ons
resultaat minder betrouwbaar zijn dan dat van de Voorlichtingsdienst, die in dit opzicht over een grotere ervaring beschikt.
Het gebruik van magnesiahoudende kainiet komt weer op, omdat met deze meststof gedeeltelijk in de magnesiumbehoefte kan worden voorzien.
Voor aardappelen wordt patentkali geprefereerd, in het bijzonder voor consumptieaardappelen. I n tijden van schaarste aan deze meststof en als de prijs hoog is, worden in vele gevallen hoog-procentige kalizouten gegeven.
De kalibemesting wordt meestal met de hand uitgestrooid. Vroeger werd aan rogge
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vaak vóór de winter kalizout, gemengd met Thomasmeel, gegeven. I n verband met
de kans op uitspoeling bij vroege toediening is de tijd van toediening ook voor dit
gewas naar het voorjaar verschoven. Kalizout wordt nu meestal apart n a het strooien
van Thomasmeel en vóór het uitstrooien van superfosfaat in het voorjaar gegeven.
Bij te lang bewaren loopt men bij kalizout de kans, dat de meststof in de zakken nat
en hard wordt. Voor zomergewassen wordt veelal op geploegd land bemest. Kalizout
wordt aan aardappelen gegeven vanaf de herfst tot in het voorjaar. Patentkali wordt
zowel vóór, met als na het poten (b.v. tegen de opkomst) toegediend.
Wij krijgen de indruk, d a t kalizout aan aardappelen nogal eens (hoewel in Drente
in mindere mate) vrij laat, d.w.z. na J a n u a r i wordt toegediend. Dit is ongewenst
met het oog op de daling van het gehalte aan droge stof. Op lichte gronden wordt
dan, zoals bekend is (VAN ITALLIE, 8 en 9), veel chloor opgenomen, waardoor het
gehalte aan droge stof wordt gedrukt. Deze daling treedt zelfs op, zonder dat verschijnselen van chloorbeschadiging waarneembaar zijn. Door het kalizout aan aardappelen vroeg, d.w.z. vóór de winter te geven, wordt het chloor uitgespoeld. Op
lichte gronden zal men echter ook weer voorzichtig moeten zijn om de kali te vroeg
toe te dienen, omdat op deze gronden de kans op uitspoeling van kali wel groter
wordt. Welke bemestingswijze gevolgd moet worden, zal afhangen van de omstandigheden ter plaatse, wat betreft de aard van de grond. VAN DER PAATJW, 16) noemt
verschillende voorbeelden, waaruit blijkt, dat uit de bouwvoor verdwenen kali geenszins volledig voor het gewas verloren is (zie ook 15).
Men voorkomt de daling van het droge stofgehalte in belangrijke m a t e door de kali
in het voorjaar als patentkali toe te dienen, waardoor tevens in de behoefte van magnesia wordt voorzien. I n d a t geval kan bovendien rekening worden gehouden m e t de
hoeveelheid kali, die met de stalmest is gegeven, hetgeen minder goed uitvoerbaar is
bij een bemesting met kalizout in de herfst. Op dat tijdstip is nl. niet altijd met zekerheid te zeggen of het perceel in het voorjaar stalmest zal ontvangen, daar dit o.a.
kan afhangen, of het perceel dan te bereiken is.
Bieten worden in Drente op geploegd land vóór het zaaien in één keer bemest;
de meststof wordt vervolgens ingewerkt. I n 3 van de 25 gevallen werd in twee keer
bemest, de 2e keer bij het opéénzetten. I n Noordbrabant wordt kali aan bieten bij
2/3 en in Gelderland bij 3/4 van de onderzochte bedrijven in enige keren (meestal in
twee keer) gegeven. Men is van oordeel d a t bij deze wijze van toediening de bieten
langer doorgroeien en de uitspoelingsverliezen kleiner zijn. I n een enkel geval werd
genoemd, dat een zware bemesting bij toediening in één keer, verbranding van het
gewas en structuurbederf zou geven. H e t tijdstip van toedienen varieert, nl. vanaf
na het ploegen, b.v. 14 dagen vóór het zaaien, t o t d a t het land bijna vol is. I n Gelderland wordt soms nog vrij laat in de zomer een lichte kalibemesting gegeven. In de
meeste gevallen wordt echter bij het zaaien en opéénzetten bemest.
Stoppelknollen worden op de stoppel bemest of bij het zaaien, in het laatste geval
soms door de meststof te mengen met kalkammonsalpeter of met het zaad.
Grasland wordt vanaf J a n u a r i t o t in het voorjaar bemest.
Evenals met fosfaat het geval is, loopt de hoeveelheid kali voor de afzonderlijke
gevallen vrij sterk uiteen. Ben bepaald algemeen geldend systeem wordt ook hierbij
niet gevolgd, hoewel de bemesting meer dan m e t fosfaat gedifferentieerd is naar het
gewas. I n tabel 7 vermelden wij de hoeveelheden kali, die volgens onze gegevens in de
vorm van kunstmest gemiddeld aan de verschillende gewassen worden gegeven, in
die gevallen, dat bemest wordt.
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TABEL 7. Gemiddelde kalibemesting in kg/ha K 2 0 in de vorm van kunstmest
Bij verbouw zonder
stalmest en gier

