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- 13INLEIDING
DeinhethiervolgendePAW-rapportvermelde literatuuraanhalingen
kanmenzienalseenvervolgopdePAW-rapportennrs.112en229diein19Ô2
resp.I967zijnverschenenendieeveneensvruchtopvolging-bouwplan-organische
stoftotonderwerphadden.
Dezepublikatieis,globaalgezien,gebaseerdopzoveelmogelijkrecente
literatuur.Daarbijisoverhetgeheelgenomennietgestreefdnaarvolledigheid,uitgezonderdhetgedeelte"vruchtopvolgingenaaltjes",waarbijwelbewustgetrachtiseenzekerematevanvolledigheidtebereikenwatbetreftde
inNederlandgepubliceerdeonderzoekresultaten.Vandaardatbij"vruchtopvolgingenaaltjes"naastrecenteliteraruurookoudereliteratuurisaangehaald.
VerderisgepoogdcmindezepublikatiewatmeerFranseliteratuurtevenverken
danindevorigerapporten.Ondanksdatmoet dehoeveelheidFranseliteratuur
dieinnavolgendrapportisverwerktvrijbeperktwordengenoemd.Ditisklaarblijkelijkvooraltoeteschrijvenaanhetfeit,datinFrankrijkonderwerpen
zoalsvruchtopvolgingenorganischestofminderindebelangstellingstaan
danbijvoorbeeldinDuitsland,EngelandofNederland.Ookaanhetonderwerp
"Groenbemesting" ismeerdannormaleaandachtbesteed,speciaalwatdeNederlandseliteratuurbetreft.Voorheteerstwerd,watdePAW~rapportenover
vruchtopvolging -bouwplan-organischestofaangaat,literatuuraangehaald
overminimalegrondbewerkingenplantenteeltzondergrondbewerking.
InditPAW-rapportishetwoordmonocultuurindebetekenisvan"steeds
hetzelfdegewasophetzelfdeperceelverbouwen"bewustweggelaten,teneinde
nietindewartekomenmethetwoordmonocultuurindebetekenisvan"slechts
ééngewasverbouwen";ditalstegenhangervanhetwoord"mengteelt".
Hetwoordmonocultuurmetdeeerstgenoemdebetekenisisdaaromvervangen
doorhetwoord"continueteelt".

- 14I.ENKEIEALGEMENEASPECTENVANDEVRUCHTOPVOLGING
Waaromisvruchtwissellngnoodzakelijk?
Petrov(15O)vermeldtdatvolgensPrjanischnikovomverschillenderedenenvruchtwisselingnoodzakelijkis,n.1.omchemischeredenen(omdatde
gewassenonderlinginchemischesamenstellingverschillen),omfysischeredenen(naverschilinvoorvruchtontstaatookverschilinbodemstructuur
envochtgehaltevandegrond),ombiologische redenen(verschilingewassen
geeftverschilingedragingentegenoverziekten,plagenenonkruiden)en
ombedrijfseconomische redenen(o.a.vanwegeverdelingvandearbeidsbehoefte).
VolgensPetrovishetwetenschappelijkbewezendateengefundeerdeafwisseling
vanverschillendecultuurgewassennaarstandplaatsentijd,eenbelangrijke
voorwaardeisvoorhetbereikenvanhogereopbrengsten. (DoorPetrovwordt
nietsgezegdovervoordelendietoepassingvanslechtsenkelegewassen
metzichbrengt,hetgeeneropwijstdatmeninhetlandvanPetrov-Bulgarije-vasthoudtaandeklassiekeopvattingwatbetreftdebetekenisvan
vruchtwisseling,Ref.)
Meststofbehoefteinverbandmetvruchtwisseling
Aldrich(j5)isvanmening,datbijgebruikvanweinigkunstmesthet
verschilinvoedselbehoeftebijdeverschillendegewassentotgevolgheeft
datmetvruchtwisselinghogereopbrengstenwordenbereiktdanmetcontinue
teelt.(Continueteeltisteeltvansteedshetzelfdegewasophetzelfdeperceel,Ref.).Doordevooruitgangophetgebiedvanbemesting,grondbewerking
enbestrijdingvaninsektenenziektenhebbenaldusAldrichveelmeerboeren
meermogelijkhedengekregenomtekiezentussenvruchtwisseling,continue
teeltofslechtstweegewassen.Hijvindtdatinveelgevallenvruchtwisselinglandbouwkundiggeziennietmeernodigis.
Waaropdientbijhetopstellenvaneenvruchtomloopvooralopgeletteworden?
Huppert(96)steltzichophetstandpunt,datmenbijhetopstellen
vaneenvruchtomloopvooraldienttelettenop:afwisselingvanhalm-en
bladvrucht,behoudvande"Bodengare"enophetbehoudvanhetopbrengststijgendevermogenvandegronddoorversterktehumustoevoer.Volgenshem
bestaanernauwelijkslangdurigevruchtopvolgingsproevendievooronze
hedendaagsemaniervanbedrijfsvoering ietskunnenbewijzen.Onzekennis
overvruchtopv.olgingsproblemenisopdeeersteplaatservaringskennis.
Geheimvanhogeopbrengsten
Eenreportervan"ArableFarmer" (6)merktnaaraanleidingvaneen
onderhoudmetwetenschappelijkemedewerkersvanhetlandbouwproefstation
teRothamstedop,dathetgeheimvandehogeopbrengstenineenbepaalde
vruchtopvolgingsproefwas:eenvruchtopvolgingsplan,waarinaandebodemgebondenziektenenplagenwordenvermeden.
Vruchtwisselingalseeuwenoudeteeltmaatregel
Hijink (84)isvanmeningdatvruchtwisselingvanoudsherdebelangrijkstemaatregelindelandbouwistervoorkomingofbestrijdingvancultuurmoeilijkhedendieveroorzaaktwordendoorvoedselgebrek,structuur-en
onkruidsproblemen,ziektenenplagen.Indemodernelandbouwkunnenveel
vandezevruchtwisselingseffecteneenvoudigengoedkoopmetmodernehulpmiddelenzoalskunstmest,pesticiden,wordenuitgewist,zodatveelvandeze
factorennietlangercultuurbeperkend zijn.Ditgeldtechternietvooreen
aantalindegrondachterblijvende plantenziektenenplagen.
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Nieuwemogelijkhedenophetgebiedvanvruchopvolging
Huppert (96)merktop,dattegenwoordigveleziekten,beschadigingen
enonkruidendooreenuitgebreidsortimentvanplantenbeschermingsmiddelen
kunnenwordenbestreden.DaardoorkoninWest-Duitslandbijgranendevroegerhoogontwikkeldehakcultuurdoorspuitcultuurwordenvervangen.
Bijhakvruchtenisdiezelfdetendensthansgaande.Tochmoetenweerop
letten,datdebladvruchtenzomogelijkeenvierdetoteênderdedeelvan
debouwlandoppervlakte innemen.(DitbeschouwtHuppertdusalshetminimumaandeelbladvruchteninhetbouwplan.Ref.)Daarbijdienendegewassoortenmetelkaaraftewisselen.
Noodzaakvanonderzoekophetgebiedvandevruchtopvolging
DoordeontwikkelingvandewetenschapendeveranderingenindelandbouwtechniekwordenervolgensPetrov (150)steedsgunstigermogelijkheden
geschapenvoorhetverhogenvandeopbrengsten.Ditnoodzaakttothetverrichtenvanverderonderzoekoverdevruchtverwerking,vruchtopvolgingsschakelsenvruchtopvolgingssystemen.Dezeonderzoekingenmoetenbeslist
gebeureninsamenhangmeteenbepaaldsysteemvangrondbewerking.
Doelstellingenvanvruchtwisselingvroegerennu
HijinkenOosterbrink (90)vergelijkendedoelstellingenvanvruchtwisselinginvroegerejarenmetdievannu.Afwisselingvangewassenwas
vanoudsdebelangrijkstemaatregeltervoorkomingofbestrijdingvanvoedingsgebreken,structuurproblemen,onkruidproblemenenziektenenplagen.
Indemodernelandbouwkunnendedrieeerstgenoemdepuntenpraktischgeheel
wordenbeheerstmetbehulpvanresp.kunstmest,grondbewerkingenherbiciden.
Voororganische-stofvoorzieningvandegrondisnoginbepaaldegevalleninvoegingvangroenbemestingnodig.Deplantenziektenenplagenzijnechternog
belangrijketeeltbeperkendefactorengebleven;inhetbijzonderdiewelke
indegrondoverblijven,kunnenernstigeschadeveroorzakenennietgoedkoop
opanderewijzewordenbestreden.
Tweeërleibindingentussendegewassenvaneenrotatie
Tsuzuki (188)merktop,dattussendegewassenvaneenrotatietweeërlei
bindingenbestaan:deeentussendegewassenbinnendevruchtopvolgingsschakelsendeanderebinding-eenveellosseredandeeerste-tussende
afzonderlijkeschakels.Derotatiew.koolzaad-rijst-gras-rijstbestaatuit
deschakelkoolzaad-rijstendeschakelgras-rijst.
"Ackernutzungsgrad"
EenkenmerkvandeJapansevruchtopvolgingisvolgensTsuzuki(188)
de"Ackernutzungsgrad".Ditbegripisnoodzakelijkvanwegehetfeitdatin
Japan,integenstellingtotEuropa,detweemaligeteeltvanéénhoofdgewas
,.
.
,7 _ H.:,
.
-.il verbouwdeoppervlaKte
binneneenjaarregelis.De"Ackernutzungsgrad =OppervlaKtebouwland in
procenten.
Dushoevakertweehoofdgewassenperjaarwordenverbouwd,destedichter
nadertdetellervanvermeldebreukhettweevoudigevandenoemerendeste
dichterkomtdebreukbij200.
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Oppervlakte akkerbouwgewasseninNederland
InNederlandnamaldushetmaandbladSuikerunie (190)deoppervlakte
granengedurendedelaatstejarenafenwelvan530.000haini960tot
419.000hain1968.Ditgingsamenmeteendalingvandetotaleoppervlaktebouwlandvan880.000haini960tot770.000hain1968.Binnendeoppervlaktegranennamhetaandeeltarwe+gerstindieperiodetoevan207-000ha
ini960tot260.OOOhain1968.Dezetendensvanstijgingvandeoppervlakte
tarweengerstgingmedetenkostevaneendalingvanhetareaalroggeen
haverenwasookbuitenNederlandwaartenemen.
WijzigingeninhetbouwplaninWest-Duitsland
VolgensKämpf(102)valtookinWest-Duitsland,enspeciaalopdegroterebedrijven,denadruksteedsduidelijkeropdegraanteeltenwelvoornamelijkopdewintertarweendezomergerst.Dezestijgingvanhet'areaal
granenishetgevolgvanhetstrevennaarversterktemechanisatie.DeaardappelverbouwvertoontinWest-Duitslandeenduidelijketeruggang,niet
alleenopdezware,maarookopdelichteregronden.Huppert (96)meldt,
dattussen1955eni960nog60 %vandeoppervlaktebouwlandmetgranenbeteeldwas.In1969washetpercentagegranengemiddeldgestegentot67#.
Bedrijvenmetmeerdan80 %granenzijnnietmeerzeldzaam.
GespecialiseerdebedrijveninEngeland
OokinEngelandneemtdespecialisatieindelandbouwoveraltoe,zo
deeltCooke (36)mee.Meerboerenverbouwensteedsééntypegewas,b.v.
granen.Eenkleinegroepverbouwtreedsnietmeerdanééngewas.
Hetstrevennaarspecialisatieindelandbouw,dusnaartoepassingvan
eenvoudigelandbouwsystemenbezitvolgensCooke(36)veelvoordelen.Hij
noemthierbijnaastdebemesting-diebijdeteeltvanalleengranengemakkelijkerkomtteliggen-specialisatieinmachines.
Nieuwemogelijkhedenophetgebiedvandevruchtopvolging
Huppert (96)merktop,datwebijhetopstellenvanhetbouwplanons
thansmeervrijheidmoetenenkunnenveroorlovendanvroeger,o.m.doordat
degrondbewerkingthansveelslagvaardigerisgewordenenomdatveelziekten,
beschadigingenenonkruidendooreenuitgebreidsortimentvanplantenbeschermingsmaatregelenkunnenwordenbestreden.

-17III.ORGANISCHESTOFENBODEMVRUCHTBAARHEID
IntensiteitvanproefnemingeninEngeland
Cooke(36)isvanmening,daterinEngelandbinnenhetvakbodemkunde
aandelandbouwkundige aspectenvandeorganische stofindegrondweinig
aandachtwordtgeschonken.Onderzoekingenopditgebiedhebbenzichtezeer
beperkttothetlaboratoriumofzijntesterkgerichtopwaarnemingenenbeschrijvingeninhetveld.Uitdeverrichteproevenzijnweinigvoorbeelden
tehalen,waarbijeffectendoororganischemeststoffenopfysischebodemeigenschappenveroorzaakt,ookdegewassenhebbenbevoordeeld.(D.w'.z.dater
inEngelandweinigproevenverrichtzijnwaarbijookdeinvloedvaneffecten
opeigenschappenvandegewassenb.v.opbrengsten,1OOO-korrelgewichte.d.
zijnnagegaan.Ref.)
Watisslechteenwatisgoedestructuur?
DemanierwaaropdegronddeeltjeszijnopgebouwdwordtdoorCoquin(38)
structuurgenoemd.VolgensCooke (36)definieerdeLowslechtestructuurvan
degrondalseenopbouwvanaggregaten,dieresulteertin:a.eengering
totaalporiënvolume (nietmeerdan40#)b.eenstructuurvankleineporiën
dienietgoedwaterdoorlaten.Grondmeteengoedestructuurdaarentegenkan
ongeveer60 %vanzijnvolumealsporiënruimtehebbenenbezet20 %vanhet
bodemvolumemetluchtalsdezegrondnatisgemaakttotveldcapaciteit.
Rolvandeorganischestofindegrond
Delandbouwkundigerolvandeorganischestofindegrondisvolgens
Coquin(38)inhoofdzaal-:verbindingentebrengentussendekleideeltjesin
degrond,destabiliteitvandebodemstructuurteverbeterenenhetmicrolevenindegrondtestimuleren.
Praktischebetekenisvanstructuurbepalingenophetlaboratorium
EenobstakelaldusCooke (36)bijhetgebruikvanmodernelaboratoriummethodenvoorhetonderzoekvanstructuurverbeteringenvandegrondis,dat
erweiniggrondenzijnmeteenbekendverledenenhetgedragvandebetreffendegrondovereenveeljarigeproefperiode.Vanveelbelovendlaboratoriumonderzoekblijftvaakweinigoverwatpraktischebetekenisheeft,omdatde
daarbijgebruiktemethodennietopvoldoendegrondenkunnenwordentoegepast
metplekkendiebetrouwbaretegenstellingenleverenmetdeobjectendiemen
bijdeproefnemingenhadgebruikt.DeopvattingvanCookeis,datlaboratoriummetingenophetgebiedvandebodemstructuurvanweinigmeerdanvanacademisch
belangzijn,omdatdezeslechtsdekwalitatievewaarnemingenvandeboerbevestigendatgrondenbeterontwaterenenmakkelijkertebewerkenzijnwanneer
zevolledigvoorzienwordenvanorganischebemesting.Toenameingewasopbrengsten
veroorzaaktdoororganischebemestingtenopzichtevantoenameinopbrengsten
veroorzaaktdooralleentoedieningvanvoedingsstoffenkanwordentoegeschrevenalsveroorzaakttezijndooralleandereeffectenwaarvoorverbetering
vandestructuurgrotendeelsverantwoordelijkkanwordengesteld (mitsd.m.v.
organischebemestingongeveerevenveelaanvoedingselementenwordttoegediend
alsdoorbemestingmetuitsluitendkunstmest.Ref.)InRothamstedwerden,
aldusCooke (36)deorganischemeststoffenreedsinl84j5beproefd.Tochblijft
hetmoeilijkomhuneffectopdeverschillendegewassentemetenenteverklaren.
InNederlandwordenvolgensGrootehhuis (64)opdedrieorganisehe-stofbedrijventeNageleenopdeminiatuurorganische-stofbedrijventeMarknesse
geregeldverschillenindiversestructuur-aspectengevonden.Destructuurbepalingenhebbenbetrekkingop:verslcmping,doorlatendheidenporiënvolume.
Vooralinnattewinterszienweduidelijkverschilleninoppervlakkigeverslempingvandebouwvoor.Dewisselweidevertoonthetgunstigsteende
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duidelijkeverschillenindoorlatendheid.Zowerdindenattezomeren
herfstvan1968tussendeaardappelruggenvandewisselweidenooitstagnerendwaterwaargenomen.Opdekunstmestakkereninietsminderemateop
hetklaverlandwerdnalangdurigeregenvalgeregeldstagnerendwatertussen
deaardappelruggenwaargenomen.Inhetlaboratoriumwordengeregeldverschilleninporiënvolumevandebouwvoorgemeten.Indrogezomersneemthet
poriënvolumetoevanafdevoorzomertotdenazomer;innattezomersgebeurt
hetomgekeerde.Zobedroeghetgemiddeldeporiënvolumevandebouwvoorin
denazomeropdekunstmestakker,klaverlandenwisselweideresp.51*0,52,1
en53,1 %.
Zijngoedeopbrengstenafhankelijkvaneenhoogorganische-.stofgehaltein
degrond?
NaardemeningvanCooke (36)zijnerveelBritsegronden,b.v.in
'Rothamsted,dievelejarenlangdoorgaanmethetvoortbrengenvanbouwlandgewassenmetgoedeopbrengsten,zonderdathetnodigisomvoordestructuurverbeteringmeerorganischmateriaalindegrondtehebbendandeoogstresten
afkomstigvandegewassendieopdatlandgeteeldzijn.
DehogemaisopbrengstendoorShradere.m. (172)genoemd,werdenverkregen
doorhetcontinuverbouwenvanmais.Hetorganisohe-stofgehalteopdedesbetreffendeveldjeswaslaag,maardehogemaisopbrengstenwerdenverkregendoor
eenvakkundigebemestingmetkunstmest.ErbestaatvolgensShradere.m.weinig
twijfelover,dathetwenselijkisomhetorganische-stofgehaltevandegrond
teverbeterenoftehandhaven.Erzijnechterweinigvoorbeeldenomdaarmee
aantetonendateendergelijkepraktijkessentieelisomhogemaisopbrengsten
teverkrijgen.
Organischestofalsstructuurverbeteraar
OrganischestofisaldusBatey (111)éénvandestabiliserendefactoren
voordebodemstructuur.Hetiseenveelzijdigiets.Allevormenervandragen
bijtotdestructuurvandegrond;deoorspronkelijkeoogstresten,detussenproduktenendeeindprodukten,bodemhumusgenoemd.
Proevenmetsynthetischebodemverbeteraars
Cooke (36)geefteenuiteenzettingoveroudereveldproevenmetsynthetische
bodemverbeteraars,verrichtteRothamstedenWoburnbijtuinbouwgewassen.De
toenamevanhetaandeelwaterstabieleaggregatendoormiddelvandesynthetische
bodemverbeteraarkriliumduurdetweejaren.Detoenamevandeopbrengstmet
kriliumbijtuinbouwgewassenwasnietaanzienlijk.
Uitdetalrijkeverslagenvanproevenmetsynthetischebodemverbeteraars
inanderelandendanGroot-Brittanniëblijkt,aldusCooke (36),datdezestoffensuccesvolzijnvoorhetstabiliserenvandekruimelsindemeestesoorten
gronden.Vaakdurendeeffectentweeofmeerjaren.Heteffectisop zure
grondminderdanopneutralegrond.Hettotaleporiënvolumevandegrondneemt
toe,evenalsdeaëratie.BijverschillendegrondenindeUSAgingstructuurverbeteringgepaardmetopbrengsttoename;bijanderegrondenwerddeopbrengst
!nietbeïnvloed.V/aardezebodemvërbeteraarsextraopbrengsttoenamegaven,had
^ditplaatsbijsnelgroeiendegewassenmeteenslechtontwikkeldwortelstelsel.
BijproeveninCanadameto.a.haver,suikerbieten,tarwee.d.werdenvande
2Aproevenin1952en1953verrichtslechtsbijtweeproevensignificanteopbrengsttoenamenverkregen,ofschoondebodemverbeteraarsconsequentdefysische
karakteristiekenvandegrondverbeterden.
Proevenmetorganischestofvóór195^inEngelandverricht
VolgensCooke (36)wareninpraktischalleEngelsevergelijkingenvan
gewasopbrengstenbijtoedieningvanorganischebemestingpluskunstmestten
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winstgevende"giften".Daaromwashetonmogelijkdefysischeeffectenvan
organischemeststoffentescheidenvanhunvoedingseffeeten.
Nuttigeffectvanorganischemeststoffen
IndepublikatievanCooke(36)noemenCookeenGarnerhetnutvan
organischestofindegrond,naasthetnutvandevoorzieningvanvoedingsstoffenvoordeplant,alsgunstigeaspectenvanorganischestofopfysisch
gebied:beterebindingvanbodemdeeltjesonderling,beterea'ëratie,drainage,
wortelontwikkelingenverhogingvandewatercapaciteit.Enkelevandeaspecten
zijnprimairenwordennietgemakkelijkopanderemanierenbereikt.
Enkeleconclusiesuitproefresultatenenuitpraktijkervaringen
Cooke (36)vermeldt,dathijenGarnerin195^ ondankshetfeitdater
nietvoldoendeveldproevenwar
enverricht,uitdebeschikbareproefresultaten
Ienuitervaringenvanuitdepraktijktochenkelevoorzichtigeconclusies
Ikondentrekken.Dezeconclusieshoudeno.m.in,datopgrofzandigegronden
enopkleigrondenmetstabielekruimelstruetuurvoorhetbereikenvaneen
rendabeleproduktie-rekeninghoudendmetdeextrakostenvoortvloeienduit
deorganischebemestingt.o.v.kunstmest-organischebemestingbeslistniet
noodzakelijkis.Opfijnzandigegrondenzouvoorhetverkrijgenvanstabiele
aggregatenorganischebemestingofhettelenvangewassenofvananderegewassenmetgeschikteachterblijvendewortelrestennoodzakelijkzijn,wil
mendezegrondsteedsalsbouwlandexploiteren.Indetwaalfjarendaarna
(dust/m 1966,Ref.)zijndoorproevenveelgegevenserbijgekregen.Bij
dezenieuwegegevensisnietsgevondenomdeconclusiesdiehierzijnvermeldwatbetreftdegrofzandigegrondenendekleigronden,teveranderen.
Watis"Bodengare"?
Schmoll(166)zegt,datdetotnutoegebruiktedefinitievoor"Gare"
meestaleenoptimaleduurzame"kruimelstructuur"inhetmiddelpuntstelt.
Tegenwoordigwordt,aldusSchmollde"Bodengare"gedefinieerd alsdevoorde
groeivandeplantmeestgunstigestructuurtoestandvandegrond.Hetverkrijgenenbehoudenvaneengoede"Gare"-toestandvandegrondishetdoel
vanallegrondbewerkingsmaatregelenvoorbekwameboeren.Schmollmeenteen
goedemaatstafvoordeBodengaregevondentehebbendoorhetmetenvande
bestendigheidvandekruimelstructuurendegroottevanhetporiënvolume
onderverschillendeweersomstandigheden.VolgensKamp(102)is"Bodengare"
(of"Gare",Ref.)hetbehoudvandehoogstmogelijkebodemvruchtbaarheid
vandedesbetreffendegrond.
Organische-stofgehalteengewasopbrengsten
Shradere.a.(172)delenmee,datdeproeveninIowametverschillende
rotatiesverrichteropwijzen,datdegewasopbrengstenopgrondenvangemiddeldetextuurnietnauwverbandhoudenmethetorganische-stofgehalte.
Organische-stofgehalteengrondbewerking
Shradere.a.(172)menenwel,datverliesvanorganischestofinde
grondtoteenmoeilijkerbewerkingvandegrondneigt.Bijproevenmetverschillendemaisrotatiesbleek,datdegrondhetminstcompactwasnaheteerste
jaarwaarinmaisverbouwdwerd,nadriejarengrasland.Hetmeestcompactwas
degrondwanneermaisvolgdeophaverineenmais-mais-haverrotatie.
Jaarlijkseafbraakvandeindegrondaanwezigeorganischestof
VolgensPontailler(151)leestmenvaak,dathetgehaltevandeorganische
stofdatjaarlijksindegrondwordtafgebroken1à2 %gedraagt,meteengemiddeldevan1,5 %<> Dezecijfersschijnenvoordenoordelijkestrekenvan
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vandeorganischestofnaoponbemestepercelen.Daarbijbleekdatvande
enefractievandeorganischestof,hetgemakkelijkverteerbaredeel,de
levensduur10à12jarenbedraagt.Hetandere,hetstabieledeel,heeft
eenlevensduurvan180à200jaren.Hetafbraakpercentagebedraagthier
gemiddeld0,5 %.
Walraven (200)berekendehoeveelkgorganischestoferjaarlijksverlorengaat.Vandeorganischestofdieindegrondaanwezigis,gaatjaarlijks1/20deelverlorendoorvertering.1hagrondmeteenvolume-gewicht
van1,5eneenbouwvoordiktevan20cmbevat3-000.000kggrond.Bijeen
organische-stof
gehaltevan2 fobevatdiegronddus60.000kgorganischestof.
Wordthiervanperjaarl/20deelafgebroken,danbedraagtditperha
60.000x 1/20kg=3.000kg.
Waarvanisdehoeveelheidvrijkomendeorganischestofafhankelijk?
VolgensPontailler (151)isopeenveeloosbedrijfhetvrijkomenvan
organischestofafhankelijkvanhetniveauvandeopbrengstenenvanhet
typevruchtopvolging.Dehoeveelhedenorganischestofdieindegrondachterblijvenzijnzeerduidelijkeenfunctievandeopbrengsten.Naarmatede
oogstenzwaarderzijnwegendehoeveelheidoogstrestenookmeer.
Desamenstellendedelenvandeorganischestof
Muller(l2j5)deeltdeorganischestofdieindegrondaanwezigisin
indevrijefractieenindegebondenfractie.DevrijefractieisgekenmerktdooreenwisselendeverhoudingC/Nenisgevoeligvoorafbraak.De
gebondenfractieheeftdaarentegeneenbetrekkelijk constanteC/N-verhouding.
Dezebedraagtongeveer10,isvooralsamengestelduitbiologischstabiele
delenenbeantwoordtaanxvatmeninhetalgemeenhumusnoemt.
Duurvandeeffectenopkortetermijn
Muller(123)isvanoordeel,datdeeffectenvaneenorganischebemesting
opkortetermijneentijdsduuromspannendievarieertvanenkelewekentot
enkelemaanden.Ditdeelvandeorganischestofiseensubstraateneenvoedingsbronvaneengrootaantaldierlijkeenplantaardigeorganismen.
Langeduur-effectvandeorganischestof
Delangeduur-effectenvandeorganischestofbeperkenzichvolgensMuller
(12J5)speciaaltotdeproblemenvanhethandhavenvanhetorganische-stof
gehalte
indegrondopeenvoldoendhoogniveau.
Deiso-humuscoëfficiënt
Muller(123)onderscheidt,naastdeuitdrukkingenlabieleenstabiele
humus,korte-enlangeduur-effect endirectewerkingennawerking,ooknog
determiso-humuscoëfficiënt.Deiso-humuscoëffici'ëntishetgedeeltevande
labieleorganische stofdieinstabielehumuswordtomgezet.Dezeiso-humuscoëfficiëntisverschillend,alnaargelangdesoortorganischemeststof.Voor
turfisdeiso-humuscoëfficiënt0,8 à1,0 (d.w.z.bijturfwordtbijnaalle
organischestofomgezetinstabielehumus,Ref.).Voorvoorverteerdestalmest
isdiecoëfficiënt0,3à0,5,voorstro0,08 à0,15envooreenjongegroenbemesterpraktisch0(dw.z.eenjongegroenbemesterbestaatpraktischuitsluitenduitlabielehumus;hetlangeduur-effectvaneenjongegroenbemesteris
duspraktisch0,Ref.).DezegetallengeldenvolgensMullervoorklimatologischeomstandighedenzoalsdievoorhetMiddellandsezeegebiedgelden.
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Vermeulen(191)deeltmee,datopeencongresvanBritselandbouwproefstationsdoorDö'rrverslagwerduitgebrachtoverproevenmetorganische
stofvanplantaardigeenvandierlijkeherkomst.Naviermaandenbewaren
vanorganischestofvanturfproduktenbijj50°Ctradenverliezenaanorganische
stofopvan2à6 %.Bijorganischestofvandierlijkeoorsprongdaarentegen
bedroegendeverliezennaviermaandenreeds64à80 %.Plantaardigorganisch
materiaalkandusvolgensVermeulengezienwordenalseenbronvanmeerduurzameorganischestofendierlijkorganischmateriaalvooralalseenbronvan
plantenvoedingsstoffen.
Indehandelzijndeorganischemeststoffen
Muller(123)onderscheidtdeorganischemeststoffendie indehandelzijn
enwaarvandetuindersmeerenmeergebruikmaken,intweegroepen.Deeerste
groepbevatproduktenopbasisvanturf.Hetbetreftvaakzeergehumificeerde
Produkten,dieindegrondeenzeerlangzameontwikkelingondergaan.Hunwerkzaamheidisreedsbetrekkelijkzwak.Detweedegroepbetreftstoffendiedirect
tevergelijkenzijnmetkunstmeststoffenwatbetrefthunfysischeenchemische
werking.Ditismetnamehetgevalmetproduktenopbasisvangefermenteerd
huisvuil.
Behoudvandebodemvruchtbaarheid
Hetbehoudvandebodemvruchtbaarheid isvolgensAgerberge.a.,geciteerd
doorVollmer (19^),inwezeneenvruchtopvolgingsprobleem.
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1.Bemestingmetstalmest
Opbrengsten
Overhetnuttigeffectvanstalmestwordt,afgaandeopnavolgendeproefresultaten,nogalgenuanceerdgedacht.BijproevenvanWabeisich(196)
Bernburg -Oost-Duitsland -opzwarteaardegrondwerdvan1970totenmet
1962continuroggeverbouwdbij eenjaarlijksetoedieningvandezelfdehoeveelheidmeststoffenperobject.Na53proefjarenblijktdatbijcontinue
roggeteelthetveldjedatzowelNPK-kunstmest (gemiddeld29N,70P2°5eri
73Ki20)alsstalmest (jaarlijks 10tonperha)kreeggemiddeldduidelijkmeer
opbracht danhetveldjedatalleenNPK (29N,70P2O5en73KgO)kreeg.
Deopbrengstenbedroegenoverde53proefjarengemiddeldresp.28,8qperha
en25>70.porha.
Heteffectvanstalmestishierproefveldtechnischgezien"belangrijk".(Of
hetgemiddeldeopbrengstverschilbijeenzwaarderekunstmestgift,vooralwat
Nbetreft,zoduidelijkinhetvoordeelvandestalmestzouuitvallenvalt
tebetwijfelen.Ref.)Ookbijcontinueteeltvanaardappelengafstalmest
eenbelangrijkeffect"ophetveldjeNPK•+stalmestinvergelijkingmethet
veldjeNPK. (opbrengstoverde53proefjarenresp.228qperhaen193Q
perha).Dekunstmestgiftbedroeghier,gemiddeld overdegehelebemestingsperiode,resp.49N,71^2^5e n ^ ^ ^2®P e rn a * terwijlaan stalmest 10ton
perhawerdtoegediend. (OokhierblijktdeN-bemestingophetkunstmestobjectvrijlaag,zodathet "belangrijkeeffect"vandestalmesthiervoor
x
eennietonbelangrijkdeeltoegeschrevendienttewordenaandeNuitde
stalmest.Ref.)
BijproevenoplichtegrondinWoburn-Engeland -vondenWarrenen
Johnston,aldusCooke (36), datbijsuikerbieten,indiendehoeveelheid
kunstmestkaligelijkgemaaktwerdaandehoeveelheidkaliindestalmest,
t.w.316lbKjOperacre,enindebouwvoorwerdingebracht,deopbrengsten
aansuikernabemestingmetstalmestennakunstmestgelijkwaren.Werdde
kunstmestkaliechterinhetzaaibedaangebracht,dangafdekunstmesthier
lageresuikeropbrengstendanstalmest.
VolgensCooke (36)kentmeninEngelandverschillendeproevenv/aarbij
jarenachtereenhetzelfdegewasophetzelfdeperceelwordtverbouwdenwel
opdeenehelftvanhetproefveldmetstalmestalsmeststofenopdeandere
helftvanhetproefvelduitsluitendmetbehulpvankunstmestenwelopverschillendegrondsoorten.BijproeveninRothamsted-zwarekleigrond -worden
bieten,tarweengerstcontinueverbouwd.Gerekendoverdeperiodevan1950i960brachtkunstmesthierbijtarweenvooralbijbietenmeeropdanstalmest,,
ofschoondehoeveelhedenN,PenKindestalmest groterwarendaninde
j
kunstmest.OokinWoburn-zandgrond -bijcontinueteeltvantarweenvan
'
gerstenwaarbijdevoorzieningmetN,PenKviastalmestveelruimerwas
i,
dandieviakunstmest,gafkunstmestbeteretarwe-opbrengsten (gerekendover
deperiode 1877"t/m1896)danstalmest.
OokbijSaxmundham-Engeland -leidde,aldusgegevensvanCooke (36)*
bijeenvierjarigerotatiegedurendede60-jarigeperiode 1900-i960,kunstmesttothogereopbrengstenvantarwe,gerst,bietenenerwtendanbemesting
metstalmest,ofschoondoorstalmestduidelijkmeerNenKtoegediendwerden
danviakunstmestenbijgebruikvanstalmestdestructuurvandegrondbeter
wasenhetlandgemakkelijkerenvroegertebewerkenwas.Alleenbijbonen
gafstalmesthogereopbrengstendankunstmest.
Cooke (36)vermeldtoverniet-Engelseproeven,datindedesbetreffende
niet-Engelselandengeenbewijsgeleverdwerddatbijgebruikvankunstmeststoffendebodemvruchtbaarheiddoorverwijderingvanorganischestof,achteruit
ging.Vaakwerdhettegengesteldegevonden,namelijkdatkunstmestgrotere
gewassengafdiemeerwortel-enstoppelrestenindegrondachterlietendan
stalmest.Ineensamenvattendoverzichtvandiverseproeven,tervergelijking
vanheteffectvanstalmestt.o.v.datvankunstmest,zegtCooke (36)dat
niettegenstaandedeeffectenvanorganischemeststoffenindezeproevenin