Drente

Bij verbouw met
stalmest en gier

Rogge

Haver

Stoppelknollen

Aardappelen

Bieten

Grasland

120
90
120

130
90
130

90
80
90

140
120
140

170
170
210

140
100
110

Rye

Oats

Potatoes

Forage
beets

Grassland

Turnips

Growing without farmyard
manure and liquid manure

Growing with farmyard manure and
liquid manure

TABLE 7. Mean potash-dressing in kg/ha K-fi as artificial manure

De hoeveelheid kan in de afzonderlijke gevallen uiteenlopen van 60 tot 240 kg/ha
K 2 0 . Soms wordt bij de bemesting ook rekening gehouden met de voorvrucht, de stalmestgift en de aard van de grond. Granen met stalmest of na een hakvrucht verbouwd
krijgen geen of hoogstens 80, stoppelknollen met gier hoogstens 60 kg/ha K 2 0 . De
gift aan aardappelen wordt in de practijk met 40 kg/ha K 2 0 verhoogd, wanneer geen
stalmest wordt gegeven. De in de tabel genoemde hoeveelheden zijn op ontginningen
ongeveer 40 kg/ha K 2 0 hoger.
I n Drente wordt voor aardappelen soms een deel van de kalibemesting reeds aan
de vooraf verbouwde stoppelknollen gegeven. I n deze gevallen krijgen stoppelknollen
tot 200 kg/ha K 2 0 . I n het voorjaar worden de aardappelen dan nog met ongeveer
90 kg/ha K 2 0 als patentkali bemest.
H e t valt nog op, dat in Gelderland de granen iets lichter en in Noordbrabant de
bieten iets zwaarder worden bemest dan in de andere gebieden. Deze verschillen zijn
volgens ons niet groot genoeg, om een verklaring te kunnen geven voor de hogere
kalitoestand van de grond in Noordbrabant.
Uit bovenstaande gegevens blijkt, dat enkele gewassen zoals bieten en haver,
die goed in staat zijn kali uit de grond op te nemen, zwaar worden bemest. Hetzelfde
vonden wij bij een onderzoek in enkele andere gebieden (PBTJMMEL, 20). Men laat zich
blijkbaar leiden door de hoeveelheid kali, die door het gewas wordt onttrokken,
inplaats van te letten op het verschil in opnemend vermogen. Zo krijgen bieten,
behalve kali in de vorm van kunstmest, ook nog een vrij zware gift door de stalmesten gierbemesting. Bij een gift naar 30 ton/ha stalmest en 20 ton/ha gier, die men
gewend is te geven, wordt reeds ongeveer 280 kg/ha K 2 0 toegediend. Naar onze
mening wordt door de practijk met de kunstmest (gemiddeld 170, in Gelderland
soms tot 300 kg/ha K 2 0 ) dan te veel kali aan dit gewas gegeven. Uit onderzoek van
de voorlichtingsdienst (zie Mededelingen van het Rijkslandbouwconsulentschap
Zutphen, 1950 blz. 40) is gebleken, dat een eventuele late toediening in de zomer
(zie blz. 23) dan ook vaak als overbodig zal moeten worden beschouwd. Ook haver
zal minder kunnen ontvangen. Hoewel dit gewas grotere hoeveelheden kali opneemt
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dan andere granen, onderscheidt het zich door eengroot opnemingsvermogen eneen
geringe kalibehoefte ( M E Y E R S , 13 en VAN DEK PAAUW, 15 en 16).