hoofdzaakverklaardschijnentekunnenwordenuitdeextratoegediende
voedingsstoffen,demeesteverslagenindedesbetreffendeproevenspreken
vanbeterestructuurenfysischetoestandenvandemogelijkheidvangemakkelijkerenvroegerebewerkbaarheidvandegrondtervoorbereidingvan
eenzaaibedopdeveldjesdiecontinumetstalmestwarenbehandeld.Het
schijntechter,aldusCooke,datdezevoordelennietgemakkelijk"vertaald"
kunnenwordeninextraopbrengstenvandegewassen.Alleenwaardeextra
toegediendevoedingsstoffenbijzonderbelangrijkwarenhadstalmesthogere
opbrengstengegeven,b.v.bijdeleguminosenteSaxmundhamenbijgerstte
Hoosfield (teRothamsted,Ref.),waardekunstmestteweinigNbevatte.
BijeenbietenproefopBarnfield-teRothamsted-waarbijNEK-kunstmestaandebierenwerdgegeven,kwamendaarnaastookdeobjectenstalmest
enstalmest+N-kunstmestvoor.HierbijbleekaldusCooke(^6) datNPKkunstmesthogereopbrengstenaanvoeder-ensuikerbietengaf(gerekendover
deperiode1941-1959watdovoederbieten-endeperiode 19^6-1959wa"tde
suikerbietenopbrengstbetreft)-danalleenstalmest,maardatstalmest+N
noghogereopbrengstengaf.DezeproeflietechternietzienofdeN-gift
optimaalwas.Debietenopbrengstenwarenlaagtenoemen,mogelijkvanwege
deaaltjes.
Stalmestenonkruiden
IneenveeljarigebemestingsproefteThyrow (Oost-Duitsland)werdook
heteffectnagegaanvanhettoedienenvanstalmestopdeonkruidbezetting
vandegrond.Hierbijwerdingeenenkeljaarchemischeohkruidbestrijding -^
toegepast.Destalmestgiftenbedroegenj50tonen60tonperha.Volgens
Schnieder(167)bevattendeveldjesdiestalmestontvingenendeveldjesdie
geenbemestingontvingenduidelijkeenminderaantalonkruidenenookeen
duidelijkmindergewichtaanonkruidendandeveldjesdiealleenkunstmest
ontvingen.Ditgeldtookvoorhetgewichtaangraanopslag.Demetstalmest
v
bemesteveldjesbevattendusduidelijkveelmeergewichtaangraanopslag
dandeveldjesdiegeenorganischebemestingenzeerduidelijkmeergraanopslagdandeveldjesdietotaalgeenbemestingontvingen.Dehoofdoorzaak
vandesterkerevermeerderingvanonkruidenalsgevolgvanregelmatigetoedieningvanstalmestmoetnaardemeningvanSchniedernietgezochtworden
ineenverslepingvandeonkruidzadendoordestalmest,maarineenverhogingvandebodemvruchtbaarheiddoordestalmest.
Stalmestenstructuur
Cooke (36)isvanmeningdatermethodennodigzijnomverbeteringenin
debodemstructuurvasttestellendiedoororganischebemestingzijnveroorzaakt,
indienmendeeffecten,veroorzaaktdoordeplantenvoeding,'probeerttescheiden'
vandemogelijkeeffectenvandeorganischestof.CookeenWilliamsontwikkelen
bepalingsmethodenbijkleigrbOdenzandgrond,dooro.a.destabiliteitvande
bodemaggregatenendedoorlatendheidvoorwateropmetstalmestbemest bouwland, op
gebraaktegrondtevergelijken.Zandgrondbleekveelminderstabieltezijndan
dekleigronden.Jaarlijksegiftenstalmesthaddendekleigrondgestabiliseerd,
.maarnietdezandgrond.BijproevenvanWilliamsenCookebijbouwland opzandgrondteWoburnbleekeengiftvan15tonstalmestperacre,éénkeerindevijf
jaartoegediendaanbouwland,eenmeerstabieleenbeterdoorlatendegrondtegeven
danwanneergeenstalmestwerdtoegediend.BijandereproevenvanWilliamsen
Cooke (36)metgronddiemechanischineenslechtestructuurwasgebracht,deed
continuebehandelingmetstalmestdesterktevandekluitenverminderen.Bij
veeljareningraslandleggenvandegrondwasheteffectnoggroter.
BijproevenvanWilliamsinEngeland,zodeeltCooke (36)mee,bleekdatin
gronddiecontinubemestwasmetstalmestt.o.v.degronddiecontinuemetkunstmestwasbemest,devolume-dichtheiddaaldevan1,68tot1,56enhetporiënvolume steegvan 33 %tot 37 %.
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zandigeleemgrondbleek,dathetporiënvolumevandegrondondersuikerbieten t
hethoogstwasnabemestingmetstalmest+NPK-kunstmest.Hetlaagsteporiënvolumewerdgevondenwanneeruitsluitendkunstmestwerdtoegediendenwanneer;
totaalnietwasbemest.Hetverschilinporiënvolumetussenobject"stalmest 'j
+NPK"enerzijdsenobject"geenorganischebemesting"anderzijdswas
f
"belangrijk".Ooktenaanzienvandewatercapaciteitvandegrondbijdeteelt
vansuikerbietengaf"organischebemesting"eensignificantverschiltenopzichtevan"geenorganischebemesting".Ookwatbodemdoorluchtingbetreft
gafbemestingmetstalmest+NEKeenbelangrijkverschiltenopzichtevan
"geenorganischebemesting"oftenopzichtevanNPK-bemesting.Debestedoorluchtingvanhetgrondoppervlakwerddusgevondennagecombineerdestalmestenmineralenbemesting.
Organischestofindestalmest
InGrignon-Frankrijk-ismenaldusCooke (336)vanaf1875meteen
proefbezigwaarbijvanaf1929suikerbietensteedsinafwisselingmettarwe
wordenverbouwd.Detarwestoppelblijftophetland,hetbietenbladwordt
afgeoogst.BijvergelijkingvanhetaandeelNindegrond,in19J58en1952,
blijktdatbij"geenbemesting"vanafl8?5hetpercentageNtussen19358en
1952gedaaldwasvan0,1350%tot0,118 %.BijeenPK-bemestingdaaldehet
aandeelNvan0,164 %tot0,14-5%enbijeenNPK-bemestingvan0,150 %tot
0,14-2 fo. BijeenjaarlijksetoedieningvanviertonstalmestdaaldedehoeveelheidtotaleNvan0,166 %tot0,161 %.
Vollmer (194)isvanmeningdateenorganischemeststof,vooralstalmest,
specifiekewerkingenennevenwerkingenveroorzaakt,waardoordenoodzaakende
betekenisvaneenaanvullendeorganischebemestingvoorhetbehoudvande
bodemvruchtbaarheidtotuitingkomen.Vanwegehetvelewerkdatmetdewinning
endebemestingvanstalmestgepaardgaat,rijstdevraagofdebehoefteaan
stalmestnietverminderdkanwordenofdoorbemestingmetandereorganische
stoffen,hetgebruikvanstalmestniethelemaaloverbodigkanwordengemaakt.
BijdeveeljarigeproefteBernburg (Gost-Duitsland)waarinvan1910
t/m 1962zowelroggealsaardappelenalscontinueteeltwerdenverbouwd,had
ophetmetroggeverbouwdedeelvolgensWabersich(197)hetobject"stalmest+
NPK"op0-25cmdieptein1962eenC-gehaltevan1,78 %enop25-50cm
diepteeenC-gehaltevan1,25 %.DeNPK-objecten,diedusgeenstalmestkregen,
haddeneenC-gehaltevanresp.1,26en0,91 <fo.Ookhetobject"stalmest+NPK"
hadeenhogerC-gehaltedanhetobjectPK.Decijfersbedroegenhierresp.
1,66 y. en1,16 %.DemetstalmestbemesteobjectenhaddenduseenhogerC-gehaltee
dusookeenhogerorganische-stofgehaltedandeuitsluitendmetkunstmestbemesteobjecten.Opsteedsmetaardappelenverbouwdeveldjeswerddezelfde
tendensaangetroffen.Hetobject"stalmest+NPK"vertoondeindelaagvan 0 - 2 5
cmdiepteeenC-gehaltevan1,62 %,op25-50cmdiepteeenC-gehaltevan
1,08 %.VoorhetobjectNPKbedroegendeC-gehaltenhierresp.1,16 %en0,79 %.
StalmestinverbandmetdepHvandegrond
VolgenshetjaarverslagvanhetInstituutvoorBodemvruchtbaarheidte
Groningenover1965(142)isdemeningdatstalmesteendeelvandeschade
diedooreentelagepHvandegrondwordtteweeggebracht, kanopheffen,
juistvcorgrondendiearmzijnaanmagnesium.Voorhetoverige meteen.
ernietveelvanverwachten.Ookgroenbemstingdoetinditopzichtweinig.
2.Bemestingmetstro
Negatieveresultatenvanoudeproevenmetstrobemesting
Debruck (44)merktop,datdeindevorigeeeuwverrichteproevenmet
strobemesting,o.a.inEngeland,negatiefverliepen,omdatmengeenextra
N-bemestingtoediende.Destro-verterendemicro-organismenbindenechtereen
aanzienlijkehoeveelheidN,diezijaan deN-kringloopvandegrondonttrekken.
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InDuitslandadviseerdemenvroeger,aldusDelaLandeCremere.a. (116),
hetstroeerstgeruimetijdopdegrondtelatenliggen,omhetdoorde
bodemfaunaenschimmelstelatenvoorverteren.KöhnleinenVetterconstateerdeninhunvijfjarigeproevendathetdirectondergeploegdestroinhetvoorjaar
verderwasverteerddanwanneerhetalseenstrodektotvrijlaatindeherfst
wasblijvenliggen.Vooralineendrogeherfstverteerdehetstroineen
strodekveeltelangzaam,hetgeenookdeopbrengsteninhetvolgendjaarongunstigbeïnvloedde.Deverteringvanhetstrobleekopdeeersteplaatste
wordenbepaalddoordeaanwezigheidvanvoldoendevocht.DelaLandeCremere.a.
(116)vermeldenverder,datvolgensDuitseervaringeninproeveneninde
praktijk,mendegunstigsteresultatenkrijgtmetdirectonderwarkenvanhet
stroindebovenlaagvandebouwvoor.Bovendienheeftmendandebesteresultatentenaanzienvanstructuurverbeteringenopbrengstvermeerdering.Daarbij
komtdathetonkruidinmulchlaterontkiemtdanondereenstrodek.
Baratte (9)deeltmee,datmeninFrankrijkalvrijvaakzietdatna
hetmaaidorsenhetstroonmiddellijkwordtondergebracht.
' WatdetegebruikenapparatuurbetreftmerkenDelaLandeCremere.a.
(116)op,dateenin1962doorPeuerleingenomenproefoplemigegrondin
West-Duitslandaantoonde,datdefrees,defreesploegendevleugeleghet
gunstigstzijnvoorhetverkrijgenvaneensnelleverteringvanhetstro.
InhetalgemeenmoetenvolgensDelaLandeCremere.a.(116)allebewerkingengerichtzijnopbehoorlijkeverteringvanhetstrovóórdatde
winterinvalt.Naarmatedegrondzwaarderismoethetstroondieperworden
ingewerkt.
Watdemaniervanonderwerkenvanhetstrobetreftonderscheidt
Debruck (44)tweemethoden:hetstro"inschillen"ofhetstroalsstrodek
aanbrengen.Deeerstemethodewordtmeertoegepastopzwaregrond.Oplichte
grondwordthetstrodektotaanhetopv/intervoorploegengelijkmatigaangebracht.Ookhetinschillenvanhetstrokanopzandgrondgunstigeresultatengeven.
Renius(7)merktop,dathetbijstrobemestingvooralaankomtopgoed
hakseleneneengelijkmatigeverdelingvanhetstro.
Hoevaakmetstrobemesten?
Alstevaakstrowordtondergeploegd,zomenenDelaLandeCremere.a.
(Il6),kandoorophopingvanonvoldoendeverteerdestrcrestenvanvorige
oogstendegrondtelosworden,ookzelfsopzwaregronden.Ervaringexiin
Nederlandwezenuit,dateenjaarlijksetoedieningvantientonstroperha,
nochopkleinochopzandaanleidingheeftgegeventotongewensteophopingen
vanstro.
Overdetoelaatbarefrequentievanhetonderwerkenvanstrolopende
meningennogaluiteen,aldusDelaLandeCremere.a. (116):vanvakerdan
eenmaal indetweejarentoteenmaal indedriejaren.Veelhangtafvan
degrondsoortendeklimatologischeomstandighedendiedeverteringssnelheid
vanhetstromedebepalen,zodateenalgemeenvoorschriftniettegevenis.
Opdrogegrondenkaneencombinatiemetgroenbemestingwordentoegepast.
InhetJaarverslag1966vanhetInstituutvoorBodemvruchtbaarheid (14^)
staatvermeld,datvolgensdoorditinstituutverrichteproevenhetjaarlijks
onderploegenvanstroopzandgrondgeengevaaroplevertvoorteloswordenvan
degrond.
Snelheidvandestrovertering
KöhnleinenVetter,geciteerddoorDelaLandeCremere.a.(116)hebben
bijhunproevenmetstrogeenteloswordenvandegrondkunnenvaststellen.
V/elbleek,datdeverteringvanstroopdeenegrondsnellergaatdanopde
andere.Opeenzwarelemigegrondwashetstronazevenmaandenreedsvoor
84 %verteerd,terwijlhetstroopeenvochtigeheide-ontginningvoor
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5à6 %vandeoorspronkelijkehoeveelheidverseorganischestof(stro+
wortelresten)terugtevinden.
VolgensDebruck (44)hebbennieuwereonderzoekingenuitgewezen,datde
verteringvanhetstrodesteintensieververlooptnaarmatedegrondenhet
strobetermetelkaarwordengemengd.Ditkanbereiktwordendoortoepassing
vanschijveneg,spadenwalsegofgrondfrees.Debrucksteldeonlangsvastdat
doorhetinfrezendeafbraakvanhetstrodubbelzosnelverliepalsbij
inschillen.Vermeldeafbraakvanhetstrogaat,zoalsproevenuitwezen,
samenmeteenversterkteN-vastleggingvandegrond.
Hakselenvanhetstro
DelaLandeCremere.a.(116)vermelden,datmeninWest-Duitsland
unaniemvanoordeelis,dathetvooreenvlottegangvanzakenbijdegrondbewerkingenvooreensnelleverteringvanhetstronoodzakelijkis,datdit
zokortmogelijkwordtgehakseld.Spreektmenvanzeerkortgehakseldstro,
dandenktmenaanstukjestergroottevanongeveertweecmlang.Erzijn
hakselaarsindehandeldienietalleenhetstrozeerkorthakselenmaar
hetooknogoverlangsopenrijten.Ditkomteensnelleverteringtengoede.
Strobemestingenstikstofvoorziening
Debruck (44)heeftuitproevenmetstrobemestingzonderextraNkunnen
concluderendatzonderextraNdeopbrengstenlagerwarendanbijtoepassing
vangeenstrobemesting.OpdebeteregrondenverkreegDebruckzonderextraN
opdenduurtocheenopbrengstverhogendeffect.Doorstrobemestingworden,
aldusDebruck (44),aanzienlijkemeeropbrengstenverkregenalsmenvoldoende
stikstoftoedient.Hetverbouwenvaneentussengewasvoorgroenbemestingen
ditsamenmethetstroonderwerkengeeftnoggrotereopbrengststijgingen.
Vez (192)ondervond,dathetsystematischonderbrengenvanstrometin
heteerstejaareenaanvullendeN-gift,geennoemenswaardigestijgingvande
opbrengsttengevolgehad.
Stroincombinatiemetgroenbemesting
DelaLandeCremere.a.(ll6)bezochteninWest-Duitslandeenbedrijf
opzandigeleemgrond,waarhetonderbrengenvanstrohetliefstgecombineerd
wordtmeteengroenbemestingmetstoppelknollen.Hetstroverteertdansneller.
Strobemestingenorganischestof
VolgensRuischenDeZeeuw (159)kanmenopeenakkerbouwbedrijfmet
50 fogranenen50 %hakvruchtenhetjaarlijkstekortaanorganischestofvia
wortel-enstoppelrestenhetbesteaanvullendooro.a.stro.
VerschillendeEngelseonderzoekershebbenvolgensmededelingenvan
Cooke (36)veranderingengemeteninhetorganische-stof
gehalte vandegrond
veroorzaaktdoorhetonderploegenvangraanstrobijrotatiesbestaandeuit
akkerbouwgewassen.IneenproefteRotharasted,waarbijomdetweejaren
2,65tonstroperacrewerdondergeploegd,namhetorganische-stofgehaltena
achttienjaarmet0,1 %toeenhetN-gehaltemet0,005$•Harveyvondophet
proefveldinSprowston,aldusCooke (36)dathetorganische-koolstofgehalte
vandegrondmet o>1 %steegnatwintigjaaronderploegenvanstro.Opeen
proefveldinHighMowthorpe,zodeeltCooke (36)mee,werdiederjaarhet
effectvanafoogstenvanstro,vanverbrandenenvanonderploegenbeproefd.
Bijhetbeginvandeproefbedroeghetorganische-stofgehaltegemiddeld3,96 %.
Ditgehaltenamdoorcontinubouwlandgebruik af.Naachtjarenbedroeghet
organische-stofgehalte 3,6 %alshetstrowerdverbrandofaf
geoogst,3,7fo
waarhetstrowerdondergeploegdenbijna3*8 %waarhetstroterugkwaminde
vormvaneenstalmestgiftaanaardappelen,éénkeerperzesjaarverbouwd.
IneensamenvattingzegtCooke(36)datproeveninEngelandnebbenaangetoond,