De practijk zal ook bedacht moeten zijn op het feit, dat te veel kali aan aardappelen een nadelige invloed heeft op het droge stofgehalte. Hoewel dit gewas zeer
vatbaar is voor kaligebrek, wordt bij opvoeren van de bemesting spoedig een optimum bereikt, waarboven de opbrengst, vooral die aan droge stof, weer terugloopt.
VAN D E E PAAUW (17) bespreekt een voorbeeld v a n de invloed van de kalitoestand
van de grond en de kalibemesting op de opbrengst van aardappelen. Op zandgrond
werd bij Eigenheimers zonder kali de optimale droge stofopbrengst reeds bereikt bij
een K-getal van ongeveer 16. Bij een kalibemesting (naar 140 kg/ha K 2 0 ) was dit
zelfs hetgeval bijeenK-getal vanongeveer 12. Daarboven n a mde opbrengst snel af.
Hieruit blijkt dus wel, d a t men met de kalibemesting bij aardappelen voorzichtig
moet zijn. De kalibemesting, die gemiddeld aan dit gewas wordt gegeven (125 kg/ha
K 2 0 in de vorm van stalmest en ongeveer dezelfde hoeveelheid als kunstmest) lijkt
daarom in het algemeen t e hoog. Men vraagt zich d a n ook af, of deze in sommige
gevallen niet zou kunnen worden verlaagd, waarbij uiteraard rekening moet worden
gehouden met de kalitoestand vande grond en het t e verbouwen ras. H e t lijkt voordeliger om een matige bemesting a a n aardappelen t e geven en rogge, waarvan de
opbrengst gewoonlijk met kali nog iets blijft toenemen, zwaarder te bemesten
(VAN D E R P A A U W , 15 en 16).

6.