datbijonderploegenvanstroinhoeveelhedendooreengraangewasgeproduceerd,zelfsbijeenbehandelingvantwintigjarenhetorganische-stofgehalte
nietmeergestegenwasdan0,2 %ingrondendieoorspronkelijkweinigorganischestofbevatten.Ingrondendieoorspronkelijkveelorganischestof
bevattenverminderdehetorganische-stofgehalte dooronderploegenvanhetstro.
Hetstroonderploegenvoorkwamhierdusniethetverliesaan organischekoolstofgehaltedatnormaalookvoorkomtalsdergelijklandsteedsalsbouwland(inhoofdzaakgranenenhakvruchten,Ref.)wordtgebruikt.Werddezelfde
hoeveelheid stroindevormvanstalmestondergeploegd,dansteegdaardoor
hetorganische-stofgehalteeenweinigmeerdanbijonderploegenvanuitsluitendstro.
VolgensVollmer(194)zijnEkmanenSvenL.Janssonvanmeningdathet
organischeeffectvanstalmestopdelangeduurgelijkisaandatvanstro.
IneenpublikatievanDelaLandeCremere.a.(116)vindtmenvermeld
datopeentweetalinWest-Duitslandbezochteakkerbouwbedrijvenvolgens
uitkomstenvanhetgrondonderzoekdehumusgehaltenvandegrondietsgestegen
waren,sindsmenbegonnenwashetstroondertewerken(i.p.v.afteoogsten,
Ref.).
Verbrandenvanstro
BijeenveeljarigeproefoverstrobemestinginZuid-Zweden,inhetlandbouwgebiedMalmö'huslänworden,aldusVollmer(19^)veldjesvergelekenwaarop
strowordtverbrandmetveldjeswaarhetstroalsmeststofwordtbenut,al
dannietmeteenaanvullendeN-bemesting.Uitderesultatenvandezeproef
kandeconclusiegetrokkenwordendatonderdedaarvoorkomendeverhoudingen
eenwatmindergunstigewerkingvandestrobemestinginverhoudingtothet
verbrandenvanhetstro,dooreengeringeN-giftkanwordenopgeheven.Onder
dezeZweedseomstandighedenvoldoeteensalpetergiftinhetvoorjaarnoghet
beste.Inhetjaarnaonderploegenvanhetstrowordtdoorgaansdehoogste
opbrengstverkregen.
HetverbrandenvanstrokanvolgensDelaLandeCremere.a.(H6)als
oorzaakhebbenhetvoorkomendattevaakachterelkaarstrowordtondergewerkt,waardoordegrondteloskanworden,ofalsnoodoplossingbijongunstigeomstandigheden,b.v.eenlateoogstofdatmenonvoldoendebekend
ismethetgunstigeffectvanhetonderwerkenvanstro.Hetstroverbranden
heeftaldusDelaLandeCremere.a.(ll6)geennadeligegevolgenvoordegrond.
HetverbrandenvanstroschijntnaardemeningvanCooke(^6) waardeloostezijn.Aldeorganischestofendestikstofgaandanverloren,doch
defosfaatendekalikomenindegrondterug.Vanhetverbrandenvanstro
kangeendirectonkruidbestrijdendeffectwordenverwachtaldusDelaLande
Cremere.a. (116).Dikwijlswerdnahetverbrandenzelfseensterkereonkruidbezettinggeconstateerd.
Vgl;Schulte (169)isvanmening,datbijbijna100 %graaninhetbouwplanhetverbrandenvanstrolandbouwkundiggrotevoordelenmetzichbrengt.
Hetmaakteendroge,diepeofeenschonevoormogelijk,diegeschiktwordt
voordebestrijdingvankweek.Debodemvruchtbaarheidhoefternietonderte
lijden,alsermaarmeteendaaropeengroenbemestingwordtingezaaid.
Invloedvanstroonderbrengenopdestructuurvandegrond
Cooke(36)maaktmeldingvaneenproefteRothamsteddoorPatterson
beschreven,waarbijelketweejaar6000lbtarwestroperacrewerdondergeploegd.Hetstrohadgeeneffectopdeverbouwdegewassen-gerst,suikerbieten,aardappelen-ofschoondestructuurvandegrondbeterwerdalsgevolgvanhettoenemendeorganische-stofgehaltevandegrond.
IneenproefinWest-Duitslandmetonderbrengenvanstrokonzoals
Debruck (154)meedeelt,reedsinhettweedejaarnatoepassingvanstrobemestingeennoemenswaardige structuurverbeteringwordenbereikt.
NaaraanleidingvaneenbezoekdoorDelaLandeCremere.a.(116)aan
o.a.diverseakkerbouwbedrijveninWest-Duitslandmetjarenervaring ophet
gebiedvanstroonderwerken kanmen concluderen,datdeervaringen met
strotenaanzienvandostructuurvande[-rondinhetalgemeengoedwaren,
ookopzwaregrond,opdebezochtebedrijvenenproefveldenwaarreedsgeruime
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uittezicho.a.ineenlangerbewerkbaarblijvenvandegrondindeherfst
eninhetvoorjaarsnellerdroogworden,ookopzwaregrond,eengemakkelijkor
bewerkbaarwordenvanzwaregrond,waardoormenbijhetploegenmindertrekkrachtnodighaddanvroeger.Eengesignaleerdetoenemingvanmuuroppercelenwaarhetstrowordtondergewerktv/ijsteveneensopeenluchtigergrond
meteenactieverbodemleven.
Invloedvanstroonderbrengenopdeopbrengst
DoorSébillotte (170)wordtnaarvorengebrachtdatinFrankrijkdoor
MmeBlanc-Aieard enDrouineauiswaargenomen,datdooronderploegenvan
stroenerzijdsdemeststoffenbetertotwaardewordengemaaktenanderzijds
eenbeterebenuttingvandegemineraliseerde stikstofindegrondwordt
verkregen.
Muller(123)maaktmeldingvaneenzestienjarigeproefinFrankrijk,
waarbijverschillendevormenvanorganischemeststoffenwerdenvergeleken.
Vandeintotaalachtwaarnemingsjarenoverdedirectewerkingbleekdatin
vijfvandieachtjareninheteerstejaarnastrobemestingeenhogereopbrengstwerdverkregendannauitsluitendmineralebemesting.Dezehogereopbrengstwerdbereiktbijaardappelen (2x),pompoen(2x)enuien.Vanacht
nawerkingsjarenwarenerzevenwaarbijstro+NEKhogereopbrengstengafen
welbijaardappelen,uien,erwten,maisenpompoen.
OpeenvijftalakkerbouwbedrijveninWest-Duitslandwaaraljarenlang
ervaringisopgedaanmethetonderwerkenvanstroblijktvolgensgegevens
vanDelaLandeCremere.a. (116),datsindsdeinvoeringvanstrobemesting
deopbrengstenhogerwarendandievandeomliggendebedrijven.Bovendien
warendeopbrengstenzekerderenfluctueerdenzevanjaartotjaarminder
danvroegerhetgevalwas.Kö'hnleinenVettervondenineenproefmet
continuverbouwdetarwe,datmethetonderwerkenvanstroslechts200kg
meerzaadwerdgewonnen,terwijleenslechtgewasklaver4-00kgmeeropbracht.Eenstrobemestingheeftvooralmeerinvloedopdestro-opbrengsten
danopdezaadopbrengst.UitdeDuitseproefgegevenskanvolgensDelaLande
Cremere.a.(116)overheteffectvandeorganischestofopdeopbrengstnog
maarweinigwordengehaald.IndeveeljarigeNederlandseproevenlopende
verschillenuiteenvan-5tot+22 %.VolgenservaringenvanDelaLande
Cremere.a.(116)zalstro,indienhetonderwerkenopdejuistemaniergeschiedt,enervoldoendestikstofterbeschikkingstaat,evenalsandere
organischemeststoffenhetproduktievermogenvandegrondopeenhogerpeil
brengendandoorgebruikvankunstmestalleenistebereiken.
InEngelandzijnaldusCooke(36)deresultatenvanstrobemestingop
deopbrengstvandegewassennogalwisselend.BijproeveninRothamsted,
dieachttienjaarduurdenenwaarbijiederetweejaarstrowerdtoegediend,
namendeopbrengstenvanaardappelenensuikerbietendelaatstezesjarentoe.
Detoenamenkunnenhetgevolggeweestzijnvanhetvrijkomenvanvooraf
gebondenstikstof.(BijdezeproevenwerdendusblijkbaargeenN-trappen
ingeschakeld,Ref.).BijproeveninSprowstoninNorfolkdeedstalmestaldus
Cooke,de opbrengstvanbietenengranenmetongeveer30 %toenemen.Onderploegenvanstrohadgeendirecteinvloedopdebieten,maardestroresten
haddenophetvolgendegewasgersteeneffectvantweederdevanheteffect
vanstalmest.Cookekomttotdeconclusie,datdebestemaniervanbenutting
vanstrois,erstalmestvantemaken,vooralopgemengdebedrijven.Opbedrijvenzonderveekanstroonderploegengerechtvaardigdzijnopgrondenwaar
destructuurdoorcontinueakkerbouwechteruitblijkttegaan,maarhetisuit
proevennietduidelijkgebleken(Cookebedoeldehierblijkbaarspeciaal
Engelseproeven,Ref.)ofditverbeteringvandeopbrengstgeeft.Zolangdit
nietgeblekenisschijntorredentezijnomdaarwaaropakkerbouwgrondenhet
onkruidtoeneemtofmetgoedeteeltenwordtonderbroken,hetstroniette
verkopenofteverbranden.

-29Strobemestingenonkruiden
DelaLandeCremere.a.(116)stellen,datbijmaaidorsen86 fovande
geoogsteonkruidzadenbijdekorrelsterechtkomt,11 %bijhetkafenj5 %
bijhetstro.Slechtsde14 %dienietmetdekorreloogstwordtafgevoerd
komenbijmaaidorsengevolgddooronderploegenvanhetstro,ophetland
terecht.Hiervanis3 %afkomstiguitstro.Omdatditaanstrogebonden
onkruidenzijn,zullendoorhetgebruikvandemaaidorserbepaaldeonkruidtypendeoverhandkrijgen,zoalswindhalmenkleefkruid.Ingemulchtstro
ontkiemthetonkruidbeterdanondereenstrodek.Deveelvoudigestoppelbewerkingenvormendaneeneffectieveonkruidbestrijding.Eenstrodekbevordertdeuitbreidingvanonkruidendoorhetuitblijvenvandestoppelbewerkingen.
Strobemestingenvoetziekten
OpgeenvandedoorDelaLandeCremere.a.(116)bezochtelandbouwbedrijveninWest-Duitslandwerdnatoepassingvanstrobemestingeenuitbreidingvanziektengeconstateerd.InFrankrijkisdoorVez (192)nagegaanofhetonderbrengenvanstroinvloedhadopdegezondheidstoestand
vancontinuverbouwdetarwe.Hetpercentagehalmendatdoorvoetziekteni.o.detarwehalmdoder-werdaangetastwasindeveldjesdieregelmatig
stroontvingenietsgeringer.Devreesvanverschillendeboerendoorte
denkendathetstrodeveroorzakenvandetarwehalmdoderendeoogvlekkenziekteindehandzouwerkenschijntdusvolgensVezvergezochttezijn. \
OokDebruck,geciteerddoorVez (192),constateerdegeenenkelongunstig
effectvanhetstroopdeopbrengstvantarweenopdeontwikkelingvan
voetziekten,voorzoverergeenstikstofgebrekis.
Strobemestingenstuifgevaar
Ineenverslagvaneenproefoveronderploegenvanstrometenzonder
groenbemesting (157)opzandgronddievrijgevoeligwasvoorstuivenwerden
vergeleken:stroonderploegen,groenbemester-Serradelle-onderploegen,
stro+groenbemesteronderploegenen"onbehandeld".Hetonderploegenvan
stroofgroenbemesterhadeengunstigeffectopdegrond.Erkwammeerverbandtussendegronddeeltjesendebouwvoor,waardoorhetstuifgevaarafnam.
Nahetonderploegenvanhetstroendegroenbemesterwerdenaardappelenverbouwd.Stroonderploegengafdelaagsteaardappelopbrengst,t.w.291kgper
are.Groenbemestingindevormvansarradelleenvanstro+groenbemesting
gavenbeidet.o.v.onbehandeld-J01kg-eengemiddeldeverhogingvande
knolopbrengstbijaardappelenvan11 %.Hetonderploegenvanstrogaft.o.v.
alleengroenbemestingpraktischgeenopbrengstverhoging.
J>.Groenbemesting
Groenberaestingkenttweefasen
GroenbercestingbestaatvolgensGrossman(78)hierin,datgeschiktegewassenophettebemestenperceelopgekweektwordenendezedaaropaansluitendzomogelijkophethoogtepuntvanhunvegetatieveontwikkelingonmiddellijk
indegrondwordengewerkt.Gros^nannonderscheidtbijgroenbemestingduidelijk
tweefasen:a.degroeivanhetgewastotaanhettijdstipvanonderbrengen,
b.dedaaropaansluitendeverteringvandeingewerkteorganischestof.Bijde
eerstefasezullenvooralwortelafscheidingeneenrolspelen.Inditstadium
bereiktdeafbraakslechtseengeringeomvangenbeperktzichtotvroegtijdig
afgeworpenbladeren,afgestorvenwortelharene.d.
Hetspecifiekevaneengroenbemester
Grossmann(78)isvanmening,dathetspecifiekevaneengroenbemesting
vooralhierinligt,dattoteenzekertijdstipeennaarverhoudinggrotemassa
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Doorhetinwerkenvandegroenbemestingendedaaropvolgendeafbraakprocessenkunnendefysische,chemischeenvooralbiologischeverhoudingeninde
grondingrijpendwordenveranderd.
IneenFransepublikatienoemtMuller(123)hetkarakteristiekevan
eengroenbemestingdeverteringssnelheid.DezeverteringssnelheidendegeringeC/N-verhoudinghebbentotgevolg,dathetrendementaanstabielehumus
zeergeringisenweldestegeringernaarmatedegroenbemestingjongeris.
Hoeveelheidorganischestofineengroenbemesting
Demassadrogestofineenhoeveelheidgroenbemesterkanvolgens
Muller(124)sterkvariëren,o.a.naargewas,bemesting,vegetatieduur.Zo
kanb.v.eenmengselraaigras+klavereenbemestingsaequivalentvan20ton
perhabereiken;20tonstalmestkan2tonstabielehumusgeven,doch20ton
groenbemestinggeeftslechtsmaximaal0,3à0,5tonstabielehumus.Zogaf
snijrogge,aldusgegevensvanAnstett-enaangehaalddoorMuller (123)-intotaal1,12tondrogestofperha,waarvan0,j6tonondergrondsedelen;rode
klavergaf4,47tondrogestof,waarvan3,92ton(=88 fo, Ref.)ondergrondse
delen.InhetJaarverslagvanhetInstituutvoorBodemvruchtbaarheidover
1965(212)staatvermeld,datde hoeveelhedenwortelmassa'svangroenbemestingsgew
sterkuiteenlopen.Alsuiterstengeldenminderdan400kgdrogestofperha
bijstoppelknollenenspurrieenmeerdan3000kgbijmosterd.
Foutenbijonderploegenvangroenbemesters
AlsdedriemeestvoorkomendefoutenbijhetonderploegenvangroenbemesterswordendoorGrootehhuis(68)genoemd:a.tedieponderploegen(wat
gemakkelijktotdevormingvaneenafsluitendgroenlaagjeonderdebouwvoor
aanleidingkangeven)b.telaatonderploegen(bijtijdigonderploegenkan
reedsvóórdewinterenigevoorverteringplaatshebben)c.onderploegenonder
tenatteomstandigheden(wantditwerktstructuurverslechterendopdegrond).
Invloedvaneengroenbemesteropdestructuurendeverslempingvandegrond
Grootehhuis (66) geefteenverslagvanderesultatenvanproevendiein
1964werdenaangelegdopdeLovinkhoeveteMarknesseenopdeproefboerderij
MariënhofteWestmaas.Dezeproevenhaddentotdoelnategaanwelkeinvloed
groenbemestingmetItaliaansraaigrasheeftopdestructuurvandegrond.
Daartoewerdendevolgendevijfobjectenmetelkaarvergeleken:a.geengroenbemestingbij0N,b.It.raaigras+0N,c.It.raaigras+50kgN,d.It.
raaigras+ 100kgN,e.It.raaigras+ 150kgN.OpdeLovinkhoevebleekgeen
verschilinstructuurtebestaantussendevijfobjectenonderling.HetproefveldopMariënhofvertoondedaarentegenwelverschiltussendeobjecten.Dit
betreftvooraldeverkruimelingvandegrond (naploegeninnovember1964)en
destructuur (invoorjaar 1965).Objectahadhethoogstecijfervoorverkruimeling (=fijnheidvandegrond),enhetlaagstecijfervoordestructuur(Sehr,
vermelddenietwatdestructuurbepalingpreciesinhield,Ref.).Opbeideproefveldenwerdenin1965aardappelenverbouwd.Elkvandevijfobjectenhadnog
6N-trappen,nl.O N , 50N,100N,150N,200Nen250N.BijdezelfdeN-trap
in1965waseropdeLovinkhoevetussendevijfgrasgroenbemestingsobjecten
praktischgeenverschilinaardappelopbrengst.OpMariënhofdaarentegenhadden
alleobjectenmetgroenbemestergemiddeldbijna10tonmeeraardappelenopgebrachtdanhetobjectzondergroenbemesting.Terverkrijgingvandehoogste
aardappelopbrengst in1965washethiernietnodiggeweestomin1964naastde
grasgroenbemesternogenigeNtoetedienen.Hetgroteverschilinresultaat
tussendeproevenin1965opdetweeproefboerderijenzouvolgensGrootenhuis
weleensgrotendeelsopstructuurverschillenindegrondteruggebrachtkunnen
worden.Opdezwarezavelmetzeergoedestructuur-deLovinkhoeve-hadgrasgroenbemestingin1965geeninvloedopdehoogtevanhetaardappelopbrengstniveau.OpkleigrondmetmatigestructuurheeftgrasgroenbemestingmetItaliaans
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Indeexcursiegids1967vandedrieorganische-stofbedrijventeNagele
indeNOP (55)wordto.a.gewezenophetverschilinorganische-stofvoorzieningtussendedriebedrijven.Ophetbedrijf"dekunstmestakker"wordt
nooitorganischebemestingtoegepast.Ophetakkerbouwbedrijf "hetklaverland"wordternaargestreefdopallepercelenéénkeerindetweejaren
groenbemestingtoetepassen.Ophetgemengdebedrijf"dewisselweide"
wordtoverhetgehelebedrijfeenwisselbouwsysteemtoegepast.Nadriejaren
akkerbouwvolgttelkenseenéénjarigekunstweide.Detotaletoevoeraandroge
organischestofbedraagthier,evenalsophet"klaverland",ongeveerj5.»7ton
perha.Hetorganische-stofgehalteopdedriebedrijvenbedroegin1966
-datisvijftienjaarnadeaanleg-resp.2,~,2,4en2,8 %.Ookisgebleken,zowelbijbeoordelingophetoogalsuitderesultatenvanlaboratoriumonderzoek,daterdelaatstejarentussendedriebedrijvenverschillenin
structuurvandegrondaanwezigzijn.Hetverschilinstructuuruitzichin
verschilinporiënvolumeeninvolumepercentageluchtindegrond.Uitde
hierover(doorGrootenhuis,Ref.)intabelvormvermeldecijfersblijkt,dat
destructuurgemiddeldhetbestewasopdewisselweideenhetminstgoedop
dekunstmestakker.Ookwerdinhetveldmeermalenverschilinwaterdoorlatendheidvandegrondwaargenomen.Alsgevolgvanoppervlakkigeverslemping
enopvriezenwasinhetvoorjaarvan1962dewintertarweopdekunstmestakker
geheelmislukt,ophetklaverlandgrotendeels,terwijlopdewisselweide
slechtsweinigschadeoptrad.
Grootenhuis (65)vermeldtvandedrieorganische-stofbedrijveninNagele
cijfersoverdeinvloedvanItaliaansraaigrasopdeverslempingvandebouwvoer.Uitdecijferswaarindematevanverslempingvandebouwvoorinhet
voorjaarvan196;5en1964wordtaangegeven,blijktduidelijkdatinbeide
jarenhettoepassenvangroenbemestingmetItaliaansraaigraseenduidelijke,
positieveinvloedheeftuitgeoefendopdeoppervlakkigeverslempingvande
bouwvoor.Ditgunstigeffectvangroenbemestingmetgrasberusthoofdzakelijk
ophetbijelkaarhoudenvandevastebodomdeeltjesdoorhetnetwerkvangraswortelsindebouwvoor.Uithetindeperiode 1958t/m 1964verrichtestructuuronderzoekopdeminiatuurorganische-stofbedrijven-hetproefveldPrlovö•
opdeLovinkhoeveblijkt,datinheteerstejaarnaorganischebemestingbij
aardappelenensuikerbietendoorgroenbemesbing(aanvankelijkhopperupsklaver,
laterItaliaansraaigras)eenvisuelestructuurverbeteringvandegrondis
opgetredentenopzichtevan"dekunstmestakker".Deze structuurverbetering
isookinhettweedejaarnadeorganischebemestingnogduidelijkaanwezig.
Bijdecijfersoverhetporiënvolume-gemiddeldoverdevoor-ennazomer
1958t/m 1964-iseensoortgelijkverloopalsbijdecijfersoverdevisuele
structuurwaartenemen.DeconclusieuitdezecijfersisvolgensGrootenhuis,
datgoedtoegepastegroenbemestingopzwarekalkrijkezavelgrondtijdelijk
-tweejaar-eenpositieveinvloedopdestructuurvandebouwvooruitoefent.
GrondeninhetlandbouwconsulentschapZevenbergenmeteenpercentage
afslibbaarvariërendvan25tot40 %enwaarin1964eengeslaagdegroenbemesterwasgewonnen,werdenvolgensMies(120)injanuari1965opnieuwbekeken.Aldezepercelenwarenvóórdewintergeploegd.Degrondhadeenvorstperiodemeegemaaktendaarnaveelregengehad.Bijditonderzoekwarenvijf
bedrijvenbetrokken.Hierbijwerddematevanverslempingnagegaanalsgevolg
vanhetverbouwenvanverschillendegroenbemesters.DepercelenmetItaliaans
raaigrashaddengemiddeldwatminderlastvanverslempinggehaddandepercelenmethopperupsklaverofwitteklaver.Depercelenzondergroenbemesting
haddenduidelijkveelmeerlastvanverslempingondervondendandepercelen
waaropeengroenbemesterwasverbouwd.
OpdeVanBemmelenhoeveindeWieringermeervergelijktmenvanaf1951
verschillendeorganischemeststoffen-w.o.groenbemesting-gecombineerdmet
opklimmendeN-giften.Uitdejaarverslagen(13)blijktnietdaterstructuur-

bepalingenzijnverricht.I/elwerdenervisuelewaarnemingenoverdestructuurgedaan.Daaruitblijkt,datophetgedeeltedatnooitorganischebemestingontvangt,destructuurlangzaamachteruitgaat,invergelijking
metdeobjectendiegeregeldorganischebemestingontvangen,w.o.groenbemesting.
GrootenhuisenWisselink (75)beschrijveneenproef,gelegeninde
GroteU-polder,waarbijin1953heteffectvanuitsluitendkunstmest-N
wordtvergelekenmetkunstmest-Nplushopperupsklaver.Erwordtgebruik
gemaaktvanN-trappen,terwijldeaardappelalsproefgewasfungeert.Bij
dealgemenestructuurbeoordeling inaprilenseptember 1953werddeindruk
verkregendatdestructuurophetgedeeltedatookgroenbemestingontvangen
had,ietsbeterwasdandestructuuropdekunstmestakker.
Invloedvandegrondsoortophetslagenvandegroenbemester
Naastdesoortdekvruchtheeftookdegrondsoortinvloedophetslagen
vandegroenbemester.DoorKalisvaart (104)isin1939nagegaan,bijvlasen
zomertarwealsdekvrucht,ofdegrondsoortookinvloedheeftophetslagen
vandegroenbemester.Uitdeproefbleek,datrodeklaverenhopperupsklaver
zowelonderzomertarwealsondervlashetlaagstgewaardeerdwerdenopzandgrond,vooralbijzomertarwealsdekvrucht.Deanderebeproefdegrondsoorten
warenzavelenkleigrond.
Effectvangroenbemesting oponkruiden
Kalisvaart (104)deelt,naaraanleidingvandeervaringenendeuitkomstenvandeakkerbouwopdeverpachtelandbouwbedrijvenindeWieringermeerin1939mee,datdevermeerderingvanhetonkruidtengevolgevan
groenbemestingismeegevallen.Veelalwerdeenkleinevermeerdering,speciaal
vandewortelonkruidengemeld.
Volgensdeexcursiegids1967vandedrieorganische-stofbedrijvente
Nagele (55)hadhetbedrijfwaargeregeldgroenbemestingwerdtoegepastinde
vormvanstoppelklaver,juistverreweghetmeesteonkruid,zoalshoefblad,
distels,muur.Hetaantalwiedurenwashierdelaatstejarendanookgroter
danopdebeideanderebedrijven.
BijeenveeljarigebemestingsproefteThyrow-Oost-Duitsland-bleek
volgensgegevensvanSchnieder (167)hetgewichtvanbovengrondse massa
onkruidennagroenbemestingmeteenzandwikke-koolzaadmengselveellagerte
zijndannatoepassingvanstalmest.Deoorzaakmoetvooralindebeschaduwing
vandegrondenindewater-envoedselonttrekking (inhetgestoppelploegde
land)doordegroenbemestingwordengezocht.
Effectvangroenbemestingophetorganische-stofgehaltevandegrond
IneenproefophumeuzezandgrondteHeinowerdalduseenverslagvan
Wisselink (209)derotatieaardappelen-rogge-havertoegepast.Narogge
werdenstoppelknollenennahaverirerdsnijroggeverbouwd.Opeengedeelte
vanhetproefveldwerdstalmesttoegediend,terwijldevariatiemetgroenbemesting hieruitbestonddatopeengedeeltevanhetproefveldstoppelgewassenwerdenafgeoogstofondergeploegd,terwijlerookeenobjectwaswaarbijnochstalmest,nocheenstoppelgewaswerdverbouwd.Navijftienproefjaren
blekenerwathetorganische-stofgehaltebetreftgeenverschillentebestaan
tussendeobjectenwaarbijstoppelgewassenwerdenafgeoogstenondergeploegd
enerzijdsenhetobject"geenstoppelgewas"anderzijds.Ditdoetvermoeden,
dathetafoogstenenookhetonderploegenvandestoppelgewassengeeninvloed
heeft,gehadophetorganische-stofgehalte.Welvindtmeneengeringedochzeer
duidelijketoenemingvanhetorganische-stofgehaltebijstijgendehoeveelheden
stalmest.
Van19^9totenmet1957werdenonderzoekingenverrichtopzandgrond,met
hetdoelnategaanwatdeinvloedwasvanverschillendintensiefgebruikvan

-33organischebemestingopdevruchtbaarheidvandegrond.Ineenverslagvan
WisselinkenLubbers(210)overditonderzoekzijndegegevensvannegen
proefveldenopzandgrondovereenperiodevannegenjaarsamengevat.Gemiddeldwerdbijnaéénkeerindevierjareneenstoppelgroenberaesting
ondergeploegd.Naastgroenbemestingwerdopdeobjecten"organischebemesting"ooknogstalmesttoegediendenwelperjaarperhagemiddeld14700kg,.
benevensj400kggroenbemesting.Gemiddeldbedroeghetorganische-stofgehaltenanegenproefjarenopdezevenzandproefvelden 3>6 %enopdekunstmestobjecten 3,3 %(Hetismoeilijktezeggeninhoeverregroenbemestingertoebijgedragenheeftdatdoororganischebemestinghetorganische-stofgehaltemet0,3 %isgestegen,Ref.) Ophetklaverland,éénvandedrie
organische-stofbedrijventeNagele,wordtaldusdeexcursiegids1967van
dis bedrijven(55) ernaar gestreefdopallepercelenéénkeerindetwee
jarengroenbemestingtoetepassen.Perjaarbedraagthierdetoevoeraan
drogeorganischestofd.m.v.groenbemesting,inclusiefbietenkoppen+blad
endewortel-enstoppelrestenvandeverbouwdeakkerbouwgewassen,gemiddeld
3,7tonperjaarperha.Opdekunstmestakkerwaarnooitorganischebemesting
wordttoegepast,komtviawortel-enstoppelrestenperjaarongeveer1ton
drogeorganischestofindegrond.In1966,datisvijftienjaarnahetbegin
vandeproef,bedroeghetorganische-stofgehalteophetklaverland2,4 %,
tegenover 2,3 %opdekunstmestakker.DoorgroenbetiBstingsteeghetorganischestofgehaltedusmaarweinig.
Opbrengstproevenmetgroenbemesters
InNederlandzijnindeloopvandejarenvrijveelproevenmetgroenbemestingverrichtteneindeheteffectervantebepalenopdeernavolgende
gewassen.Omdathakvruchtenvaaksterkerreagerenopgroenbemestersdangranen
engranendirectverbouwdnaeengroenbemesterkanslopenomtelegeren,is
inveelgevalleneenhakvruchtheteerstegewasdatnahetonderbrengenvan
eengroenbemesterwordtverbouwd.
Invloedophakvruchten
DoorGrootenhuis (66) werdin1965heteffectvangroenbemestinginde
vormvanItaliaansraaigrasnagegaanopdeknolopbrengstvanconsumptieaardappelenenwelop proefbocrderijdeLovinkhoeveenopdeproefboerderij
Mariënhof.HierbijwarenookN-trappenopgenomen.UitdedoorGrootenhuis
vermeldeopbrengst-tabelblijktduidelijk,datdeinvloedvandegrasgroenbemestersopdeknolopbrengstopdeLovinkhoevenihilisgeweest,zowelbij
0Nalsbij250N.OpMariënhofdaarentegenlaghetopbrengstniveauwanneer
geengroenbemestingwastoegepastbij0Naandegroenbemester-in1964en0Naandeaardappel-in1965-beneden20ton.WerdhierechtergroenbemestingindevormvanItaliaansraaigrastoegepast,dansteegdeaardappelopbrengst-knolgewicht-zeersterk.Bijeengiftvanbijvoorbeeld150kgN
perhaaandeaardappelengafdegrasgroenbemestereenopbrengstverhogingvan
10tonperha.Terverkrijgingvaneenzohoogmogelijkeaardappelopbrengst
nagroenbemestingwashethierdusnietnodigomenigeN-bemestingaande
grasgroenbemestertegeven.DitopmerkelijkefeitwijstervolgensGrootenhuis
op,datdeinvloedvandeondergrondsedelenvanhetgras-hetwortelstelselopditproefveldvanveelgroterebetekenisisgeweestdandeinvloedvande
bovengrondsegroenemassavanhetgras.
In1960/1961werdopeenslibhoudendezandgrondteBeltrumheteffect
vanafgeoogstestoppelKnollenvergelekenmetdatvanrodeklaverenwelbij
hetgewasaardappelen.Inmaarti960werddaartoederodeklavergezaaiden
op25augustusdestoppelknollen.Deklaverwerdgeoogstinoktober,de
stoppelknolleninnovember.Daarnaasthadmenalsderdeobject"geenstoppelgewas".Deini960verbouwderoggekreegkunstmest,destoppelklaverwerdniet
bemestvanwegehetfeitdatdezestoppelklaverin1959misluktwasendit
misluktegewasniethetveldverlatenhad.Destoppelknollenkregenin
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augustusi96080N,25P2O5en100K2Operha.Indeherfstwerdenhierviel
destoppelknollengeoogst.Indeherfst i960werdendeopbrengstenaangeoogstestoppelknollenenrodeklaverbepaald;dezebedroegenresp.2570
en3710kgdrogestof.Vandeinhetnajaarvan196lgeoogsteaardappelen
werdendeknolopbrengstenendeonderwatergewichtenbepaald.Volgenshet
doorTerHorstenLubbers (95)samengesteldeverslagwerddehoogsteknolopbrengstbepaaldophetobjectzonderstoppelgewas.Hetoogstenvanstoppelknollengafeenverlagingvandeknolopbrengstvan6kgperare;hetoogsten
vandestoppelklavergafeenopbrengstverlagingvan24kgaardappelenperare.
Dezeverlagingvandeopbrengstmoetmedetoegeschrevenwordenaandegrote
matevanvervuilingmetonkruidopdeklaverstroken,voornamelijkmetkweek.
Debesparingaanstikstofbijaardappelenbedroeg35kgNdoorhettelen
enafoogstenvanstoppelklaverenwasnihilnahettelenenafoogstenvan
stoppelknollen.Deverschillendieindeproefwerdengevondenblekenstatistischnietbetrouwbaartezijn.Heto.w.g.wasbij"geenstoppelgewas"
vrijwelsteedshogerdanbijdeobjecten"stoppelknollen"en"stoppelklaver".
Omheteffectvangroenbemesting-Westerwoldsraaigras-diein1962
opdeproefboerderijDeScheidemonden (17)werdverbouwdnategaan,werden
in1963daar aardappelenensuikerbietenverbouwdenwelbij5N-trappen,
van0tot220N.Groenbemestinghadbijaardappeleneenduidelijknegatieveinvloedopdeopbrengst;demaximaleopbrengstdaaldehierbijmet6ton
perha.Bijsuikerbietenwasheteffectvandegroenbemesteropdemaximale
opbrengstnihil;erwashierwelsprakevaneenN-effectvandegroenbemester,
wantdetopopbrengst-500qperha-werdzondergroenbemestingbereiktbij
220Nenmetgroenbemesting-eentopopbrengstvan506Q-hij165Nperha.
DoorGrootenhuisenWisselink (76)iseenverslagsamengesteldovereen
bemestingsproefmetwikkeopzeeklei.Erwarenbijdezeproeftweeobjecten.
ObjectAkreeguitsluitendkunstmestenobjectBkreegin1951gerststroen
in1952eenmatiggeivaswikken.OpbeideobjectenwerdenvijfN-trappenaangelegd,
nl.0,l40,160,180en200Nper ha. Deproeflagindrievoud.Vanaf1950
bedroegdevruchtopvolging:s.bieten(1950)-z.gerst-erwten-c.aardappelen
(1953)«Bij"geenorganischebemesting"bedroegin1953deknolopbrengstaan
aardappelenopdevijfN-trappenresp.252,353,348,3^9en342qperha.
OphetobjectBbedroegdeknolopbrengstresp.299*356,369*338en357Q
perha.ZonderNindevormvankunstmestwerdnagroenbemestingeenbijna
5OOOkghogereknolopbrengstbereiktdannauitsluitendPenKindevorm
vankunstmest.Bijhoeveelhedenvan140kgNperhaenhogerwaserniet
veelverschilmeertussendetweeobjectenwatopbrengstbetreft.Dewerking
vande groenbemester-wikken-kanongeveergelijkgesteldwordenmetde
werkingvan40kgkunstmest-Nperha.
DoorGrootenhuis (67)zijndemaximaleaardappelen-enbietenopbrengsten
overdeperiode1954t/m 1967ophetproefveldPrLov6opdeLovinkhoeve
samengevat.Ditproefveld,deminiatuurorganische-stofbedrijven,bevatde
drieobjectenzoalsdieineenpublikatievanGrootenhuisenBurgers(73)
zijnvermeld,nl.dekunstmestakker=objectI,hetklaverland=objectII
endewisselweide=objectIII.ObjectIkrijgtnooitorganischebemesting
enkomtovereenmethetproefbedrijf"dekunstmestakker"bijNagele.ObjectII
krijgttenminsteéénkeerindedriejareneenstoppelgroenbemesting,terwijl
opobjectIIIwisselbouwwordttoegepastengebruikwordtgemaaktvanstoppelgroenbemesting.Vanaf1953wordtophetgeheleproefveldéénvastevruchtopvolgingtoegepast,diegeheelovereenkomtmetdedrieorganische-stofbedrijven
teNagele.Demaximaleaardappelopbrengst -dusdeopbrengstbijeenN-gift
welkeperjaardehoogsteopbrengstoplevert-bedroegopdekunstmestakker
overdeperiode1954t/m 1967gemiddeld46,9tonperha,bijeengemiddelde
maximaleN-giftvan196kgperha.Ophetklaverlandbedroegdegemiddelde
maximaleaardappelopbrengst48,9tonperha,bijeenN-giftvangemiddels
157kg.DeopbrengstverhoudingtussenobjectIenIIover1954t/m1967
bedroegdus46,9:48,9=100:104.Degemiddeldemaximale suikeropbrengsten
overdeperiode1954t/m 1967bedroegenvoordeobjectenIenIIresp.97,5
en98,3qperha,ofwel100:101.

Bijdekalktoestands-/groenbemestingsproefopoudedalgrondte
Borgercompagnie (105)werdookdeinvloedvaneenintensievegroenbemesting
nagegaan.Deproefduurdevan1945t/m 1965- Intotaalwerdelfkeereen
groenbemestergezaaid.Degroenbemestingbestondaanvankelijkmeestaluit
snijroggeendaarnadoorgaansuitrodeklaver.Meestalwasdeaardappelhet
eerstegewasdatnahetonderploegenvandegroenbemesterwerdverbouwd.
Vanaf1956wasdevruchtopvolgingrogge-aardappelen-haver-roggeaardappelen-haver-rogge-aardappelen (19^3)•Overhetgeheelgenomen
hadgroenbemestingaanaardappeleneengeringnegatiefeffectopdeknolopbrengst.Welkondoorgroenbemestingopkunstmest-Nwordenbespaard.
Wisselink (211)maaktmeldingvaneenproefdievanaf1955t/m1969
werdverrichtopDeScheidemondenteBruinisse.Doelvandezeproefwasna
tegaanwelkeintensiteitvandeorganischebemestingnodigisomdebodemvruchtbaarheidtehandhaveneninwelkevormmendeorganischebemesting
hetbestekantoedienen.Intotaalhadmenhierzesverschillendebemestingsobjecten,w.o.uitsluitendkunstmest,normalegroenbemesting(één
keerperdriejaargroenbemesting)enintensievegroenbemesting (=zoveel
mogelijk).DerotatieopblokAvanhetproefveldv/as:vlas (1956)-aardappelen
-erwten-w.tarwe-s.bieten-z.gerst (1961).DerotatieopblokBwas:
z.tarwe(1956)-s.bieten-z.gerst-vlas-aardappelen-erwten(196I).
Devruchtopvolgingisdusopbeideblokkenpraktischdezelfde.In1956werd
opblokAondervlasrodeklavergezaaid;opblokBgebeurdehetzelfdeonder
z.tarwe.Ophetobject"stalmest"wordtéénkeerperzesjaar50tonstalmest
toegediendenwelaans.bietenenaanaardappelen.In1957werdperobject
d.m.v.N-trappenopblokBdesuikeropbrengstbepaald.Denetto suikeropbrengst
bijdeoptimaleN-giftlaghethoogstbijhetobject"groenbemesting"-94,51
suikerperha-enhetlaagstnakunstmestnl.85,8q.Bijdezeproefisbewustgetrachtomopalleobjectendezelfdefosfaat-enkalitoestandaante
houden.Deverhogingvandeopbrengstaansuikerbedroegophetobjectgroenbemesting-t.o.v.hetobject"kunstmest"15,8 %enophetobject"stalmest"
11,7 i°' Dezeverhogingenvandetop-opbrengstendoorstalmestengroenbemesting
bewijzenaldusWisselinkdatdezevormenvanorganischebemestingallebei
eeninvloedopdegroeivansuikerbietenhebbengehad,diemeteenoptimale
bemestingmetkunstmestniettebereikenis.In1959werdwintertarwegezaaid
opblokAenzomergerstopblokB.Deopbrengstverhogingvantarwedoornormalegroenbemestingbedroeg0,8 fot.o.v.hetobject"kunstmest",doorstalmest
4,5 %endoorintensievegroenbemesting5,9 %.Deopbrengststijgingin1959
doorstalmestberustvolgensdemeningvanGrootenhuisenLubbers(74)opde
nawerkingvandeindeherfst1956gegevenstalmestpluscumulatievenawerking
vaneerdergegevenstalmest.Deopbrengststijgingvan5,9 %doorintensieve
groenbemestingbijw.tarweenvan7,1 %bijz.gerstistoeteschrijvenaan
eendirecteffectvanondergeploegdewikken.Ini960werdenopblokAs.bieten
verbouwdenopblokBaardappelen.Deaardappelenzijnverrot,zodatopblokB
geenopbrengstbepalingheeftplaatsgehad. Degroenbemestingini960aande
objectengroenbemestingenstalmest+groenbemestinghadbetrekkingopeenslecht
gewasrodeklaver.DeopbrengstverschillentussendeobjectenvanblokBwaren
nietbetrouwbaar.
VolgenshetjaarverslagvandeVerenigingvoorBedrijfsvoorlichtingin
deWieringermeer(144)werdin1948eenproefverrichtoplichtezavelgrond
enwelmetsuikerbieten.Debemestingbestondopheteneobjectuit40ton
stalmestperha,150kgK-40en500kgsup.Hettweedeobjectontvingin1946
groenbemesting,in1947geengroenbemestingenin1948aankunstmest200kgK-40
en400kgsupperha.Hetobject"geengroenbemesting"ontvingin1948500kg
K-40,400kgsupperha.Alledrieobjectenhaddenin1948dezelfde5N-trappen.
Stalmestbleekin1948eenduidelijkopbrengstverhogendeffectopdebieten-en
suikeropbrengsttehebben,vooralbij0en500kgchs(ditisteverklarenuit
hetfeitdatbijdelaagsteN-trappen"geenorganischebemesting"eensterk
N-tekorthadt.o.v.hetobjectstalmest,Ref.).Ookdenawerkingvandein
1946ondergeploegdeklaverisin1948nogwaartenemen,zowelbijdeopbrengst

aanbietenwortelsalsbijdeopbrengstaansuiker,dochalleenbijdetwee
laagsteN-trappenendehoogsteN-trap.
DoorhetlandbouwconsulentschapteZevenbergenwerdenin1965opvier
percelenkleigrondproevenaangelegd om heteffectvangroenbemestersop
deopbrengstvanheternaverbouwdegewas,t.w.aardappelen (opdriepercelen)
ensuikerbieten (éénperceel)nategaan.Daarbijwerdtelkensgebruikgemaakt
van vier N-trappen,t.w.0N,75N,150Nen225Nperha.Opheteerste
perceelwerdenvijfgroenbemestersbeproefd,nl.Westerwoldsraaigras,Siletta,
Italiaansraaigras,witteklaverenrodeklaver.Vergelekenbij"geengroenbemesting"gavenvolgensMies(120)allegroenbemesterseenduidelijkhogere
opbrengstaansuikerbieten,speciaalbij0Nen75Naandebieten.Alleen
hopperupsenwitteklaverbewerkstelligdenzowelbij150Nalsbij200Nper
haeenverhogingaansuikerbietenwortelstenopzichtevan"geengroenbemesting".
Opéénbedrijfkwamobject"geengroenbemester"nietvoor.Hierwerdheteffect
vanwitteklaververgelekenmetdatvanItaliaansraaigras.Bij0en75Naan
deaardappelenwerdnawitteklaverdehoogsteaardappelopbrengstverkregen
-ca.JOtonperha-enbij150en225NgafItaliaansraaigrasdehoogste
aardappelopbrengst -38tonperha.OphetderdebedrijfwerdenWesterwolds
raaigrasenSilettametelkaarvergelekenwatbetrefthuneffectalsgroenbemesteropdeopbrengstvanaardappelen.Westerwoldsraaigrasgafgemiddeld
dehoogsteopbrengst,dankzijhetflinkeeffectbij150Nen225N.Ophet
vierdebedrijfdaarentegengafSilettaeenhogereopbrengstaanaardappelen
danWesterwoldsraaigraseneenveelhogereopbrengstdan"geengroenbemester".
DegemiddeldeopbrengstenoverdevierN-trappenbedroegenhierresp.33>8
(naWesterwoldsraaigras),41,2en32,3tonperha.
VolgenshetJaarverslagenverslagderlandbouwproefvelden 1948vande
VerenigingvoorBedrijfsvoorlichting indeWieringermeer (l46)werdin1948
indeWieringermeereenproefverricht,waarbijheteffectvangroenbemesting,
vanstalmestenvan"geenorganischebemesting"werdnagegaanbijaardappelen,
bijstijgendeN-giften.BijallevijfN-trappenwerddehoogsteopbrengstaan
aardappelenbereiktnastalmest;groenbemestingkwamopdetweedeplaats,terwijlna"geenorganischebemesting"steedsdelaagsteopbrengstwerdgevonden.
Detopopbrengst,310kgperare,werdverkregennastalmestenwelbijdehoogsteN-trap,nl.bij600kgks (hieruitblijktdatdemaximaleN-gifthoogst
waarschijnlijknognietwasbereikt,Ref.).
Eensoortgelijkeproefisin1962verrichtopdeVanBemmelenhoeveinde
Wieringermeer.Dezeproef,beschreveninhetverslag1962vandeVanBemmelenhoeve (182),hado.a.totdoelnategaaninhoeverredenieuwegrassenvan
delaatstejarenendenieuweselectiesentetraploïdevormenalsgroenbemestersbruikbaarzijn.Erwerdenvierverschillendegroenbemestingsgewassen
beproefd,nl.Westerwoldsraaigras,Italiaansraaigras,wikkenenAlexandrijnse
klaver.Vanelkgewasvergeleekmenmeerdereselectiesofrassennaastelkaar.
Naonderploegenvandevoorvruchterwtenwerdenop10augustusdegroenbemesters
gezaaid.Degroenbemestersindevormvangrassenontvingenvlakvoorhetzaaien
300kgks.Voorhetomploegenvandegroenbemesterswerdvanelkobjecteen
veldjegemaaidengewogen.Dehoogsteopbrengstaangroenemassaleverde
Italiaansraaigrastetraploïd (28,6qperha)enItaliaansraaigrasselectie
(27,6q).DelaagsteopbrengstgavenbeiderassenAlexandrijnseklaver(19,7
en21,3Q.Per>ha).Indecember1961werdendegroenbemestersondergeploegden
eindapril1962werdenaardappelenalsproefgewasgepoot.Deproefwerdaangelegdindrievoud,bij6N-trappenvan0t/m200Nperha.Deobjectenmet
groenbemestingbij0Ngavengemiddeld 12 %meeropbrengstaanaardappelen
t.o.v."geengroenbemesting"bij0N.Dehoogsteopbrengstaanaardappelen
-484qperha-werdbereiktnaItaliaansraaigrastetraploïd+ 160Naan
deaardappelen.Zondergroenbemestingvooraflagdehoogsteaardappelopbrengst
bij200N,t.w.427qperha(waarschijnlijklagdemaximaalbereikbareopbrengstzondergroenbemestingnogboven200N,Ref.).Dehoogsteaardappelopbrengstverkregennagroenbemestinglagbijdemeestegroenbemestersbij
ca. 120N (zodatgroenbemestinghiereenflinkeN-besparingteweegbracht,Ref.).