STIKSTOF

Kalkammonsalpeter wordt wegens zijn goede uitstrooibaarheid en in verband
met de mening, dat deze meststof een gelijkmatige werking gedurende het groeiseizoen zou hebben, algemeen geprefereerd. Kalksalpeter en Chilisalpeter worden
als snelwerkende meststoffen alleen gebruikt om de groei aan te zetten. Bovendien
worden bieten nogal eens met deze meststoffen bemest, al of niet gecombineerd met
kalkammonsalpeter. H e t gebruik van Chilisalpeter heeft voor bieten voordeel i.v.m.
het Na-gehalte van deze meststof (28).I n enkele gevallen wordt Chilisalpeter aan
bieten gegeven om hartrot t e voorkomen. H e t spreekt vanzelf, d a t in erge gevallen
van hartrot de hoeveelheid borium, die hiermee wordt gegeven, t e laag zal zijn.
Terwijl met een normale practijkbemesting met borax 2-3 kg borium wordt toegediend, bedraagt de hoeveelheid bij een gift naar 120 kg/ha N in de vorm van
Chilisalpeter slechts 240-320 g. E e n aanvullende bemesting m e t borax zald a n nodig
zijn omhet optreden v a nhartrot t e voorkomen.
Zwavelzure ammoniak werd reeds vóór de oorlog gedeeltelijk verdrongen door
kalkammonsalpeter, i.v.m. de verzurende invloed op de grond en de soms langzame
werking. Uit onze enquête is gebleken, d a t deze meststof nu alleen nogvrij algemeen
in Gelderland en Noordbrabant aan aardappelen wordt gegeven, om het gevaar v a n
schurft t e verminderen. De opvattingen vande practijk, dathet gebruik van zwavelzure ammoniak bij dit gewas van voordeel is in verband met de langere werking,
wordt niet bevestigd door de resultaten van het onderzoek (persoonlijke mededeling
van Dr Ir E. G. MULDER). Deze meststof wordt in het bijzonder aan consumptieaardappelen gegeven en in combinatie met kalkammonsalpeter soms ook aan voeraardappelen, vooral wanneer de p H v a n de grond hoog is. Wij merken echter op,
dat het gebruik van zwavelzure ammoniak volgens de voorlichtingsdienst in Noordbrabant beperkt is.
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Kalkstikstof wordt aangewend als onkruidbestrijdingsmiddel in granen. Deze
meststof wordt ook toegediend voor het bestrijden van onkruid bij bieten en in mindere mate bij aardappelen. H e t gebruik neemt af als gevolg van de toepassing van
moderne onkruidbestrijdingsmiddelen (kleur- en groeistoffen).
De stikstofmeststoffen worden met de hand uitgestrooid. Rogge wordt meestal
einde Maart of in April bemest, haver tegelijk mèt maar ook vaak n à het zaaien, als
het gewas ongeveer een handbreedte hoog is. Hoewel het misschien niet is uitgesloten,
dat een vroege toediening in een nat voorjaar kans op uitspoeling geeft (zoals door
de practijk wordt aangevoerd), is het beter de stikstof aan deze gewassen vroeg te
geven, nl. aan rogge in Februari en aan haver tegelijk met het zaaien. De proeven
van het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek hebben dit wel overtuigend aangetoond (27).
Aardappelen worden vrij algemeen in twee keren bemest: bij het poten en na de
opkomst. Bieten worden steeds in enige keren bemest, vanaf direct na het zaaien
tot de laatste maal schoffelen. De gewoonte om dit gewas vaker te bemesten is een
gevolg van het feit, d a t men de grootte van de bemesting wil laten afhangen van de
ontwikkeling van het gewas. Bovendien zou de groeiperiode daardoor worden verlengd en de verliezen door uitspoeling worden beperkt.
De meststoffen worden ingewerkt door eggen of schoffelen en bij aardappelen
bovendien door aanaarden. Bij een vroege toediening aan rogge is de grond niet altijd
geschikt om bewerkt te worden.
Rogge krijgt, bij zonnig weer, in J a n u a r i of Februari kalkstikstof op een bedauwd
of beijzeld gewas. Bij een vroege toediening kan met een kleinere hoeveelheid worden
volstaan, omdat het onkruid dan minder ver is ontwikkeld. Deze meststof wordt aan
zomergewassen 14 dagen vóór het zaaien of poten op geploegd land gegeven. De toediening geschiedt bij haver ook wel na de opkomst en bij aardappelen spoedig na het
poten vóór de opkomst. De meststof wordt bij toediening vóór het zaaien of vóór de
opkomst van aardappelen door de grond gewerkt.
I n tabel 8 worden de hoeveelheden stikstof vermeld, die volgens onze gegevens
gemiddeld aan de verschillende gewassen in de afzonderlijke gebieden worden
gegeven. Bij deze hoeveelheid is een deel van de hoeveelheid stikstof als kalkstikstof
inbegrepen.
TABEL 8. Gemiddelde stikstofbemesting in kg/ha N in de vorm van kunstmest
Bij verbouw met
stalmest en gier

Bij verbouw zonder
stalmest en gier

Gelderland
Noordbrabant

. . . .

Rogge

Haver

Stoppelknollen

Aardappelen

Bieten

80
70
60

70
60
50

60
60
50

60
55
55

120
120
100

Rye

Oats

Turnips

Potatoes

Forage beets

Growing without farmyard manure
and liquid manure
TABLE 8. Mean nitrogen-dressing in kg/ha N as artificial