AlledrievormenvanItaliaansraaigras,t.w.Italiaansraaigrasgewoon,
deselectieendetetraploïdevormhebbenuitstekendvoldaan.
VanderHey (8l)bespreektdeinvloedvaneengroenbemestingophet
opbrengstvermogenvandebodemaandehandvanresultatenvaneenveeljarige
groenbemestingsproefopeenjongevrijhogeheide-ontginningszandgrond.
Dezeproefduurdevan1955t/m 1962.Indieperiodewerdenachtereenvolgens
gezaaid:rogge (1955)-aard.-haver-rogge-aard.-z.tarwe-haveraard. (1962).Hetproefveldteldezesstroken.Opdrieervanwerdinde
graanjarenrodeklaverofItaliaansraaigrasalsonderteeltverbouwd,opde
anderedriestrokenkwamgeengroenbemestervoor.Overbemestingwordtniets
gezegd (zodatmenmagaannemendatergeenN-trappenindeproefzijnopgenomen,Ref.).Volgens dedoorsehr,vermeldeopbrengstentabelbedroegde
verkregenopbrengstverhogingdoorgroenbemesting,gerekendoverdegehele
proefperiode,gemiddeld4 %.Afgaandeopdeopbrengstcijfersvanvóórde
periode1956t/m 1962opditproefveldpastVanderHeyeencorrectietoe
enkomttoteengemiddeldeopbrengsttoenamedoorgroenbemestingvanongeveer
7 fo. Gesplitstnaargewassenblijktdeopbrengstverhogingdoorgroenbemesting
bijaardappelenhogertezijngeweestdanbijgranen.Detoenamewasbij
aardappelen-nacorrectie-12à13 %enbijgranen-nacorrectie-3à
4 %.Vooralinjarenmetafwijkendeweersomstandighedenblijktdebetekenis
vaneenvoorafgaandegroenbemestinggroottezijngeweest.Inhetzeerdroge
jaar1959wasnagroenbemestingdeaardappelopbrengst -fabrieksgewichtruim25 %hogerdannageengroenbemesting.
Mies (119)vraagtmeeraandachtvoordeorganische-stofvoorzieningvan
degrond,omdatdoordetoenemendemechanisatie steedsmeervandegrond
wordtgevergd.Miesvermeldtverdernogopbrengstenaansuikerbietenover
1965*naonderploegenvanin1964onderwintertarwegezaaidegroenbemesters
hopperups,witteklaverenIt.raaigras,ditallesbij0N,75N,150Nen
225N.BijalleN-trappenblijktdeopbrengstaansuikerbietenin1965verbouwd
-naeengroenbemester-duidelijkhohertezijndandeopbrengstaansuikerbietenwaarbijgeengroenbemesteralsvoorvruchtvoorafging.Deopbrengsttoenamealsgevolgvaneengroenbemesterv/ashetkleinstbijdehoogsteN-gift.
Vandedriebeproefdegroenbemesterswashopperupsklaverduidelijkdebeste.
Gaanvreindeexcursiegids1967overdedrieorganlsche-stofbedrijven
teNageleheteffectvanhetregelmatigverbouwenvaneengroenbemesting-als
tussengewas-vergelijkenmetheteffectvanuitsluitendkunstmestbemesting,
danblijktdegemiddeldeopbrengstaansuikerophetbedrijfdatnooitorganischebemestingkreeg-dekunstmestakker-overdeperiode 1952t/m 1966
gemiddeld81,3kgperaretezijngeweestenophetklaverland83.»8kgperare.
Inverhoudingscijfersbedroegdegemiddelde suikeropbrengstdus100:103.
Deaardappelopbrengstopdekunstmestakkeroverdeperiode1952t/m 1966bedroeggemiddeld37*1kgperareendieophetklaverland36,6kg.Deverhoudingscijferswarenhierdus100:99*hetgeenerep neerkomtdatgroenbemesting
opdeaardappelenpraktischgeeneffectofeenheelkleinnegatiefeffectgehadheeft.
GrootenhuisenWisselink (75)hebbenin1953°PzeekleigronddeaardappelopbrengstopakkerAvergelekenmetdieopakkerB.Beideakkershaddenvanaf
1949dezelfdehoofdgewassen:aardappelen-w.tarwe-s.bieten-z.gerstaardappelen.AkkerAkreegin1953uitsluitendkunstmest,terwijlopakkerB
in1953hopperupsklaverwerdondergeploegd.OpakkerAwerdenin1953devolgendeN-trappenaangelegd:0,60,80,100,120en140N,opakkerBwarende
N-trappen0,40,60,80,100en120N.AkkerAbereiktein1953dehoogsteopbrengstaanaardappelknollenbij120Neneenopbrengstvan38,4tonperha.
OpakkerBbedroegdehoogsteopbrengst35,8tonperha,bereiktbijslechts
60kgN.Groenbemestinghadhierduseenopbrengstverhogendetendensbij
aardappelen.DehoogstezetmeelopbrengstopakkerAwerdbereiktbij120N
enbedroeg67,9qperha.OpakkerBbedroegdetopopbrengstaanzetmeel
71,6qperha,bereiktbijeenN-giftvan40kgindevormvankunstmest.
OpeenzavelgrondvandeVanBemmelenhoeveindeWieringermeer(13)
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vergelijktmenvanaf1949debemestingswaardevanverschillendesoorten
organischemeststoffenbijstijgendeN-giften.Daartoewordenomdeongeveertweejaardevolgendemeststoffenindegrondgebracht:stalmest
(à40tonpergiftperha),groenbemesting (meestaleenvlinderbloemig
gewas),compost (40ton)enstro (ca. 2%tonpertweejaar).Verderheeft
menin1955hetobject"wisselbouw"indeproefopgenomen.Ookisereen
gedeeltevanhetproefvelddatgeenorganischebemestingontvangt.Deverbouwdegroenbemesters-ophetobjectgroenbemesting-waren,gerekend
vanaf1944:1944rodeklaver,1946v.bietenblad,. 1947rodeklaver,1948
v.bietenblad +kop,1950hopperupsklaver,1953wikken,1955hopperupsklaver,1957s.bietenblad+kop,1959hopperupsklaver,1961hopperupsklaver,
1963s.bietenblad+kop,1965witteLadino-klaver.Bijnaiederjaarkrijgt
hetgeheleproefveld600kgsup.Alleenin1955,1963,1964en1965wordt
kunstmestkaligestrooidenwelresp.200,300,200kgK-40en200kgK-60
perhaoveralleobjecten.Perjaarwordtslechtsééngewasverbouwdover
hetgeheleproefveld.Alleobjectenliggenindrievoud.HetaantalN-trappen
ineenbepaaldjaarisvooralleobjectengelijk,evenalsdegroottevandie
N-trappen.Vergelijkenweperafzonderlijkgewasdeopbrengstenindeverschillendejarenenv/eloverdeperiode1951t/m 1966,danblijktdatbijaardappelen(proefjaar1951, '54, '60, r66), watdetweelaagsteN-trappenbetreft,
groenbemestinghetbestevoldeed.BijallehogereN-trappendaarentegengaf
stalmestgemiddeldgenomenoverdevieraardappelproefjarendehoogsteopbrengst.Indetweejarendatersuikerbietenwerdenverbouwd (1957*1963)
werddehoogsteopbrengstaansuikerwatbetreftdedrielaagsteN-trappen
verkregennastalmest.BijdetweehoogsteN-trappenwerddetopopbrengst
aansuikerbereiktnastrobemesting.Bijdetv/eehoogsteN-trappengaf
groenberaestingdelaagstesuikeropbrengstvanalleobjecten.Bijdeoverige
N-trappengafgroenbemestingdeopéénnalaagstesuikeropbrengst (nahet
object"geenorganischebemesting").VolgensDe-laLandeCremer,inhet
verslagvandeVanBemmelenhoeveover1964 (13),bedroegdemeeropbrengst
(tenopzichtvan"geenorganischebemesting",overdeperiode1950t/m 1964)
vanstalmest9,8 %,vancompost5,9 %,vanstro6,1 fo en vangroenbemesting
5,3 %'Degeringstemeeropbrengstdoororganischebemestingvielduste
constaterenbijgroenbemesting.
VolgenshetjaarverslagvanhetInstituutvoorBodemvruchtbaarheidte
Groningenover1966(l43)lijktwatheteffectvangroenbemestingophetbij
optimaleN-bemestingbereikbareopbrengstniveauvansuikerbietenopkleigrond |
betreftwelenigelijntezitten.Indrogezomersisditeffectmeestal
<
positief;innattezomersisermeerkansopeennegatiefeffect.Bijaardap- \
pelenkangroenbemestinggunstigwerkendoorlangergroenblijvenvanhet
loof,maardanmoethiervanv/ordengeprofiteerddoorextraaandachtteschenken
aandebestrijdingvanfytofthora.
Cooke (36)haalteenproefvan Dyi;aan, waarbijheteffectvanN-kunstmestteWoburnwordtnagegaanopdesuikeropbrengstbijs.bieten,waarbij
s.bietenaldannietwordenvoorafgegaandooi'groenbemesting.Na"geengroenbemesting"bedroegdesuikeropbrengstbij0N,63N,126Nen188Nresp.
46, 63, 73en68qperare,nagroenbemestingresp.55,74,80en79qperare.
HierwerdenN-hoeveelhedentoegediend,dievolgensCooketotbovendevoorde
bietenmaximaalbenodigdehoeveelhedenuitkwamen,watbetreftdesuikeropbrengst.Deresultatenvandeoudstegroenbemestingsproevenoplichtegrond
inWoburnwezenerzekerop,datdemeestevanallegemetenvoordelenvoortkwamenuitdeextraNuitdegroenbemester.HetrecenteonderzoekmetgroenbemestersweesaldusCookeuit,datopdezelfdearmegrondteWoburndegroenbemestersdeopbrengstendedentoenementotbovendeniveaus diekunnenworden
bereikt,doorkunstmest-Nopdegebruikelijkemaniertoteenoptimumtoete
dienen.Dezegroenbemestingseffectenzijnbelangrijk,maarhoezebereikt
wordenisnietduidelijk.
OverdebodemvruchtbaarheidsproefteThyrow-Oost-Duitsland-deelt
Schnieder (167)mee,dathiervanaf1937proevenwordenverricht,o.a.omde

,

-39invloedvandeverschillendemeststofsoortennategaanopdeopbrengst.
Bijtoepassingvanhet zesslagsteüsels.bieten-z.gerst-w.roggeaardappelen - z.gerst -w.roggewerddeorganischemeststof steedsaande
hakvruchttoegediend.Toepassingvaneengroenbemesting+NEK-kunstmest
gaft.o.v. alleenNEK-kunstmestslechtsopbrengstverhoging bijdegranen.
Dehakvruchten,vooral suikerbieten,brachtenhierminderopdanwanneer
mendebemestingbeperktetotkunstmest.
Cooke (36)haalttenaanzienvanheteffectvangroenbemesting een
Nederlandse proefaan (nl.depublikatievanWisselink overvijftienproefjarenop zandgrondteHeino,Ref.).Daaruitblijkt,datopzandgrondhet
onderploegenvan snijroggevóór aardappelenof stoppelknollenvóórhaver,
hogereopbrengstengafdanmetalleenkunstmestkondenwordenverkregen.
Dezevoordelenvangroenbemestingkondennietwordenverklaard, aldusCooke.
Cooke (36)maakt erverdermelding vandat inrecente Amerikaanse proeven
allevoordelen inopbrengstdoorgroenbemestingverkregen,verbandblekente
houdenmetde stikstofvoorziening.Leguminosenhaddendaarbijmeereffect
danniet-leguminosen.Inhet algemeenwordenvolgensCookedegroenbemestersnietalswaardevolbeschouwdwatbetrefthunvoedingseffecten,doch
weltegenerosie ofvoorverbetering' vangrondenvoorgroenteteelt.
Army enHidebewerenaldusCooke (56)datwathetnutvan groenbemesters
indeGreat PlainsvandeU.S.A. betreftrecentepublikatieserep wijzen,
datwaarwaterdebeperkende factorisvoordeteeltvangewassen,dewaarde
vangroenbemesters twijfelachtig is.Zijmenendatmetdehuidige techniek
groenbemestingnietbruikbaarisvoortarweingebiedenmeteen jaarlijkse
regenvalvanminderdan 1 8 - 2 0inches.
Invloedvangroenbemesting opdeopbrengstvangranen,peulvruchtenen
nândeisgêwàssén
°' ''
Opdeproefboerderij"DeScheidemonden",waarmenvolgensWisselink
(211)in 1955begonnen isomnategaaninwelkevormmende organische
bemestinghetbestekantoedienen,blijktdenawerkingvande in 1957
toegediende stalmestengroenbemestingopdeopbrengst aanerwtenin1958
geenduidelijk effectvangroenbemesting ofstalmest opgeleverdtehebben.
Bijzomergerstwerd in 1958weleengeringemeeropbrengstverkregendoor
stalmestt.o.v. geenorganischebemesting.Groenbemesting gaf,alleentoegediend of incombinatiemet stalmest eennegatiefopbrengsteffect t.o.v.
uitsluitendkunstmest.In1959gafzoalsblijktuithetverslagvan
Grootenhuis enLubbers (74)intensieve groenbemestingeenopbrengststijging
aanwintertarwevan5*9 $>envan7*1 f3bijzomergerst (invergelijkingmet
uitsluitendtoedienenvankunstmest).Deopbrengst-stijging bijdetarwe
wastoete schrijvenaaneendirect effectvanindeherfstvan 1958ondergeploegdewikken.Detoenamevandegerstopbrengst waseengevolgvandenawerkingvanindeherfst 1957ondergeploegde suikerbietenkoppen+blad en
aandecumulatievewerkingvaneerderondergeploegde rodeklaver.Het effect
van in i960toegediende groenbemesting enookvan stalmest opde in196l
verbouwde zomergerstenerwtenwasnegatief.Het in1962verbouwdevlas
reageerdeechterduidelijk positiefopdeini960verbouwdegroenbemesting
indevormvanrodeklaver.
Volgensgegevensvandeexcursiegids 1967vandedrieorganische-stofbedrijventeNagele indeNOP (55)overheteffectvanhetgeregelde telenen
onderploegenvangroenbemesting invergelijkingmethetniettoepassenvan
organische bemestingblijkt,dathetregelmatigtoedienenvaneengroenbemesting gemiddeld overdeperiode 1952t/m 1966geeneffectopdeopbrengst
vanw.tarweheeftgehad.Deopbrengstverhouding "kunstmestakker" :"klaverland"overdieperiodewas47,2kgtegenover47,1kgperare.Watdeverbouwdeerwtenbetreft:bijditgewasbedroegdeopbrengstophet "klaverland"enopde "kunstmestakker" gemiddeldoverdeperiode 1952t/m 1964
resp.36,2kgen37*5kgperare,ofwelinverhoudingscijfers 96,5 :100.

-40Ookvlasbrachtophetklaverlandminderopdanopdekunstmestakker,nl.
gemiddeldoverdeperiode1952t/m 1966resp.74,5en77*2kgvlasperare
ofinverhoudingscijferseveneens96,5:100.
Vandeminiatuurorganische-stofbedrijventeMarknessezijndoor
Grootenhuis (67)deopbrengstenaanwintertarwevermeldoverdeperiode
1954t/m 1966.Degemiddeldetarwe-opbrengstbedroeghieropde"kunstmestakker"57*4kgperareenophet"klaverland"55*7kg,d.w.z.eenverhouding
van100:97-Groenbemestinghadopdetarwe-opbrengsteenlichtdalend
effect.Deopbrengstverhoudingbijzomergerstoverdeperiode1958t/m1966
bedroeg55*1kg :61,5kg,ofwel100:112.Groenbemestinghaddusopde
zomergersteenduidelijkopbrengstverhogendeffect.Van1954t/m 1957werd
haververbouwd.Deopbrengstenbedroegenhieropde"kunstmestakker"enhet
"klaverland"gemiddeldperjaarresp.52,5kgen53*4kgofwel100:102.
Volgenshetjaarverslagenhotverslagvandelandbouwproefveldeninde
Wieringermeerover1948(l45)heeftmend.m.v.eenbemestingsproefopzandgrondteSlootdorpin1948eenproefaangelegd,waarbijheteffectvanstalmestengroenbemesting-aangevuldmetkunstmest-werdvergelekenmethet
uitsluitendgebruikvankunstmest.Destalmest-40tonperha-werdtoegediendin1947;degroenbemester-eenlichtehopperupsklaver-werdin
1946ondergeploegd.DeP-enK-kunstmestbestondbijalledrieobjectenuit
200K-40en400supperha.DeproefwerdverrichtmetvijfN-trappenbij
hetproefgewaswintertarwe.Bijalledrieobjectenwerddehoogsteopbrengst
aantarwebereiktbij600kgks.Groenberaestinggafdehoogsteopbrengst,
nl.37*9kgperare,tegenover37*7kgnastalmesten34,9kgnauitsluitend
kunstmest.
Gaanweheteffectvanverschillendevormenvanorganische-stoftoediening
naopdein1951begonnenproefopdeVanBemraelenhoeveindeWieringermeer
(13)*danblijktdattenaanzienvandetarweindeproefjaren1955* 196len
1964bijdedrielaagsteN-trappen,stalmesthetbestevoldeed,gevolgddoor
groenbemesting.BijdeopéénnahoogsteN-trapwerdnagroenbemestingde
hoogsteopbrengstverkregen-59*5kgperare-gevolgddoor"geenorganische
bemesting".BijdehoogsteN-giftwerddehoogstetarwe-opbrengst-59*7kg
perare-bereiktopdeveldjesdieuitsluitendkunstmestkregen.Dehaveropbrengst-in1952en1958-wasbijdelaagstetweeN-trappenhethoogst
nagroenbemestingenbijnahethoogstnastalmest.BijdedriehoogsteN-giften
voldeedstrobemestingnoghetbestewatdehaveropbrengstbetreft.Vlas,
verbouwdindejaren1953* 1959en1965SafbijdetweelaagsteN-trappen
dehoogsteopbrengstnagroenbemesting;bijdetweehoogsteN-trappenwerd
dehoogstevlasopbrengst-83kgperare-bereiktmetstalmest.Deerwten
voldedengemiddeldoverdejaren1956en1962hetbestenastrobemestingen
welbijalleN-giften.
Bijdekalktoestands-/groeribemestingsproefteBorgercompagnie (103)
werdroggein1950* 1953en1956verbouwdnaaardappelenenin1959en1962
nahaver.In1950en1953wasroggehettweedegewasnagroenbemestingenin
1962heteerstegewas.In1962washeteffectvangroenbemestingopderoggeopbrengstduidelijknegatief,d.w.z.dehoogsterogge-opbrengst-64,0kgper
are-werdbereiktna"geengroenbemesting"enbij100kgN.Nagroenbemesting
bedroegin1962dehoogsterogge-opbrengst62,1kgperarebijeenN-giftvan
80kg.(Devraagisechterofdezelagereopbrengstvan62,1kgooksamenging
metdeoptimaleN-gift,Ref.)In1951*1954en1961washaverheteerstegewasnagroenbemesting.InaldezedriejarenwerdbijdehoogsteN-giftde
grootstehaveropbrengstbereiktna"geengroenbemesting". (Ookhierhadgroenbemestingdusgeenverhogingvandemaximaleopbrengstkunnenbereiken,Ref.)
SébiHotte(170)maaktmeldingvaneengroenbemestingsonderzoek gedurende
deperiode1955t/m 1961inWoburn-Engeland-verricht.Doelvandezeproef
washetbestuderenvandeinvloedvanklaverofingezaaidraaigrasalsgroenberaestingbijonderploegenofindeherfstófinhetvoorjaar.Wekrijgen
dandevolgendedrierotaties:A.Aardappelen-gerst.BI.Aardappelenraaigrasofklavergezaaidinjulieninherfstondergeploegd-gerst.
B2.Aardappelen-raaigrasofklaverinjuligezaaideninvoorjaarondergeploegd-gerst.

DegerstopbrengstinrotatieAbedroeggemiddeld25,8qperha.InrotatieB1
brachtgerstnaraaigras30,2qennaklaver34,0qop;volgensrotatieB2
brachtgerstnaraaigras34,8qopennaklaver37,6qperha.Groenbemesting
hadhierduseenopbrengstverhogendeffectbijgerst.Klaverdeedhetbeter
danraaigras,terwijlonderploegenvandegroenberaesterinhetvoorjaar
duidelijksuperieurwasbovenonderploegenindeherfst.
Stikstofeffectvangroenbemesters
Hetstikstofeffectvaneengroenbemesterkannogaluiteenlopen.Hetis
o.a.afhankelijkvandesoortgroenbemester,deweersomstandighedenwaarin
degroenbemesteropgroeit,hetsoortgewasdatnaonderploegenvandegroenbemesterwordtverbouwd.DeleguminosegroenbemestersleverenmeerNaanhet
opvolgendgewasdandeniet-leguminose.Heefthetgewasdatnadegroenbemesterwordtverbouwdeenlangegroeiperiode,b.v.suikerbieten,danzaldit
gewasmeerNuitdegroenbemestertennuttekunnenmakendanb.v.eengraangewasdatnadegroenbemesterwordtverbouwd.BovendienhebbendeweersomstandighedententijdevandeN-leveringvandegroenbemesteraanhetnagewas
invloedopdegroottevanhetN-effectvandegroenbemester.
Opdedrieminiatuurorganische-stofbedrijventeMarknessewordtieder
jaarophetklaverlandmetbehulpvanN-trappennagegaanbijwelkeN-gift
dehoogsteopbrengstenaanaardappelenenbieten(alseerstegewassenna
resp.eenN-groenbernesterondervlasenonderw.tarwegezaaid)wordenbereikt.
Opdekunstmestakkerwordengeengroenbemestersverbouwd.Hierwordtmetbehulpvanuitsluitendkunstmest-NnagegaanbijwelkeN-giftdehoogste
aardappel-enbietenopbrengstenwordenverkregen.Volgensgegevensvan
Grootenhuis (67)werdgedurendedeperiode1954t/m 1967demaximaleaardappelopbrengstopdekunstmestakkerbereiktbijeengemiddeldeN-giftvan196kg
perhaenophetklaverlandbijgemiddeld157N.HetN-effectvandeklavergroenbemesteropheteerstenagewasbedroeg**Tïïêrdusgemiddeldongeveer
to.kgperha.Desuikerbietenbereiktendehoogstesuikeropbrengstopde
kunstmestakker-gemiddeldoverdeperiode1954t/m 1967-bij150kgNper
haenophetklaverlandbij92_kg.HetN-effectvandeleguminose-groenbemesterbijsuikerbietenalseerstenagewasbedroeghierdusongeveer65.kg
perha.
GrootenhuisenWisselink (75)gingenheteffectnavanhetonderploegen
vanhopperupsklaveropdeopbrengstvanaardappelknollen,bijstijgende
N-giften.Deaardappelopbrengstophetgedeeltevanhetproefvelddatgeen
stikstofhadgekregendochwelhopperupswasminstensevenhoogalsdeopbrengstbijaanwendingvan120kgN,dochzondertoepassingvangroenbemesting.Methopperupsklaverlagdetopopbrengst-358kgperare-bij
60kgNenzondergroenbemestingop348qperarebij120N.
Ophetkalktoestands-/groenbemestingsproefveld teBorgercompagnie (103)
werdin1962ophetobject"groenbemesting"naroggerodeklaveralsgroenj
bemestergezaaid.Heteffecthiervanopdeopbrengstaandein1963verbouwde
aardappelenkwamovereenmetdatvan15à20kgkunstmest-N,alsgemiddeld .i ^
effectvanallepH-trappen.BijlagepH(vanongeveer3,6,Ref.)wasde
tfi\M" /
N-werkingvanrodeklavergelijkaannul,bijhogepH(ca.5,2Ref.)had
degroenbemestingeeneffect,datovereenkwam metdatvan46kgkunstmest-N
perha.
Grootenhuis (69)onderzochtdestikstofbehoeftebijsuikerbietenaande
handvanproevengedurendedeperiode 1957t/m 1961verrichtopdeLovinkhoeveteMarknesse.EenvandeconclusiesvanGrootenhuisis,datnaonderploegenvaneenmatigontwikkeldestoppelklavervlakvoordeteeltvansuikerbieten,menopzwarezavelgrondmagrekenen-invergelijkingmetgeen
groenbemester-opeenverhogingvandemaximalesuikeropbrengstvangemiddeld500kgperhaenopeenbesparingopdestikstofbemestingvanongeveer
40kgNperha.
Grootenhuis (65),ging,blijkenseenpublikatiein1965na,welke

- h?. factoreninvloedhebbenopdegroottevanhetstikstofeffectvangroenbemesters.Hetpercentagestikstofdatuitdeondergeploegdegroenbemesters
inheteerstejaarnaonderploegenindegrondvrijkomt,wordtvolgens
Grootenhuisinaanzienlijkematebepaalddoordekoolstof-stikstofverhouding
vandieondergeploegdegroenbemesters.Hijgingdestikstofwerkingnavan
verschillendesoortengroenbemestersinheteerstejaarnaonderploegenen
welbijconsumptie-aardappelenopzwarezavelgrond.Uitdehierbijverkregen
cijfersblijktaldusGrootenhuisdatdehoeveelheidNdieinheteerstejaar
nahetonderploegenvaneengroenbemesterbeschikbaarkomt voorheterna
verbouwdegewasc.aardappelen,nietallereerstwordtbepaalddoordehoeveelheidstikstofdieindegroenbemesteraanwezigis.Zoblijkenwikkenevenveel
Nindegrondgebrachttehebbenalsstoppelgrassen-TOOkgNperha-doch
dewikkenhebbeneenN-effectgegevenvan80kgperhaendegrassenslechts
eenN-effectvan40kg.GroenbemestersmeteenlageC/N-verhouding-10à12geveninhettweedejaarnaonderploegenslechtseengeringeN-nawerking,
meestalnietmeerdan10à12kgNperha.GroenbemestersmeteenC/N-verhouding
van18à20geveninhettweedejaarvaaknogeenvrijkrachtigeN-nawerking
van40à50kgperha.Alsinzo'ngevaleenaanzienlijkehoeveelheidNmet
diegroenbemesterindegrondisgebracht,kanmenvolgensGrootenhuis
ookinhetderdejaarnahetonderploegenvandiegroenbemesternogeen
N-effectwaarnemenvanj50à40kgperha.
Ineenpublikatieuit1962maaktGrootenhuis(72)tenaanzienvande
stikstofleveringdoorgroenbemestersonderscheidinvlinderbloemigegroenbemestersengrasgroenbemesters.OnderzoekopdeLovinkhoeveweesuit,dat
deontledingssnelheidvanondergeploegdegroenbemestersvansoorttotsoort
sterkuiteenloopt.Ooktussendiversevlinderbloemigegroenbemestersbestaan
groteverschillen.Witteklaververteertsnellerdanrodeklaver.Grootenhuis
heeftvoorverschillendevlinderbloemigegroenbemestersnagegaanhoeveelkgN
uit100kgondergeploegdeeiwitstikstofvaneenluzernestoppelenvanverschillendeklavers,ondergunstigeomstandighedeninheteerstejaarnaonderploegen
voorheteerstvolgendnagewasc.aardappelenbeschikbaarkomt.Voorwitteklaver
bedroegdit95kg,voorhopperups85kg,vooréénjarigerodestoppelklaver
45kgenvoortweejarigeluzernestoppel35kg.Duswitteklaververteertveel (
snellerdantweejarigeluzernestoppels+wortels.Nahetonderploegenvaneen
goedontwikkeldgewaswitteklaverofhopperupsklavervoorc.aardappelenmaar
vooralvoorsuikerbietenmoetmeninsterkemateopdestikstofindevorm
vankunstmestbezuinigen.Doorgaanskomtinhettweedejaarnietmeerdan
10à15kgperhazuivereNvrij.MetdenaleveringvanNinhettweedejaar
naonderploegenvaneentweejarigegroenbemesterishetandersgesteld.Met
eendergelijkgewasmagmenbijverbouwvansuikerbieteninhettweedejaar
rekenenopeennaleveringuitdeverterendeluzernestoppelsvan20àJ0kgN.
Inhetderdejaargeeftdezeluzernenogeennawerkingvanminstens15kgN.
NaardemeningvanVanAerts(l)kanmendeN-besparingnaeenstoppelgroenbemestingstellenop20à40kg,metuitschietersnaarbovenofnaar
beneden.
DehoeveelheidNdienahetonderploegenvangrasgroenbemestersals
WesterwoldsenItaliaansraaigrasinheteerstejaarnaonderploegenvoorde
gewassenbeschikbaarkomtkanvolgensGrootenhuis(72)sterkuiteenlopen.
EenondergeploegdweligmalsstoppelgewaslevertinheteerstejaarnaonderploegenbelangrijkmeerNdaneenschraalgewas.Inhetlaatstegevalmoetmen
inheteerstejaarnaonderploegensomsmeerNgevendanzondertoepassingvan
dezegrasgroenbemesting.Alsheteenmalsgewasgras(Grootenhuisbedoelthier
speciaaleenéénjariggrasgewas,zoalsWesterwoldsraaigrasofeenmeerjarig
graszoalsItaliaansraaigras,Ref.)is,komterinheteerstejaarnahet
onderploegenvoormidden-lateconsumptie-aardappelenongeveerdehelftvande
aanhetgrasgegevenhoeveelheidNvrij.Voorsuikerbietenisditzelfsnog
ietsmeer,waarschijnlijkongeveertweederdegedeelte.Destikstofwerkingis
doorgaansinheteerstejaarnaonderploegenkrachtigernaarmatemeerkunstmest-Naandegrasgroeribemesterwordtgegeven.

-43VanderBoom (25)isvanoordeeldattenaanzienvanhetstikstofeffect
vangrasgroenbemesters,zoalsWesterwoldsraaigrasenItaliaansraaigras,
grond-enweersinvloedeninhetalgemeeneenbelangrijkerolspelen.Bij
proevenvanlaatstgenoemdeliephetN-effectuiteenvan20tot40kgperha.
Grasgroenbemesterstenopzichtevanvlinderbloemigegroenbemesters
VolgensGrootenhuis (72)zijngrassenalsgroenbemestersveel"zekerder"
danklavers.Bovendienlenengrassenzichbijuitstekvoortoepassingvan
chemischeonkruidbestrijding.Verderbestaatdeindruk,alduseenverslagvan
hetlandbouwkundigonderzoekindeNOP (l4)datgrashetorganische-stofgehalte
vandegrondsnellerenblijvendervergrootdandeanderegroenbemesters.Ten
aanzienvandezepuntenkanItaliaansraaigrasopéénlijngesteldwordenmet
Westerwoldsraaigras.HetvoordeelvanWesterwoldsraaigrastenopzichtevan
vlinderbloemigegroenbemestersisnaardemeningvanVanderBoom (25)dat
hetalsondervruchtofalsstoppelgewasvrijwelsteedseengoedeaanslaggeeft.
Eennadeelisdatdestikstofleveringaanhetvolgendgewasminderis.Van
derBoommerktverderopdatbijeenproefmetWesterwoldsraaigrasdereactie
vanhaverophetondergeploegdegraservaringenvaneldersbevestigde,dat
heteffectvaneenniet-vlinderbloemiggroenbemestingsgewasopgraandoorgaansgeringis.
Duurvanheteffectvangroenbemesters
UitdepublikatievanGrootenhuis(72) kw&m, zoalsweinhetvoorgaandekondenopmerken,naarvorendatheteffectvangroenbemesting,speciaal
vangrasgroenbemesting,langerduurtdanheteerstejaarnaonderploegen.
VanAerts(l)zegtinditverbanddatheteffectvaneengroenbemestingniet
.alleenheteerstejaarmerkbaaris,maarvaakooknoghettweedeenhetderde
jjaarnaonderploegen.OokbleekuiteenanderepublikatievanGrootenhuis(65),
dathoekleinerde'C/N-verhoudingvandegroenbemesteris,destegroteris
hetpercentageNdatinheteerstejaarnaonderploegenvandegroenbemester
beschikbaar
komtvoorheternaverbouwdegewas.
t
Grootenhuis (72)zegttenaanzienvandeduurvandenawerkingvaneen
éénjarigegroenbemester,datdeN-leveringuitwitteklaverenhopperupsklaver
(alsstoppelgewasaldannietonderdekvruchtverbouwd,Ref.)inhettweede
jaarnaonderploegenmeestalgeringisenwelalsgevolgvanhetsnelvrijkomenvandestikstofinheteerstejaar.
Naaraanleidingvanproevenin1958opdeminiatuurorganische-stofbedrijventeMarknesseverrichtvermeldenBoekeie.a.(19)datdestikstofnaleveringendesnelheidvanafbraakvanorganischestofbijgroenbemesting
enbijkunstweideerop wijzen,dathetvrijkomenvandestikstofuitde
hopperupsklaversnellerverlooptdanhetvrijkomenvandestikstofuitde
gescheurdekunstweideplusstalmest.Ditgaatwaarschijnlijkgepaardmeteen
snellereafbraakvandeorganischestofvandeklaverindegronddande
afbraakvandeorganischestofvandekunstweideplusstalmest.
Klaveralsgrondverbeteraartegenoverstalmest
Kalisvaart (105)vraagtzichafofmenmagaannemendatopdenduur
humusvormingenbacterielevenvoldoendeverzorgdzullenzijndoortoepassing
vangroenbemesting (t.o.v.toepassingvanstalmest,Ref.),vooralalsdebezwarenzoalsklaverziektenendeonkruiskwestietotbeperkinggaandwingen.
DeervaringindeWieringermeerheeftKalisvaartgeleerd,dataanvankelijkde
klaverszichbeteregrondverbeteraarshebbengetoonddandestalmest,alwordt
doorstalmestookhetbacterielevengunstigbeïnvloed.
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Groeribemestingendeteeltvantussengewassenalsplantenbescherming
InWest-Duitslandisvrijveelaandachtgeschonkenaandeinvloeddie
organischestofindegrondopplantenziektenkanuitoefenen.Rademacher
publiceerdealdusGrossmann(77)reedsin1934eenartikelmetalstitel
"Groenbemestingendeteeltvantussengewassenalsplanteribescherming".
Rademacherdeeldedaarino.a.mede,datdeaantastingdoordetarwehalmdoderinhetnavolgendetarwegewasmerkbaarwerdverminderd,terwijlwitte
mosterdnietzo'ngunstigeinvloeduitoefendealsveldbonen.
Grossmann(77)stelderond1960vast,datdoordeteeltenhetonderbrengenvanverschillendetussengewassenvooraldesaprofytischegroeivan
detarwehalmdoderindegrondsterkwerdverminderd;ookdeparasitaire
uitbreidingvandetarwehalmdoderviadetarwewortelswerddoorgroenbemestinggeremd.
Grossmann(77)isvanmening,integenstellingtotwatmenaandehand
vanbovenstaandezougaandenken,daterveelmeeraandegrondgebonden
ziektenbekendzijn,diedoorgroenbemestingeerderversterktwordenof
waarvandeinvloedminstenseenomstredenzaakis.Totdezeziektenbehoort
deoogvlekkenziekte.DoorDebruckwerd,aldusGrossmann (77), nagroenbemestingvaakeenverhoogdeaantastingdoordeoogvlekkenziektebijtarwewaargenomen.Schulzsteldevastdatdoorgroenbemestingdesaprofytrischegroei
vandeCeœcsporella-schimmelwerdgenoemd.IntegenstellingmetOphiobolus
heeftbijCeraosporelladeinfectiehoofdzakelijkplaatsdoordesporen.
DatgroenbemestingooknadeligkanwerkengeldtvolgensGrossmann(77)
vooralwanneerdetussengewassenzelfgunstigewaardplantenvandeparasietenzijn.Inhetalgemeensteltdegroenbemestingechtereenmethodevoor,
diegeschiktisombepaaldeaandegrondgebondenziekteninteperkenen
de.opbrengstenveiligtestellen.Zokunnenookverschillendeaaltjessoorten
doorgroenbemestingwordenteruggedrongen.
Oorzaakvandegroeiremmingbijschimmelsdoortussengewassen
VolgensGrossmann(77)kondehypothesedatdoorbepaaldegewassen,
b.v.mosterd,stoffenindegrondafgescheidenwordendieeendirecteremmendeinvloedopdeschimmelgroeihadden,nietbewezenworden.Grossmannkwam
veelmeertotdeconclusiedatdeverminderdeaantastinglangseenomweg
viaveranderingenindebodemmicroflorawerdbereikt.
Fungistatischekrachtenindegrond
Grossmann(77)namookwaar,datdoorgroenbemestingdesporenproduktie
vandeziekteverwekkeraanstrodeeltjesindegrondinveelgevallenwerd
verhoogd.Normaliterzijnindegrondzgn.fungistatischekrachtenwerkzaam
diedekiemingvandeschimmelsporentegenhouden,hetgeenookbijdeoogvlekkenziektehetgevalwas.Doordegroenbemestingwordtechterhetfungistatischeeffectvandegrondtendeleopgeheven.Daardoorkiemendeconidiënvandeoogvlekkenziektereedstijdensdegroeivandetussengewassen
beterdanopeenonbegroeidegrond.
Invloedvangroenbemestingophetaantalactinomycetenenantagonistentegen
Ophiobolus
BijproevenvanEhlein1966bleekaldusGrossmann,(77/78)dattijdens
degroeivantussengewassen-w.v.Liho-koolzaad-hetaantalactinomyceten,
evenalsdatvandeantagonistentegenOphiobolusgraminisinverhoudingtot
deonbegroeidepercelen,slechtsweinigtoenam.Nahetonderbrengenvande
gewassenvolgdeechtereensprongsgewijzestijgingvanhetaantalactinomyceten,datonderherfstomstandighedennaongeveer50dagenzijnmaximum
hadbereikt.
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indepercelenmetgroenbemestingverdrie-totverviervoudigd.Eengelijkmatigverloophaddenookdecurvenvandeantagonisten,ofschoondetoename
hiermindersterkwas,nl. hettwee-totdrievoudigevanhetaantalinde
nietgroenbemestebodem.Daarnawordendeverschillenweerwatkleiner,maai'
zezijnnogna50dagennahetonderbrengen teherkennen.
Gelijksoortige
resultatenkregenSelçukenGrossmann,aldusGrossmann (78),inpotproeven
metFusariumoxysporum.Hierbijvielvooraldegunstigewerkingvanmosterd
op,ondanksdegeringeproduktieaangroenemassainvergelijkingtotveldbonenenhaver.BredemeiervondvolgensGrossmann(78)gelijkluidenderelaties
bijCercosporellaherpotrichoides.Deverwachtingdatdoorgroenbemesting
hetaantalantagonistenvanpathogènebodemschimmelswordtverhoogd,zoumen
danooktamelijk algemeenmogenstellen.EhlekonaldusGrossmann(78)aantonen,datdezewaarnemingensamenhingenmeteenverminderdeaantastingen
totduidelijkemeeropbrengstenleidden.
Terugdringenvanaandebodemgebondenziektendoorgroenbemesting
Grossmann(78)stelt,dathetalgemeenbekendisdatdoorgroenbemestingveelaandebodemgebondenplantenziektenteruggedrongenkunnen
worden.Anderzijdsbestaanerziektevormendiedoorgroenbemestingslechts
weinigbeïnvloedofdiezelfsversterktworden.Bijdetarwehalmdoderende
oogvlekkenziekte is,aldusGrossmann,eenchemischebestrijdingonmogelijk
ofnietrendabel.Voorkomingvandezeziektedooranderemaatregelen,b.v.
indevormvangroenbemesting,zouwelergwenselijkzijn.
Invloedvangroenbemestingopdemicrofloravandegrond
Grossmann(78)merktop,dathetreedslangbekendisdatdoorgroenbemestingdeactiviteitvanveelbodemorganismengunstigwordtbeïnvloed.
Vooralhetonderbrengenvanhetplantenmateriaal,waardooraandebodem
grotehoeveelhedenorganischevoedingsstoffenwordentoegevoerd,brengteen
sprongsgewijze stijgingvanhetaantalenvandeactiviteitvandemicroorganismenteweeg,Grossmannrichttedaartoezijninteressevooralopaande
bodemgebondenverwekkersvanschimmels,vooralstraalschimmels.Ehlekon
aldusGrossmann(78)ineenveldproefaantonen,dattijdensdegroeivande
groenbemesterdeinvloedopstraalschimmelflorageringblijft.Na hetonderbrengenechterbeginnenzoweldestraalschimmelsalshetaantalantagonistenplotselingtoetenemen.Onderherfstomstandighedenwordtdanna30dagen
eenmaximumbereikt.
Invloedvangroenbemestersopdeziekteverwekker
AandebodemgebondenziektenkunnennaardemeningvanGrossmann(78)
evenalsdeoverigemicrofloradoorgroenbemestingsmaatregelenopdeverschillendeontwikkelingsstadiavandeschimmeleenverschillendereactieteweegbrengen.Grossmannonderscheidta.de. invloedvandegroenbemestingopde
myceliumgroei,b.invloedopdesporenvormingenc.invloedopdesporenkieming.Grossmann(78)vond,datdemyceliumgroeivandetarwehalmdoder
indemetgroeribemestünggevoede trâemaanzienlijkgereduceerdwerd.Metdeals
groenbemestersverbouwdemosterd,veldbonenenrodeklaver,bedroegdemyceliumgroeivandetarwehalmdodertenopzichtevan"geengroenbemesting"slechts
resp.32,56en68 %.SchulzkreegaldusGrossmann(78)metdeoogvlekkenziefeteschimmelanalogeresultaten.Hierbedroegdemyceliumgroeiveertiendagenna
onderbrengenvande'groenbemestersbladramenas,witteklaveren"geengroenbemester"resp.20,50en100 %.Grossmann(78)toondeineenproefmetFusarium
oxysporumaan,datindemetgroenbemestinggevoedegrondremstoffenoptreden.
Veelwaarschijnlijkerisdathethier om antibiotischestoffengaat,die
doorantagonistischemicro-orgahismengeproduceerdworden.
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Sommigeschimmelsbrengeninfectieshoofdzakelijkdoorsporenvoort,aldusGrossmann (78),o.a.deoogvlekkenziekteschimmel.Nahetonderbrengenvan
degroenbemesterbeginteenaanzienlijksnelleresporenvormingdanophetgedeeltezondergroenbemesting.
"VolgensGrossmann(78)ligthetpercentagevandesporendatbijdeoogvlekkenziektegaatkiemenopdemetgroenbemesterbemestegrondaanzienlijk
hogerdanopvergelijkbareveldjeszondergroenbemesting.Zijnergeschikte
waardplantenaanwezig,dankandittoteenversterkteinfectieleiden.Ditis
bijvoorbeeldhetgevalalsineenmetdeoogvlekkenziektebesmettegrondna
eengroenbemestertarwewordtgezaaid.Ontbrekenerechtergeschiktewaardplanten
tijdensdeperiodevandebevorderingderkieming,danheeftditeenverminderingvandeinfectiepotentiaaltotgevolg.
Invloedvangroeribemestingopdewaardplanten
DoorgroeribemestingkunnenzoalsGrossmann(78)zegt,jongekatoenplanteninhunontwikkelingbevorderdworden.Schulzestelde,aldusGrossmann
opmetgroeribemestingbesmetteperceleneenvermeerderdevertakkingeneen
toegenomengroeivantarwevast,watzichlaterookuitteineenverhogingvan
deopbrengsten.Deopbrengststijgingkwamtotstandondankshetfeitdatdoor
groenbemestingdeoogvlekkenziekteietsversterktwas.Ditwijstopeenverhoogdetolerantievandemetgroeribemestingbemestetarwe.
InvloedvanorganischebemestingoppercelenmetT-ziekte
VolgenshetjaarverslagvanhetInstituutvoorBodemvruchtbaarheid (l42)
wezenproevenuit,datorganischebemestingeengunstigeffecthadoppercelen
diebesmetwarenmetTrichodorus-aaltjes (T-ziekte).
Veranderingvandefungistasisvandegronddoororganischebemesting
Reinmuth(15^)zegtdatalsgevolgvanophopingvanorganischestof
indegrondookeenveranderingvandefungistasisvandegrondkanplaatsvinden.OnderzoekingenaandeuniversiteitteGiessentoondenaan,datde
kiemingvanconidiënvanCeraosporëüaherpotrichoideszowelinveldproeven
alsinpotproevendoorhettelenenonderbrengenvanbepaaldegroeribemestingsgewassenduidelijkwerdbevorderd.Reedstijdensdegroeivandegroenbemestero.a.witteklaver-verminderdedefungistatischepotentiaalvandegrondzover,
dateenhogerpercentageconidiënontkiemdedanopdeonbegroeidegrond.
Toedieningvanorganischestofindegrondenmierobenactiviteit
Bijgrondonderzoekwaarbijspeciaalhetooggerichtwerdopdepopulatiedynamiekvandestraalschimmels,constateerdeEhlein1966,naonderbrenging
vanorganischestof-indevormvangroeribemesting-meestaleensprongsgewijzestijgingvanhetaantalactinomyceten,aldusReinmuth(15^)«DeverhoogdeC02-vorming (alsgevolgvandeverhoogdemicrobenactiviteitbijtoedieningvanorganischestof,Ref.)oefentopbepaaldeziekteverwekkerseenremmendewerkinguit.Ditbetreftnietalleenbepaaldeschimmels,zoalsOphiobolus
graminis,maarookbepaaldefvtofagenematoden.
Reinmuth(15^)isvanmening,dateentalrijkermicrobenlevenindegrond
ookbeslisteenfytopathogenenadeligewerkingheeft,dienietzondermeerte
verklarenis.Inveeldingentastmenhiernoginhetduister.
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Opvoeringvandeantifytopathogene potentiaal (a.p.)vandegrond
Hetbegrip"antifytopathogene potentiaal"(=a.p.)isingevoerd,aldus
ReinmuthenSeidel (155)omi n degrondverlopendegebeurtenissendiein
heteindeffecttoteenverminderingvandeplantenziekteverwekkersleiden,
inhuntotalewerkingtekentekenen.DoorReinmuthwordtzoalsBochow(15)
het uitdruktonderhetbegripantifytopathogenepotentiaalvandegrondalle
indegrondplaatshebbendevoorvallensamengevatdieinheteindeffecttot
eenuitschakelingofverminderingvanplantenziektenverwekkers inruimezin
leiden.Dea.p.steltgeenconstanteverschijningvoor,maarkanbelangrijk
wisselen,alnaarsoortentoestandvandegrond.
ProeveninRostocktoondenaldusReinmuth(15^0aan,datdeantifytopat-^
hogene'potentiaalvandegrondnietalleendooreengerichtetoevoervan
organischestoffen,maarookdooreendoelmatigevruchtopvolgingwerkelijk
opgevoerdkanv/orden.Beidefactoren-organischestofenvruchtopvolgingdieneninhetkadervandebodemhygiëneeenveelgroterebelangstellingte
krijgendantotnutoeindepraktijkhetgevalis.
Deantifytopathogene potentiaalvandegrondisnaardemeningvan
Reinmuth(15^-)afhankelijkvanbepaaldeverhoudingenindegrond,inhet
bijzondervanhetgehalteaanverteerbareorganischestof.
Organischestofenpathogeniteitvandegrond
Cooke (36)haaltliteratuuraanvanWhitehead.Laatsgenoemdeheeft
aangegevenopwelkemanierenorganischemeststoffenenorganischestofde
bodemvruchtbaarheid endegewassenkunnenbeïnvloeden.Organische stofstimuleertsaprofytischemicro-organismenindegrondenreduceertduseenaantal
bepaaldepathegenen.Vansommigeorganischestoffen,b.v.vanillezuur,wordt
gezegddatzezowelgunstigealsongunstigeeffectenhebbenopdeplantengroei;anderezijnfungitoxischenkunnenziektendoenafnemen,hetzijvia
degrond,hetzijviadeplant.
Deantifytopathogenepotentiaal (a.p.)vandegrondenbodemmicroben
ReinmuthenSeidel(155)zijnvanoordeel,daterveelfactorenzijn,
dieindegrondtoteenverminderingofvolledigeuitschakelingvanfytopathogenenkunnenleiden.Naastbepaaldefysischeofchemischebodeminvloeden
dievroegoflaattoteendecimeringvandereedsaanwezige pathogenen
leiden,wordtdeantifytopathogenepotentiaalvóórallesbepaalddoorde
micro-organismenvandegrond.
Eenbepaaldegrondkanverschillendea.p.'shebben.
VolgensReinmuthenSeidel (155)kondenverschillendeauteursaantonen,
datdoortoevoervanchitineindegrondnietalleeneentoenamevanchitineverwerkendeactinomycetenenbacteriën,maarookeenteruggangvandebezetting
metbepaaldefusariumsoortenintrad.Doordetoenamevanchitine-verwerkende
organismenwerdenalleendeschimmelsgereduceerddiechitine-houdende
celwandenbezatenennietdiemetcellulose-houdende,zoalsb.v.Pythium
debaryanum.Hieruitblijktduide]ijkdatdezelfdegrondtegenoververschillendeschimmelseenduidelijkverschillendeantifytopathogene potentiaal (a.p.)
kanhebben.
Betekenisvanorganischebemestingvoor dea.p.vandegrond
ReinmuthenSeidel (155)zeggen,dattalrijkeonderzoekers,o.a.Bochow
enSeidel,ontdekthebben,datnatoevoervanstalmest,groenbemestingen
gedroogdeplantenmassa'seenbesmettingmetb.v.Ophiobolus graminis,
Rhizoctoniasolanideterugloopt.Dooreenaanvullendebemestingmetkunstmest
kandewerkingvanorganischebemestingverhoogdofpasmogelijkwordengemaakt.
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Zo had een strobemesting waarbij het stro direct ondergeploegd w e r d , geen,
daarentegen een gecombineerde stro-N-bemesting een goed fytosanitair effect
tegenover Ophiobolus grarainis e n Helminthosporium sativum. D o o r alleen m i n e rale bemesting k a n daarentegen niet hetzelfde effect w o r d e n bereikt als door
een organische bemesting.
Beïnvloeding v a n de a.p. in de grond
De verschillende fytopathogenen kunnen, aldus Reinmuth e n Seidel (155)
niet alleen gradueel verschillend geremd w o r d e n , maar ook door bepaalde
factoren volledig tegengesteld w o r d e nbeïnvloed. Zo leeft b.v. Ophiobolus
graminis i n N-rijke gronden langer d a n in N-arme gronden, terwijl b i j H e l minthosporium sativum juist h e t omgekeerde geldt. D e veranderlijkheid v a n de
a.p. vindt haar toepassing i n h e t raam v a n de bodemhygiëne. Zo k a n de a.p.
door verschillende maatregelen, vooral die welke tot verbetering v a n de bodemvruchtbaarheid dienen, w o r d e n verhoogd.
A l s ziekmakende factoren-pathogenen-zijn verder niet alleen levende ziekteverwekkers, maar ook abiotische agentia, zoals b.v. in de grond terechtgekomen
herbiciden of andere fytotoxisch werkende stoffen op te vatten, w a a r v a n de
persistentie in de grond helemaal afhangt van de tegen h e n gerichte a.p.
Mierobenwereld in de grond e n de a.p. in de grond
Bochow (15) vermeldt d a t u i t verschillende onderzoekingen b l i j k t , dat de
natuurlijke grond algemeen een remwerking op de kieming v a n sporen v a n veel
pathogenen e n andere schimmelsoorten k a n uitoefenen. Deze werking w o r d t door
Bochow de "mycostatische factor" genoemd.Vermoedelijk gaat het h i e r om
fungistatisch of fytotoxisch werkende stoffen, die door verschillende soorten
organismen in de grond w o r d e n gevormd. V o o r de antifytopathogene potentiaal is
in beslissende mate de micro-organismenwereld i n de grond bepalend.
Fysische e n chemische verhoudingen i n de grond in verband met de a.p.
Ondanks de grote betekenis van de mierobenwereld is het verkeerd, aldus
Bochow (15) om de effectiviteit v a n de antifytopathogene potentiaal v a n een
grond alleen op deze factor terug te voeren. Belangrijke betekenis bezitten
ook de fysische e n chemische veranderingen in de grond. Vooral h e t bodemvocht
k a n e e n invloedrijke factor zijn.
Structuur van de grond i n verband met de a.p.
Bochoxtf (15) is van mening dat v a n een grond die zich i n e e n goede losse
"Gare"-toestand bevindt, gunstige effecten u i t g a a n op de antifytopathogene
werkingen v a n de bodemstructuur. H e t optreden v a n voetziekten i n granen, vooral v a n de tarwehalmdoder, schijnt in sterk verdichte grond merkbaar te v e r ergeren. Anderzijds k a n ook verkeerd of overdreven losser maken v a n de grond
tot e e n benadeling v a n de a.p. van de grond leiden. Zo is volgens Rademacher
bekend, dat aaltjes zich des te beter ontwikkelen naarmate de grond dieper
e n intensiever losser w o r d t gemaakt.
Humeuze grond e n v66rkomen van de tarwehalmdoder
Bepaalde plantenziekten (of fytopathogenen) k o m e n op bepaalde plaatsen
vaker voor d a n op andere plaatsen, vooral die (=plantenziekten, R e f . ) welke
ontstaan als gevolg v a n i n de grond aanwezige organismen, aldus Bochow (15)«
E e n bekend voorbeeld is de tarwehalmdoder b i j de'tarwe; deze k o m t minder op
"gare" humeuze gronden v o o r , die rijk zijn a a n micro-organismen, maar overwegend op lichte "onwerkzame"grond die zich minder goed leent voor de teelt
v a n tarwe.
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pHvandegrondendea.p.vandegrond
Bochow(15)heeftdeovertuigingdatdepHvandegrondinsamenhang
metdeantifytopathogenepotentiaalvandegrondeennietteonderschatten
rolspeelt.Deverdraagzaamheidvanpathogèneorganismentenopzichtevande
pHisinhetalgemeengroot.Tochbestaaneropvallendeverschillen,zodat
voorbepaalderemeffectenvandegrondopziekteverwekkerssomsprimairde
PHvandegrondverantwoordelijkis.Ditiso.a.hetgevalbijderemming
vansporenkiemingbijdetarwehalmdoderonderzureomstandigheden.
Invloedvandevoedingstoestandvandegrondopdea.p.
Eennogsterkerinvloed dan de pHheeftdevoedingstoestandvande
grond,aldusBochow (15)»Erbestaaneengrootaantalbeschouwingingendie
betrekkinghebbenopdebetekenisvanverschillendekoolstof-enstikstofgehaltenvandegrondvoorhetgedragvanpathogèneschimmels.Deziekteverwekkers,zoalsRhizoctoniasolani^Cer'osporellaherpotrichoidesenOphiobolus
graminiszijninstaatomb.v.opnatuurlijkesubstratenmetruimeC/Nverhoudingingeringerematetegroeienenteoverlevendanbijeenrijkelijk
stikstofaanbod.Eenhoogaanbodkanechtersomsopziekteverwekkersremmend
werken.
Bodemhygiëneinverbandmetdea.p.vandegrond
Bochow (15)stelt,datheteenbijzonderdoelvandezgn.bodemhygiëne
is,omzodanigemaatregelendoortevoerendatdeantifytopathogene potentiaal
vandepercelentegenziekteverwekkersenbeschadigingenwordtverhoogd.
Verhogingvandea.p.vandegronddoororganischebemesting
VolgensBochow (15)"speeltdeverzorgingvan"onzegronden"metverteerbare
organischestofterverhogingvandeantifypathogenepotentiaalvandegrond
eenbeslissenderol.Zoweluitdeliteratuuralsookuiteigenproevenvan
Bochowkomenveelbewijzennaarvoren,datdoorstalmest,compostofgroenbemesting,maarookdooreenmetdebenodigdestikstofgecombineerdestrobemestingzoweldoordeteeltvanwortelrijkeleguminosemengselsentussengewassen,aanzienlijkeenduurzamesuccessenbereiktkunnenworden.Degunstigefytosanitairewerkingvaneencontinuehumustoevoerzoudaaromaanleidingmoetenzijn,ookvanwegedevisievanBochow,diemaatregelenals
integrerendbestanddeelvanhetprogrammatotstijgingenverbeteringvande
bodemvruchtbaarheid tenemen.
Bewerkingenverzorgingvandegrondterverhogingvandea.p.
NaardemeningvanBochow (15)ligteenverdercomplexvanmaatregelen
terverhogingvandeantifytopathogenepotentiaalvandegrondophetgebied
vandebewerkingenverzorgingvandegrond.Hetzorgvuldiglosmakenvande
grondenhetscheppenvandebekende"Gare"toestanddragenvolgensBochow
zondertwijfelinveelgevallenbijtotverhogingvandeantifytopathogene
potentiaalvandegrond.(Berustendergelijkeuitsprakenookopresultaten
vanbepaaldeproeven?Ref.)
Eenhogea.p.vandegrondenchemische ziektebestrijding
Bochow (15)isvanmening,dateensysteemvanmaatregelendatophet
gezondhoudenresp.opdesaneringvandegrondisafgestemd,alseenwezenlijk
bestanddeelvandegeïntegreerdeplantenbeschermingkanwordenbeschouwd.
Eenhogeantifytopathogenepotentiaalvandegrondzalhetingeringeremate
noodzakelijkmakennogaanvullendmetchemischemiddeleneenterugdringenvan
fytopathogeneorganismentebewerken.
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Watisbodemvruchtbaarheid?
Onder"bodemvruchtbaarheid"worddoorKämpf (102)verstaan:hetvermogenvandegewassentezorgenvoorhungroeiendeopbrengstvoorwaarden.
Hetbegrip"bodemvruchtbaarheid" isaandestandplaatsgebondenenisspecifiekvoorhetbetreffendegewas.
Invloedvanhetgewasopdebodemstructuureigenschappen inhetalgemeen
Eengewaskanopverschillendemaniereninvloeduitoefenenopfysische
eigenschappenvandegrond.Boekei (l8)brengtdiemanierenonderinde
volgendevijfpunten.
a.bedekkenvandegrond:Doorbedekkenvandegronddoorhetgewaskande
ongunstige"invloedvanregenvalwordentegengegaanenverslempingworden
voorkomen.Boekeiverwachtniet,dateenverschilinbedekkingsgraad
tussendegex^assenveelverschilinverslempingzalgeven,wantjuistin
deperiodemetveelregenvalenweinigverdampingzijnonzeakkerbouwgronden
merendeelsonbedekt,ookbijverbouwvanb.v.wintergranen.
b.Beworteling.Erzijngewassenmeteenpenwortel-o.a.bieten,koolzaad,
ïüzernej~5ïeinstaatwordengeachtomdestructuurvandeondergrond
teverbeteren.Gewassenmetvezelwortels,b.v.aardappels,granen, kunnen
ditinveelminderemate.Overdebetekenisvandewortelsvoordestructuur
vandebouwvoorisweinigbekend.
c.Hoeveelheidorganischestof.Dehoeveelheidorganischestofdiedoorde
gewassenwordtachtergelateniszeerverschillend.Hiermeeishetmogelijk
omteberekenenwelkgehalteaanorganischestofopdelangeduurwordt
verkregen.
d.V/ijzevangrondbewerkingengrondbehandeling.Elkgewassteltspeciale
eïsëri.äansaaï-énpoötbëd.Öoktïjdens'dëverzorgingendeoogstbestaan
verschilleninbehandelingvandegrond.(KöhnleinenVetterhebbenziedl.1,rapportnr.112p.4j5-omdeinvloedvandeomvangvandebenodigdegrondbewerkingbijdeteeltvaneenbepaaldgewastekunnenaangevenspeciaalhetbegrip"Bodenlockerungseinheit"ingevoerd.Ditinverbandmeteensnellereafbraakvanorganischestofindegrondnaarmate
degrondintensieverwordtbewerkt.Ref.)