manure

Growing with farmyard
manure and liquid manure
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Bij de stikstofbemesting zijn de verschillen tussen de afzonderlijke bedrijven ook
vrij groot. De hoeveelheid kan bij granen en aardappelen ongeveer 30 kg/ha N lager
of hoger zijn dan de in de tabel genoemde hoeveelheden. Bieten krijgen soms vrij wat
meer stikstof dan is aangegeven. Hoeveelheden tot 160 kg/ha N behoren bij dit gewas
niet tot de uitzonderingen.
Granen krijgen met stalmest of bij verbouw na hakvruchten ongeveer 20 kg/ha N
minder, evenals stoppelknollen met gier. Aardappelen worden zonder stalmest
20-40 kg/ha N zwaarder bemest. Bij verbouw na bieten wordt soms geen stikstof
gegeven.
Op ontginningen is de stikstofbemesting bij alle gewassen ongeveer 40 kg/ha N
hoger. Op jonge ontginningen wordt aan aardappelen wel 150 kg/ha N gegeven.
H e t valt op, dat de stikstofbemesting in het Noorden bij alle gewassen iets hoger
is dan in het Zuiden.
I n J u n i 1952 werden de in het onderzoek betrokken gebieden bezocht, om een
indruk te krijgen van de stand van de gewassen. H e t viel ons daarbij op, dat de
stikstofgift voor aardappelen in verschillende gevallen te laag is geweest. Waarschijnlijk zou deze met voordeel nog met 20-40 kg/ha N verhoogd kunnen worden.
De haver leed toen over het algemeen vrij sterk aan droogte. Wij kregen de indruk,
dat dit - als wij de percelen met te hoge ligging buiten beschouwing laten - in het
bijzonder het geval was, als het gewas laat was gezaaid of laat met stikstof was bemest. Dit zou een tweede reden zijn om de stikstof aan dit gewas vroeger te geven dan
gebruikelijk is.
7.

KOPER

Op ontginningen wordt in het eerste jaar 50-100 kg/ha kopersulfaat gegeven. I n
latere jaren wordt deze bemesting soms zo nu en dan herhaald voor rogge en haver;
Oudere gronden worden weinig met koper bemest. Dit gebeurt alleen wanneer kopergebrek optreedt. De meststof wordt gemengd met de kali- of de stikstofmeststof.
Sedert het begin van de oorlog, toen voor de bestrijding van kopergebrek geen kopersulfaat meer ter beschikking werd gesteld, is veel gebruik gemaakt van koperslakkenbloem. Deze meststof wordt ook nu nog veel aangewend (naar 300-500 kg/ha meststof) in verband met de lagere prijs.
Onderzoek van M E Y E R (12) (zie ook ROWAAN, 23) heeft aangetoond, dat met een
gift naar 50 kg/ha kopersulfaat (bij sterk kopergebrek tot 100 kg/ha) kan worden
volstaan. Deze gift is soms voor ongeveer zeven jaren voldoende. De duur van de
nawerking kan echter van geval tot geval zeer uiteenlopen. Bij verbouw van een
gevoelig gewas (b.v. tarwe) wordt aanbevolen elke paar jaren een aanvullende bemesting van 50 kg/ha te geven. Hoe koperslakkenbloem zich in dit opzicht verhoudt
is nog onvoldoende bekend, zodat onderzoek over de nawerking van deze meststof
gewenst lijkt. Wel vonden B R U I N en RAMEATT (2) bij een serie één-jarige proefvelden,
dat de toediening van koperslakkenbloem naar 500 kg/ha op gronden met een laag
kopergehalte (kleiner dan 2 mg Cu per kg luchtdroge grond) een opbrengststijging
bij granen teweeg kan brengen, welke gelijk is aan de stijging in opbrengst, die bij een
gift van 100kg/ha kopersulfaat wordt verkregen.
Volgens het oordeel van het Landbouwproefstation te Groningen zal bij de toediening van koperslakkenbloem waarschijnlijk met de nodige voorzichtigheid te
werk gegaan moeten worden in verband met de aanwezigheid van enkele bestand-
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dolen (zink, lood, e.d.) die voor gewas en dier eventueel gevaar zouden kunnen
opleveren. Zwaardere giften dan 200 kg/ha meststof ééns in de twee jaren zouden
daarom, behalve bij sterk kopergebrek, vermeden moeten worden.
8.

MAGNESIA

Vóór de oorlog werd magnesia behalve in de vorm van stalmest geregeld, hoewel
niet doelbewust, aan de grond toegediend met magnesiahoudende kalkmeststoffen,
Thomasmeel, laag-procentige kalizouten en patentkali. Als gevolg van de schaarste
aan sommige van deze meststoffen tijdens en in de laatste jaren n a de oorlog en de
hoge prijs van patentkali is deze toevoer sterk verminderd. B R U I N (1) maakte in 1948
een schatting van de verliezen en de aanvoer van magnesia voor het bouwland op de
zand- en dalgronden. Tegenover een totaal verlies van 32 500 ton MgO per jaar stond
slechts een aanvoer van 12 000 ton. H e t verlies zou dus voor slechts twee vijfde
gedeelte zijn gedekt, hetgeen wel duidelijk wijst op een geleidelijke verarming van de
grond aan deze plantenvoedende stof. Vaak ziet men nu dan ook op zandgrond verschijnselen van magnesiumgebrek in de gewassen optreden. I n deze gevallen wordt
in toenemende mate een afzonderlijke magnesiabemesting gegeven, meestal in de
vorm van kieseriet en voornamelijk als overbemesting. De gift bedraagt 100-200 kg/ha
meststof voor haver (gerst en mais), aardappelen en soms ook voor bieten. Van de
granen komt rogge in de laatste plaats hiervoor in aanmerking. Op gronden met te
lage p H worden magnesiahoudende kalkmeststoffen gegeven.
Omdat magnesiumgebrek vooral voorkomt op zure gronden, zal men in de eerste
plaats moeten zorgen de kalktoestand van de percelen in orde te brengen. De uitspoeling van magnesia is nl. op minder kalkarme gronden geringer. De sterke uitspoeling van magnesia is op zure grond vermoedelijk de voornaamste oorzaak van
het voorkomen van magnesiumgebrek, als men verzuimt voldoende magnesia bevattende meststoffen toe te voeren. Daarnaast bemoeilijkt een lage p H in meer of
mindere mate de opname van het magnesium door de plant (MULDER, 14). Met een
ruimere toediening van kalk- en magnesiakalkmeststoffen zal dan ook in vele gevallen
zeer gunstige resultaten bereikt kunnen worden. CASTENMILLER (4) wijst in een overzicht over het complex van verschijnselen, die zich bij het magnesiumvraagstuk voordoen, op het bekende feit, dat een overmatige kalibemesting de magnesiumopname
belemmert, en op de genezende werking van een stikstofbemesting in de vorm van
nitraat.
De practijk zal bedacht moeten zijn op een minder gunstige werking van een overbemesting met kieseriet als de weersomstandigheden daarna te wensen overlaten.
H e t zal dan ook ,wanneer ernstig magnesiumgebrek verwacht mag worden, de voorkeur verdienen deze meststof reeds vóór of spoedig nà het zaaien of poten van het
gewas toe te dienen.