e. VochtonttïeMring_door het gewas. In het Nederlandse klimaat kan d i t aspect
buiten beschouwing b l i j v e n .
VolgensBoekei(18)kunnendegevolgenvaneenzijdigeteeltvoorde
uiteindelijkeopbrengstthansalleenwordennagegaanviadeorganischestofvoorziening,debewerkingendebehandelingvandegrondviadaardoor
beïnvloedestructuuraspecten.
Invloedvanbemestingenmaisteeltopdebodemstructuur
Opdezgn.Morrow-plots,(121)wordenderotatiesmais-mais,mais-haver
enmais-haver-klaver,aldannietbemest,onderiingvergeleken.Nameerdan
70proefjarenblekendenietbemestemais-maisveldjesmoeilijkertebewerkendandeoverigeveldjes.Destructuurwashierslechter;degrondwas
moeilijktoegankelijkvoorlucht,terwijlookdedoorlatendheidvoorwater
moeilijkwas.Degrondwashetbestebewerkbaaropdebemestemais-haverklaverveldjes.Hierwaseenkruimelstructuuraanwezig,diedegrondgemakkelijkbewerkbaarmaakteengemakkelijkdoorlatendvoorwaterenlucht.
HoogaandeelaanklaverinDeensebouwplannen
Vollmer(194-)deeltnaaraanleidingvaneenstudiereisnaarDenemarken
enZwedenmee,datinDenemarkennogalgemeenrotatieswordentoegepastmet
eenbuitengewoongrootaandeelklaver.Daardoorkentmenergeendirect
humusprobleem.DitwordtookduidelijkdoorhetfeitdathetinDuitsland
zoveelgebruiktewoord"Gare"inDenemarkennietbestaat.Menkentdaarniet
eenshetbegrip"Bodengare".
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Schadeaandegronddoorzwarewerktuigen
VolgensVollmer(194)zijninZuid-Zwedendeomstandighedengunstigvoor
hetstimulerenvandemechanisatievandeakkerbouw.Ondankshettoepassen
vanzwarewerktuigen,ookopveelozebedrijven,iserslechtszeldensprake
vanernstigebeschadigingvandebodemstructuurenverdichtingvandegrond.
Ditkomtomdatiederjaardediepindegronddringendevorstdergelijke
schadesteedsweeruitdewegruimtoftenminsteafzwakt.
Doelenplaatsvandevruchtwisseling
Petrov (149)maaktwathetdoelendeplaatsvandevruchtwisseling in
Bulgarijebetreftonderscheidtussenvruchtwisselingvoorinvoeringvande
socialistischerevolutieendienadeinvoeringvanhetsocialisme.Vôôr
desocialistischerevolutiehadhettoepassenvanbepaaldevruchtopvolgingssystementotdoe],debodemvruchtbaarheid oppeiltehouden,zonderdater
hogekostenvoor,geraaktwaren.Toepassingvandoelbewust opgesteldevruchtopvolgingsplannenenookwelhetgebruikvanorganischemeststoffenwaren
indietijddebelangrijkstemaatregelenvoorhetoppeilhoudenvandebodemvruchtbaarheid,b.v.toepassingvaneondrieslagstelselwaarbij6ênjaargraan
werdverbouwd,waarnaeenhakvruchtvolgdeeninhetderdejaareenleguminosegewas.MetdesocialistischehervormingindelandbouwveranderdeinBulgarije
ookdebetekenisenhetkaraktervandevruchtopvolging.In1951werdhet
Trawopolnajàsysteem ingevoerd.(Ditiseensoortwisselbouwstelselofeen
stelselwaarbijniet-grasachtigevoedergewasseneenbelangrijkdeelvande
vruchtopvolginguitmaken.DitstelselwerdvolgensKönnecke (109)dogmatisch
inOost-Europatoegepast,ookindaarwarongeschiktegebieden.Ref.).
Nahetmislukkenvanditsysteemvormdenzichzowelvandezijdevande
practicialsvanwetenschapsmensentweemeningen.Deenemeninghoudtindat
tegenwoordigvruchtwisselingzijnbetekenisvoorhetbehoudvandebodemvruchtbaarheidheeftverloren,omdataldusPetrov (149)doorde snellegroei
vande"chemisatie"vandelandbouwendoordevergrotingvandeoppervlakte''
diekunstmatigvanwaterwordtvoorzienvragenophetgebiedvandebodemvruchtbaarheid zondertoepassingvan vruchtwisselingkunnenwordenopgelost.Aanhangersvandeze.richtingzijnvanmening,datbijeenvoldoende
verzorgingmetmineralebemestingenvandewatertoevoer,talrijkegewassen,
o.a.mais,groenten,langetijdcontinukunnenwordenverbouwd.Anderen
daarentegenzijnvanmeningdathetnietjuistisomvruchtwisselingdebeslissenderolbijdeverhogingvandebodemvruchtbaarheidtoetekennen,
maartochheeftvruchtwisselinghierinhetsysteemvanmaatregelenterverhogingvandebodemvruchtbaarheid,eengrotebetekenis.
Wintergraanofzomergraannaeenbladvrucht
Tweemaalgraannaelkaarisnaduizendjaarervaringgoedgebleken,aldusHuppert(96).Meerdandriemaalgraannaelkaarisechternietaanteraden
vanwege"Gare"verlies,toenamevanonkruidenenziekten,tenzijoptimale
rassenkeuze,intensieve groenbemesting,goedegrondbewerkingenonkruidbestrijdingdegevarenverminderen.Indienarbeidstechnischuitvoerbaarvolgt
naeenbladvruchteenwintergraanendaarnaeenzomergraan.Beidegranen
profiterendanhetmeestvaneenbetere"Gare".
Invloedvanblad-en hakrvruchtenopdebodemvruchtbaarheid
Huppert (96)isvanmening,datvoorhetbehoudvande"Bodengare"de
hakvruchtensteedseennuttigegroepgewassenblijven.Kämpf (102)v/ijstop
debetekenisvanverschillendegewassenvçsordebodemvruchtbaarheid.Debladvruchten,w.o.hakvruchten,voedergewassenenoliehoudendegewassenworden
algemeenals"dragende"gewassenaangeduid,omdatzedebodemverrijkenof
"Gare"-bevorderendwerken.Hakvruchtenzijnhumusverterend,maarstructuurverbeterend (isditlaatsbethansnogwelvantoepassingopaardappelen?Ref.),
terwijlluzerne,grasklavermengsel,rodeklaverengraszadenhumusverterend
werken,maartevensnietGare-bevorderendzijn.
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DehakvruchtenwordendoorKämpfmeergerekendtotdeverterendeofGareverminderendegewassen.Zezijnwelhumusbehoudende,nietsteeds"Gare"-vernietigend maar(zonderstalmest)ooknietGare-verbeterend.
DoorBoekei (18)wordendegevolgenvaneenzijdigeteeltvanaardappelen,
suikerbietenengranenopdebodemstructuuraaneennaderebeschouwingonderworpen.Volgenshemzijnbewerkingenbehandelingvandegrondbijaardappelen
ongunstigvanwegedeverfijningvandegronddoordeintensievebewerkingbij
opbouwvanderuggenenbijhetrooien.Ineennattenazomerenherfstkandit
eensterkeverhogingvanhet vochtgehaltetotgevolghebbenendaardooreen
versterkteverslemping.Ditzalhetvolgendjaareenslechterebewerkbaarheid
enactuelestructuurveroorzaken.Opdelangeduurmoetrekeningwordengehoudenmethetteruglopenvandeopbrengstmetongeveer k%.Bijhetachterwegelatenvangroenbemestingzal,vooraldoorhetachteruitgaan vanhet
humusgehalte,deopbrengstdepressie zeker \k%bedragen.Bijdeteeltvan
suikerbietenwordtdegrondoppervlakkigalintensiefbewerkt,waardoorde
structuurvandebouwvoorvaaktamelijkslechtwordt.Tevensvindtdeoogst
meestallaatindeherfstonderongunstigeweersomstandighedenplaats,waarbijdegrondvaakwordtversmeerd.Bijgeregeldeverbouwvanbietenzalde
structuursterkkunnenteruglopen.Inditgevalwerdglobaalberekenddatde
opbrengstdaardooropdelangeduurzekermet "\Qffozalafnemen.Ookvolgens
Olthoff(126)geldtmetnamevoorbouwplannen metveelrooigewassen,dathet
rooienvandezegewasseninhetalgemeenstructuurbederfbetekent.Dewijze
waaropbijeenzijdigegraanteeltdegrondwordtbewerktenbehandeldzijn
tamelijkgunstigvoordebodemstructuuraldusBoekei (18).Deoogstisvroeg
enhetweerisdannognietzoslecht.Opdedrieminiatuurorganische-stofbedrijventeMarknessewerddelaatstetienjarenelkjaardestructuurbepaald.
Daarbijbleekdatopdepercelenwaarhetjaartevorengraanwerdverbouwd,
destructuurbeterwasdangemiddeldophetgeheleproefveld.Ditmoetin
hoofdzaakwordentoegeschrevenaandegunstigebewerkingenbehandelingvande
grond.Naeenaantaljarengraanteeltwordt een betere structuuraangetroffen,waardoor in het voorjaarookvroegerkanwordengezaaiddanbij
eenruimerbouwplan.Ditbetekent,datglobaalgenomendeopbrengstopdelange
duurongeveer J>%hogerzoukomenteliggen.
Factorendiehetvruchtbaarheidsniveauvandegrondkarakteriseren
Chazal (33)noemtalsfactorendiehetvruchtbaarheidsniveauvande
grondkarakteriseren:destructuurendehumusbalans (Chazaldoelthier
blijkbaaruitsluitendopdefysischeenbiologischebodemvruchtbaarheid,Ref.).
Destructuurisgoedalshetmerendeelvandegronduitkleinekluitjes,
aggregaten,isopgebouwd.Hetiszeermoeilijkomsnelhethumusniveauvan
eengrondteverbeterendiegedurendeeenzeerlangeperiodeslechtskleine
hoeveelhedenorganischestofheeftontvangen.Ishetpraktischonmogelijk
omhethumusniveauvandegrondsnelteveranderen,danmoetmeneenvruchtopvolgingbestuderendieonsverzekertvaneenregelmatigeenovervloedige
voorzieningmetplantenrestenindevormvanbladeren,stengelsenvooral
wortels.Dejongehumusdieontstaatuitdeontledingvanorganischestofis
depijlervaneenintensiefbiologischleven.
Hetverkrijgenvaneenhoogvruchtbaarheidsniveauvandegrondisnaar
demeningvanChazal (33)vanzeerveelfactorenafhankelijk,w.o.dekeuze
vaneenopeenvolgingvangewassen.Chazalconstateert (inFrankrijk,Ref.)
eensteedsgrotereafkeervoordedierlijkeproduktie.Ineenrotatiezonder
veestapeldienenwede zomergewassen waarvandeopbrengstriskantis(t.w.
maisenhakvruchten) eruittelaten.Wehebbendan inhoofdzaakeengraanrotatiebehouden.Hetkoolzaadisdandoorzijnvroegrijpheidindegraanrotatie
opgenomen.Hetpastzichdaarinuitstekendaan,terwijlheteenprimavoorvruchtisvoortarwe.Hetgraanstrowordtdanfijngemaaktmeteenhakselapparaateningewerktindegrond.
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Belangrijkeaspectenvandebodemstructuur
Omdeinvloedvaneengewasofvaneenbepaaldevruchtopvolgingopde
bodemstructuurtekunnennagaanzalvolgensBoekei(l8)eerstmoetenworden
aangegevenomwelkeeigenschappenhetgaat.Hetbegripbodemstructuuris
complex.Boekeionderscheidtwatdestructuurvandegrondbetreftdrie
eigenschappen:deactuelestructuur,degevoeligheidvoorverslempingenhet
gedragvandegrondtegenmechanischekrachten.Onderactuelestructuur
verstaatBoekeideruimtelijkeopbouwvandegrondopeenbepaaldogenblik.
Zekanwordengekarakteriseerddoorbepalingvandegrond-water-luchtverhoudingofdoorvisuelebeoordelingvandegrondinhetveld.Degevoeligheidvoorverslempen-vooraleenprobleem o-plichtezavelgronfl,,lösagronden
leeirhoudendezandgrond—wordtgekaraktiseerddoorbepalingvandevloeigrens
(=vochtgehaltev/aarbijdegrondbeginttevloeien).Hetgedragvandegrond
tegenmechanischekrachtenvormtindezetijdvanzwareentoenemende
mechanisatieeenbelangrijkeeigenschap.Daarbijkanonderscheid worden
gemaaktinhetgedragtegenoverberijdenenhetgedragtegenoverbewerken.
Verbeteringvangrondenmeteenslechtestructuur
Pontailler(151)isvanmeningdatbijgrondenmeteenslechtestructuurdewijzigingindevruchtopvolgingenhetregelmatigaanwendenvan
groenbemestingindemeestegevalleneenverbeteringvandestructuurteweegbrengt.
Samendrukkenvandegrondendeopbrengstbijgerst
DoorCooke(37)wordenresultatenvermeldvanproevenopzwaregrond
inRothamsted.Hiergafsamendrukkingvanhetzaaibedzoalseentrekkerwiel
doet,eenverminderingvandegerstopbrengstmet7cwtperacre,terwijl
dezeproevenopzandigeleemgrondinWoburneenopbrengstdalinggavenvan
l6cwt.
Invloedvanregendruppelsopdebodemstructuur
Batey(11)achtdestructuurvandegrondbelangrijkomdatdewortelgroeivooreengrootdeel afhankelijkisvandefysischetoestandvande
grond.Isdestructuurzwak,dankunnenzwareregendruppelsdebodemaggregaten openbrekenenhetbodemoppervlakkandaardoorvervallentoteen
massievegrondzonderstructuur(tenzijdegrondgoedbedektisdooreen
bladrijkgewasdatderegendruppelsopvangt,Ref.).Demeestegronden(bedoeldishierspeciaalEngeland,Ref.)kunnenzwareregenvalweerstaan.
Sommigegrondenzijnontstellendinstabiel.Zebevatteneenhoogpercentage
zeerfijnzand,gecombineerdmeteenlaagorganische-stofgehalte.
Beoordelingvaneenbouwplaninverbandmetdestructuur
MetbehulpvandegegevensvanBoekei(18)zoalsdieinhetvoorgaande
deelvandithoofdstukzijnaangegeven,kanmenvoorelkbouwplan,aldus
Boekei (l604),globaalnagaanofopdelangeduurmoeilijkhedenmetdestructuur,verslempingofbewerkbaarheidzijnteverwachten.Demoeilijkheden
wordengroternaarmatemeeraardappelenenbietenwordenverbouwd.
Invloedvanhetaandeelgroeribemestingsgewassenopdebodemstructuur
ErmichenDrabner(51)vergelekenbijviervijfveldsrotatiesdeinvloed
vanhetverschilinaandeelgroenbemestingsgewassenbijdezevirtrrotaties
openkelefysischebodemeigenschappenvandegrond,i.e.eenzandigeleemgrond.Hetaandeeltussengewassenwasvoorrotatie10$,voorrotatie260$,
voorrotatieJ20$envoorrotatie440$luzerne.Bijrotatie4magmen
duseigenlijknietsprekenvanhetaandeeltussengewassen,maarvan hetaandeelvoederleguminosen-i.e.luzerne-van40$.Ref.).
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Hottussenge;<7asbijrotatie2bestonduiteengrasklavermengsel,bijrotatie3
uitrodeklaver.Rotatie4bevattegeentussengewasmaar2jarenluzernena
drieachtereenvolgendehoofdgewassenaardappelen-suikerbioten-zomergerst.
Deanderedrierotatieswareneveneensopgebouwduitdehoofdgewassenaardappels-s.bieten-z.gerst-w.rogge.In1965.»1966en19^7werdbijdevierrotatiestelkenshetporiënvolumeonders.bietenbepaald.Ditbedroeggemiddeld
resp,37/l$>373$>37>7$en37*6$.Deinvloedvanhetaandeeltussengewassen
resp.meerjarigevoederleguminosenophetporiënvolumewasdusgering.In19Ö7
werdonders.bietendewatercapaciteitbepaald.Dezebedroegvoordevier
rotatiesindebouwvoorresp.23,4$,22,1$,23,3$en24,8$enindeondergrondresp.19,9$,20,7$,21,2$en21,2$.Watdewatercapaciteitbetreft
werdeninderotatiemet40$luzernezowelindebouwvooralsindeondergrondenbij20$klaverindeondergrondsignificanthogerewaardenvastgesteldtenopzichtevan"geenvoederbouw".Ookwerdbijdevierrotaties
dedoorluchtingvandegrondgemeten.Dedoorluchtingvandegrondtoonde
groteverschillentengunstevandeversterkteteeltvanbodemverbeterende
gewassen,zowelindebouwvooralsindeondergrond.Deluzerneonderscheidt
zichkwantitatiefsignificant.Verderwerddescheerweerstandvandegrond
gemetenonderz.gerst(inmei 1967)-Descheerweerstand iseenmaatvoorde
dichtheidvandegrond.Toenemendedichtheidenverslempingvandegrond
verhogendescheerweerstand.Doortoepassingvanvoederbouwdaaldedescheerweerstandhetduidelijkstinderotatiemet40$luzerne.
DhawanenMahajan(45)gingenbijvierrotatiesmetverschillendaandeel
groenbemestingsgewassen,deinvloednavandieverschillendeaandelengroenbemestingsgewassenopdedichtheidendeporositeitvandegrond.Degevonden
cijferswezenuitdatinvoeringvangroenbemestingsgewassen inde4rotaties
eenstatistischbetrouwbareafnamevandedichtheidvandegrondtotgevolghad.
Invoeringvangroenbemestingindevruchtopvolginghadookeenbetrouwbare
verhogingvandebodemporositeittotgevolg.Ookhadhierinvoeringvan
groenbemestingindevruchtopvolgingeenbetrouwbareopbrengststijgingvande
gewassentotgevolg.
Oppeilhoudenvandebodemvruchtbaarheid;oogstresten
Chazal (33)zegtzondermeerdathetscheppenofhethandhavenvaneen
hoogvruchtbaarheidsniveauvandegrondslechtskanwordenverkregendoor
eenoordeelkundigvastgesteldevruchtopvolging.VolgensOlthoff(126)is
voorhetoppeilhoudenvandebodemvruchtbaarheideenvoldoendetoevoer
vanorganischestofbelangrijk,medeomstructuurvervaltevoorkomen.Ruisch
enDeZeeuw(159)gaan•ervanuit,datvoorhetoppeilhoudenvandebodemvruchtbaarheidopzavel-mkleigrondeneenjaarlijksetoevoervanongeveer
3750kgdrogeorganischestofnodigis.Stoppel-aawortelrestenvandeverbouwdehoofdgewassenleverenongeveerdehelftvandezehoeveelheid.
Deanderehelftmoetopanderewijzewordenaangevoerd.
VolgensBoekei (l8>latendegranengemiddeldperjaarongeveer2000.kg
perhaaanorganischestofachter.Wordtereenmaalperdriejarengroenbemesting
toegepast,dankomternogeens1000à1500kgbij.Ditissamentenminste
3OOO-35OOkgorganischestof.Daarmeezaleenhumusgehaltevan2$inelkgeval
kunnenwordengehandhaafdofzelfietswordenverhoogdindieneenzijdigegraanteeltwordttoegepast.AardappelenlatennaardemeningvanBoekeiongeveer
1500kgorganischestofindegrondachter.Wordenafwisselendconsumptieenpootaardappelenverbouwd,dankannapootaardappelennogeengroenbemester
wordengeteeld,waardoorgemiddeldperjaar2000à2500kgextraorganische
stofindegrondwordt'gebracht.Hetgehalte aanorganischestofkandus
bijeenzijdigeteeltvanaardappelenruimschootsoppeilwordengehouden.
Dehoeveelheidorganischestofdiedoorsuikerbietenwordtachtergelaten
hangtafvanhetalofnietonderploegenvankopenblad.