SAMENVATTING
Een onderzoek is ingesteld naar de bemestingsgebruiken op zandbouwland in
Drente, Gelderland en Noordbrabant. Met behulp van een enquête zijn deze gegevens,
die grotendeels betrekking hebben op de jaren 1947-1949, van ongeveer 20 bedrijven
per gebied verzameld. In de inleiding van dit verslag wordt naar voren gebracht
waarom het nodig is bekend te zijn met de bemesting, zoals deze in de practijk uit
ervaring geschiedt.
Terkarakterisering van degebieden wordt eenbeschrijving gegeven van de bedrijfsvoering en van de resultaten van het grondonderzoek op de percelen, die in het onderzoek zijn opgenomen. De Noordelijke zandgronden hebben zoals bekend een hoger
humusgehalte en een lagere kalk- en kalitoestand. De kalktoestand is vooral op vele
percelen in Drente en Gelderland laag. Deze verschillen in bemestingstoestand kunnen
niet uit de bemestingsgebruiken worden verklaard. De fosfaattoestand van de gebieden
verschilt onderling weinig; een uitzondering vormen de ontginningen, die vooral in
Drente jonger zijn en daardoor een lagere fosfaattoestand bezitten. De magnesiatoestand van de percelen in de afzonderlijke gebieden hangt samen met de p H en het
humusgehalte van de grond. De lage zandgronden in Gelderland vallen op door hun
lager humusgehalte en hogere kalktoestand. H u n ongunstige P-getal/P-citroenverhouding kan zeer waarschijnlijk worden verklaard door de hogere p H van deze gronden.
Vervolgens wordt een beschrijving en een beoordeling van de bemestingsgebruiken
gegeven. De stalmest wordt vers aangewend, voornamelijk op bouwland voor zomergewassen (in het bijzonder hakvruchten). De gier wordt in Drente in 3/4 van de
gevallen en in de andere gebieden steeds afzonderlijk bewaard. Ongeveer de helft
van de gierproductie gaat naar het bouwland (voornamelijk voor bieten). Gewaarschuwd wordt tegen herhaald gieren op dezelfde graslandpercelen. Er wordt onvoldoende aandacht geschonken aan een goede voorziening met kalk. Kalk wordt
incidenteel en in vrij kleine hoeveelheden toegediend. De bemesting met fosfaat en
kali geschiedt vrij willekeurig. H e t valt op, dat de hoeveelheden voor de verschillende
gevallen belangrijk uiteenlopen, zonder dat voldoende rekening wordt gehouden met
de bemestingstoestand van de grond. Wel wordt soms gelet op de voorvrucht en de
stalmestgift en bij kali bovendien op de aard van het gewas. Bij de kalibemesting
wordt meer rekening gehouden met de hoeveelheid kali, die door het gewas wordt
onttrokken dan met de hoeveelheid, die nodig zou zijn voor een optimale opbrengst.
De kalibemesting van aardappelen, bieten en haver zal vaak met voordeel verlaagd
kunnen worden. Van de fosfaatmeststoffen wordt voor aardappelen superfosfaat en
voor bieten Thomasmeel geprefereerd. Van de kalimeststoffen hebben hoog-procentige
kalizouten de voorkeur, behalve voor bieten, die met laag-procentige worden bemest.
Aardappelen worden bij voorkeur met patentkali bemest. I n de laatste tijd wordt
veel van kalizout gebruik gemaakt, d a t echter nogal eens te laat wordt toegediend.
Van de stikstofmeststoffen wordt kalkammonsalpeter geprefereerd, voor bieten soms
Chilisalpeter en voor aardappelen in Gelderland en Noordbrabant zwavelzure ammoniak. De gift voor aardappelen kan soms worden verhoogd. Kopersulfaat wordt op
ontginningen toegediend. I n de laatste jaren wordt koperslakkenbloem gebruikt in
verband met de lagere prijs. Bij optreden van magnesiumgebrek wordt kieseriet als
overbemesting gegeven. Gewezen wordt op het belang van een ruimere bemesting
met kalk- en magnesiakalkmeststoffen om de geleidelijke verarming van de grond
aan magnesia tegen te gaan.
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In a preceding study (lit. 20) has been dealt with a description and comparison of the methods
of fertilizing on arable land in three clay regions (Groningen, North Brabant and Southern
Limburg). The object of the present one is a survey of fertilizing practices on arable land in three
sandy regions, viz. in the provinces of Drente, Gelderland and North Brabant.
Detailed information on manuring has been obtained from about 20 farms in each of the
districts. Soil samples were taken from four fields on each farm for the determination of type
and fertility of the soil.
I n general the soils in Drente have a higher humus content and lower lime and potash conditions. The lime condition on many parcels in Drente and Gelderland is too low. The phosphate
condition of the three regions differs little.
I n many cases dressings with lime and magnesia are insufficient. Fertilizing with phosphate
and potash occurs rather arbitrary without taking into account the fertility of the soil. The
removal of potash b y the crops proved t o be determinative for the quantity of the dressing.
I t has, however, been ascertained t h a t the amount necessary for obtaining optimum yields is
a better evaluation. Potatoes dressed too late with muriate of potash (40 per cent K 2 0 ) in many
cases show a decrease of starch content owing to chlorine damage.
Methods of fertilizing are discussed and suggestions are given with regard to possible improvements.