Heeftditomhetjaarplaats,danwordtgemiddeldperjaarperha4000kg
organischestofaandegrondtoegediend bijeenzijdigeteeltvansuikerbieten.Opdelangeduurleidtdittoteenstijgingvanhetgehalteaan
organischestoftot2,8^.
\

Invloedvanverbouwdegewassenenvanbemestingssystemenopstikstofen
organische-stofgehaltevandegrond
Cooke (36)isvanoordeeldaterveelgegevenszijngepubliceerdover
veeljarigeproeven,dieaantonendatverschilleninorganische-stofgehalte
enstikstofgehalteindegrondsamenhangenmetverschilleninverbouwde
gewassenenbemestingssystemen.Bijweinigvandezeproevenzijnwaarnemingen
opditgebiedverricht.
Shradere.a. (172)vermelden,datineenin1915indeU.S.A.begonnen
studiemetverschillendegewassystemenaantoontdathetorganische-stofgehalte
bijallebestudeerderotatiesdaalde,vooralopdegrondendieoorspronkelijk
eenhoogorganische-stofgehaltehadden.Dedalingwashetsterkstonderde
onbemestecontinu verbouwdemaisenhetminststerkondereenmais-maishaver-hooiland-hooilandrotatie,dieelkjaar8tonorganischemestperare
ontving.
Invloedvanverbouwdegewassenopdemicrofloravandegrond
DoorVez(193)wordtaandachtgeschonkenaandeinvloedvandeverschillendegewassenopspeciaaldemicrofloravandegrond.Iedergewasoefent,
aldusVez,eenhandelinguitopdemicrfloravandegrond.Degewassenveranderendiemicrofloradoordeworteluitscheidingen,doordeoogstresten
diezeindegrondachterlaten,doorhuninvloedopdestructuur.Hettevaak
terugkerenmeteenzelfdegewaskaneenonevenwichtigheidvandemicroflora
uitlokken.Hetresultaatkanzijndatverschillendeonschadelijkesoorten
zichvermeerderenennuttigworden,terwijlanderesoortenwaarvanhetnut
bekendiswordenafgeremdendaardoornietinstaatzijnhunnuttigwerk
uitteoefenen.Denuttigemicroflorakanparasitairworden.
ReinmuthenSeidelconstateerdenvolgensVez(193)datdeagressiviteit
vandeparasietendieaandegrondgebondenzijnnaarevenredigheidminder
sterkis,naarmatedemicroflorarijker,gevarieerderenactieveris.
NaardemeningvanVez(193)schijnthetdatdeongunstigegevolgenvanhet
tevaakterugkerenmeteengewas,flinkkunnenwordenafgezwaktdoororganische
bemesting.Vezzegtdatzijnaangehaaldevoorbeeldenvolgenshemduidelijk
hetbelangaantonendatmendienttoetekennenaandemicroflorainde
wortelzone.Ditiseenonderwerpwaar,aldusVez,nogveelteweinigstudie
vangemaaktis.
Opbrengstniveauenorganische-stofgehaltevandegrond
Pontailler(151)gingvooreenbedrijfzonderveestapelna,watdemogelijkhedenwarentenaanzienvandeorganische-stofvoorzieningvandegrond.
MenkanaannemenaldusPontailler,datmenineengrondvangoedestructuur
dienormaalisvoorzienvanorganischestof,dieopbrengstengeeftvan40kg
tarweengerst,60kgmais,400kgsuikerbietenen80kgluzernehooiperare,
verzekerdisvanvoldoendeteruggaveaanoogstrestenaandegrondomeen
goedniveauaanorganischestofindegrondtehandhaven.
Opvoerenvanhetorganische-stofgehalted.m.v.vruchtopvolging
Hetopvoerenvanhetorganische-stofgehaltedoormiddelvanvruchtopvolgingisvolgensPontailler(151),dievruchtopvolgingzotewijzigendat
hetaandeelplantenmetbehoorlijkehoeveelhedenoogstrestentoeneemten/of
doorhetverbouwenvangroenbemesterstestimuleren.Degroenbemestersdoen
echterhetgehalteaanstabielehumusslechtsweinigtoenemen.Uiteraard
kanmendoordemineralebemestingoptevoeren-waardoordeopbrengstenende
hoeveelhedenoogstrestenstijgen-ookhetorganische-stofgehalte indegrond
verhogen.
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Granenalsleveranciersvanorganischestof
GranenzijnvolgensdeopvattingvanBatey (11)indienzegoedgroeien
geengewassendiedeorganischestofindegronderguitputten.Bateystelt
datdehoeveelheidorganischestofdieviastoppelsenwortelsineengoed
graangewasachterblijft,gelijkisaaneenbemestingmetongeveer5ton
stalmestperare(ofwelongeveer12§-tonperha,Ref.).
Extremevochttoestandenvandegrondenbodemstructuur
Batey (il)isvanmeningdatbijbijnaiederewerkzaamheidvande
grond erpotentiëlerisico'szijntenaanzienvandebodemstructuur.Dit
beïnvloedtdanookdeopbrengstnadelig.Decritischefactorhierbijis
hetvochtgehaltevandegrond.Nattegrondenkunnenbijgrondbewerking
samengedruktofdichtgesmeerdworden,waardoordenatuurlijkestructuur
vernietigdwordt.Uitgedroogdegrondkanextreemhardworden,zodatdewortelsernietindoorkunnendringen.Bijbeperkingenindewortelgroeials
gevolgvaneenverdichtebodemlaagvertonendeplantenwortelsspoedigverdrogingsverschijnselen.
Effectvanbeperktewortelgroeibijgranen
Batey (il)gaatnaderinopdegevolgenvanbeperktewortelgroeidoor
vochtgebrekopdewortelopbrengstbijgranen.Heteffectervanopdeopbrengst
bijgranenkanernstigzijn.Inernstigegevallenvanwortelbeperkingdrongen
dewortelspraktischnietonderde4-inchlaagdoor,waardoorhetgewasbij
hetafrijpenmislukte.Inanderegevallenwaardewortelsnietverderdan
8à10inchkondendoordringen,bedroegendeopbrengstverliezen5x10cwt

Organische-stofgehaltebijcontinueteeltvanroggeenaardappelen
Vaneenveeljarigebemestingsproefmetcontinueteeltvanroggeen
vanaardappelenwordtdoorWabersich(197)hetC- enhetN-gehaltevermeld
bijverschillendebemestingsobjectenvancontinuverbouwderoggeen
aardappelen.VergelijkingvanhetC-gehaltein1910-hetbeginvandeproefenin19Ö2bijgelijkebemestingsobjecten,laatdetendensziendathetCgehalte,endusookhetorganische-stofgehalte,bijdeteeltvanaardappelen
sterkerisgedaalddanbijderoggeteelt.
Effectvanorganischebemestingophetorganische-stofgehaltet.o.v.het
effectvanhetverbouwdegewasophetorganische-stofgehaltevandegrond
HeteffectvandeorganischebemestingophetC-endusookophet
organische-stofgehalteblijktvolgensWabersich(197)grotertezijndande
invloedvandeverbouwdeakkerbouwgewassenophetorganische-stofgehalte.
Na53proefjarenblijktonderrogge-objectenNPKenNPK+stalmest-het
C-gehalte indebouwvoorresp,1,26en1,78$tezijn.Bijaardappelenbedroegen
decijfersresp.1,18en1,62$.
Vruchtwisselingalsmiddeltotbehoudvandebodemvruchtbaarheid
Petrov (1-4-9) geefteenuiteenzettingoverdeplaatsvandevruchtwisselingindeloopderjareninBulgarije.Voordatveelvuldigkunstmestwerd
toegepastwarendoelbewustopgesteldevruchtopvolgingsplannenenhetgebruikvanorganischemeststoffendebelangrijkstemaatregelvoorhetop
peilhoudenvandebodemvruchtbaarheid.Delaatstejarenvoor19^0werd
steedsmindergebruikgemaaktvanbraakengingmengeleidelijkaanoverop
toepassingvanvruchtwisselingvangranenenhakvruchten.
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Graszaadteeltalsmiddelterverbeteringvandebodemvruchtbaarheid
Zieger(213)heeftopz'neigenbedrijfvan135hainWestDuitsland
opmoeilijkbewerkbarekleigronddeaardappel-envoederbietenteeltafgeschaft.
Zijnbouwplanophetakkerbouwgedeeltebestaato.a.voor~5Qffo
uitgraszaadteeltgewassen.Metdezegroepgewassenwordteenaanzienlijkehumusverrijking
verkregenendaardoorverbeteringvandebodemvruchtbaarheid.Ditblijkt
ookuitdestijgingvandegemiddeldeopbrengstaangranenvanJ000kgper
hain1954totongeveer4000kgin1964.

VII. VRUCHTOPVOLGINGINVERBANDMETZIEKTENENPLAGEN
A.Ziektenenplageninhetalgemeen
Vruchtopvolgingalsmogelijkheidtotgezondhoudenvandegrond
DoorReihmuthenSeidel (155)wordt,naasttoepassingvano.a.organische
bemesting,alsverderemogelijkheidtotgezondhoudenof'gezondmakenvande
grond,devruchtopvolginggenoemd.Bepaaldeplantensoortenkunnennamelijk
directofookindirect,meestalviakwantitatieveveranderingenvandemicrofloravandegrond,totverminderingvaneenbodembesmettingmetpathogenen
bijdragen.Zowordtbijvoorbeelddeoogvlekkenziekteonderhaverenrogge
duidelijk sterkerafgebrokendanondertarweengerst.Ditresultaatistoe
teschrijvenaanhetfeitdatdeoogvlekkenziekte sterkeroptreedtnatarwe
engerst,terwijlnadeeveneensvatbaregraansoortenhaverenroggedeaantastingalsregelminderis.
Moeilijktebestrijdenziektenenplagen
Heuver(82)bespreektdeplantenziektenkundige aspectenvandevruchtopvolging.Bijonvoldoendevruchtwisselingkunnenziektenenplagenvaakeen
moeilijkteaanvaardenrolopeisen.Ondankshetfeitdattegenwoordigveel
ziekten,plagenenonkruidendoortoepassingvanchemischemiddelenkunnen
wordenbestreden,blijvenertochnogeenaantalziekten,plagenenonkruidproblemenover,dieeenonbeperkteuitbreidingvandeteeltvanbepaaldegewassennietaantrekkelijkmaken.Debelangrijkstehiervanzijnbijgranende
voetziekten,t.w.deoogvlekkenziekteoflegeringsvoetziekte,detarwehalmdoderofwitarigheid,hetgraancystenaaltje(-havercystenaaltje,Ref.)ende
tarwestengelgalmug.Bijbietenzijnhetdubietencystonaaltjos,terwijlals
spruitkoolenkoolzaadinhetbouwplanvoorkomen,dezewatdevermeerdering
vanhetbietencystenaaltjebetreft,gelijkgesteldmoetenwordenmeteengewasbieten.AlslaatstebelangrijkeplaagwordtdoorHeuverhetaardappelcystenaaltjegenoemd.
Demoeilijktebestrijdenbodemziektenen-plagenzijnvolgensHijink
enOostenbrink (90)momenteel:a.veleaaltjesaantastingen,b.bepaaldegrondschimmels,c.enkelegrondvirussenwaarvooraaltjesofschimmelsalsvector
fungeren,d.enkeleaantastingendoorInsekten.
Gezondheidvandegrondenchemischebestrijdingvanziektenenplagen
Kämpf (102)isvanmening,datderesultatenverkregenmetproevenop
hetgebiedvanchemischebestrijdingveelbelovendzijn.Erbestaatdaarom
gegrondehoop,datincombinatiemetplantenhygië'nischemaatregelenwegen
tevindenzijnorabijeenvolledigoppeilhoudenvandevruchtbaarheiden
degezondheidvandeWest-Duitsegrond,deteeltvankwaliteitsgraantekunnen
handhaven.
Aandebodemgebondenziektenenplagen
Cooke (36)zegtdatdeaandebodemgebondenziektenenplagensterk
variëreninhunsamenhangmethetlandbouwsysteem.Moeilijkhedenopditgebied
zijngewoonindemeestelandenwaarééngewasovereengrootdeelvande
streekwordtverbouwd.AlsvoorbeeldenhiervanopEngelsebedrijvennoemt
Cooke:aandebodemgebondenschimmelziekteningranen-vooraloogvlekkenziekteentarwehalmdoder-nematodeningranenenaardappelen,enanderegewassendiebijhetvaaktelenmetdezelfdewaardplantschadeveroorzaken.
Cooke (36)merktverdero.m.op,datbijverschillendeproevendeeffecten
vaneenvruchtopvolginggemetenzijn,zowelopdevoorzieningmetvoedingsstoffenalsopziektendieopdevolgendegewassenwordenovergebracht.Enkele
veelvoorkomendecomplicatiesbijrotatieproevenwordeninEngelandveroorzaakt
doorgraanziekten.Dergelijkeeffectenmisleidenalszenietbekendzijn,de
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Vruchtopvolgingopgroterebedrijvenenplantenziekten
InWest-DuitslandvindtmenvolgensKämpf(102)degoedgeleidekleinere
bedrijven,waarmenalsgevolgvandevergaandemogelijkhedenophetgebied
vandeveredeling,eenveelzijdigeverbouwvanakkerbouwgewassenkantoepassen.
Hiertegenover staande"grossbäuerliche"bedrijvenmetdevraagwelkebladvruchtenvoorhetinstandhoudenvanhetverbeterdedrieslagstelselmogelijk
zijn,resp.hoelangdeteeltvandealtevaakverbouwdetarweengerstnog
verdervoortgezetkanworden.
Gezondmakenvangevaarlijkerotatiesdoortussengewassen
Naasthettoepassenvanbepaaldegrondbewerkingenterbestrijdingvan
devoetziekteningranennoemtKämpf(102)inditverbandhetverbouwenvan
eentussengewas.Ditwerktzeergunstig,vooralincombinatiemeteenstrobemesting.
Voordelenvaneentalrijkemicrofloraindegrond
Naumann(124)merktop,datdeaanwezigheidvaneenevenwichtige,talrijkemicrofloraindegrondzeernuttigis.Eendergelijkemicroflorawijst
inhetalgemeenopeenhoogaandeelaanantagonistischeorganismen.Daardoor
wordtdegroeiendevermeerderingvanhetaantalvoorplantenpathogène
kiemenindegrondonmogelijkgemaakt.
Veranderingindesamenstellingvan_demicroflora
Iedereveranderingindesamenstellingvandemicrofloraindegrond
zoalsdezedoormaatregelenophetgebiedvandeakkerbouwwordtteweeggebracht,kanvolgensNaumann(124)ookeenveranderingvanhetantagonistische
vermogenmetzichbrengen.Verhogingvanhetaantalbacteriënenaetinomyceten
indebodembetekent,naasteenversterkte stofwisseling,tevenseenversterkingvandebiologischebufferingendaardooreenverminderingvandeontwikkelingskansenvoordiemicro-organismendienietindebodemthuishoren.
Invloedvaneengras-klavermengselophetbacteriegehalteindewortelvrije
zönë~ën"ïn~dë~rhïzösfëër
Naumann(124)meldt,datin1959eni960inOost-Duitslanddoormiddel
vaneenvruchtopvolgingsproefheteffectendeteeltvanmeerjarigegras-klaver
indevruchtopvolgingopdesamenstellingvandebodemmicrofloraendewisselwerkingtussenmicrofloraindegrondenhetoptredenvanvoetziekteningranen
werdnagegaan.Daartoewerdendriezevenjarigerotatiesvergeleken.RotatieA
bevattegeengras-klavermengsel,rotatieBbevatteeentweejariggras-klavermengselenrotatieCbevatteeendriejariggras-klavermengsel.Naastgras-klaver
werdenvooralaardappelen,haverentarweverbouwd.Bijdezeproefheeftmen
zichbeperkttoteenanalysevandemicrofloravandetarwepercelenvanrotatieBenC.Hetonderzoekhadiederjaaropdrietijdstippenplaats:beginmei
(vóórhetdoorschietenvandetarwe),beginjuli(nadebloei)enbeginseptember(nadeoogst).Inbeideproefjarenwasbijdetarwedieverbouwdwasinde
rotatiemateentweejariggras-klavermengsel-rotatieC-inmeihetaantal
bacteriënindewortelvrijezonelagerdanbijdetarweverbouwdinderotatie
meteentweejariggras-klavermengsel.Injuliwaserweinigverschilmeerenin
septemberbevattedewortelvrijezonevanrotatieCveelmeerbacteriëndandie
vanrotatieB.Ditbetekentduseengeleidelijkerelatievetoenamevande
bacteriebezettinginrotatieCindeloopvanhetgroeiseizoen.Ookindewortelzone-rhizosfeer-wasindeloopvanhetseizoeni960eenduidelijkerelatievestijgingvanhetaantalbacteriëninhettarweperceelvanrotatieGwaar
tenemen.Inhetvoorjaarwasdebacteriebezettingvanbeiderotatiesongeveer
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terwijlindeherfsthetverschiltengunstevanCnogduidelijkerwerd.
Aantalstraalschimmelsonderinvloedvantwee-endriejarige_gras-klaver
UitgegevensvanNaumann(124)blijktverder,dat-invervolgopvoorgaandonderwerp-hetaantalstraalschimmelsindetarwepercelenvanrotatie
Cinhetvoorjaarduidelijklager,indezomergelijkenindeherfstduidelijkhogeiwasvergelekenbijrotatieB.Ditverloopkomtdusovereenmet
datvanhetaantalbacteriën.InI960gafdewortelvrijezoneopgeenvande
drietijdstippenmerkbareverschillentezien;dewortelzonebijrotatieC
daarentegenbevattevergelekenbijrotatieBindeherfsteenduidelijkhoger
aantalstraalschimmels.Hetaantalstraalschimmels,eensoortvanhetaantal
antagonistischwerkendebodemmicroben,speciaaltegenpathogènebacteriën,
lagbijhettelenvandriejarigegras-klavergunstigerdanbijdeverbouw
vantweejarigegras-klaver,speciaalinderhizosfeervandetarweplanten.
Invloedvandevruchtopvolgingopdesamenstellingvandeschimmelflora
Naumann(124)deeltverderoverdein1959en1960verrichteproef
waarbijdriezevenjarigerotatiesonderlingwerdenvergelekenmee,datals
menhetaantalkerendatdemeestaangetroffenschimmelgeslachteninrotatie
B eninrotatieCvoorkomenbijelkaaroptelt,blijktdatin1959rotatie
B inalledrietermijnendemeerderewasoverrotatieC.Indezomereninde
herfstwashetaantalstraalschimmelsgroterdaninhetvoorjaar.InrotatieB
warenveelmeerhalmendoordeoogvlekkenziekteaangetastdaninrotatieC.
DeverhoudingvanhetaantalvoetziekehalmeninrotatieBeninrotatieC
bedroegresp.65:24.
Maisenplantenziekten
Schradere.a.(172)dieindeperiode 1956-i960opeenzestalproefboerderijenproevenverrichttenmetintotaalvierrotatieswaarbijvooral
hetgewasmaiswasbetrokken,kwamentotde conclusiedaterblijkbaargoen
enkeleaandegrondgebondenziekteisdiedemaisbedreigt.
Motievenvoorhettoepassenvanvruchtwisseling,vroegerennu
DoorBönig (20)wordenoorzakenvermeldvoorhettoepassenvanvruchtwisseling,zoalsdatindeloopvandejarenindeDuitselandbouwheeft
plaatsgevonden Totheteindevandevorigeeeuwwarenbijhettoepassen
vanvruchtwisselingvooralbedrijfseconomischegezichtspuntenmaatgevend.
Ookbiologischefactoren,b.v.deveronkruiding,bodemstructuur,speelden
toenechteraleenrol.Menkwamnaarverhoudinglaatophetidee,datvruchtwisselingenvruchtopvolgingookinplantenhygiënischopzichtvandoorslaggevendebetekeniszoudenkunnenzijn.Daaromsteldenoudereauteurs,o.a.
Hollrung,algemeenalseis,datgewassenbestemdvoordevoedselproduktie
nietvakerdanéénkeerinvierjarenmochtenwordenverbouwd.Dezeaanbeveling
wasindeeersteplaatsgebaseerdopplantenhygiënischeoverwegingen.Bijdeze
overwegingengaatmenerwathetsamenstellenvaneenrotatiebetreftvanuit,
datereenvoldoendeaantalgewassenvanverschillende soortendiezoveelmogelijknietmetelkaarverwandwaren,beschikbaaris.Dezevoorwaarde,wordt
thansmeestalnietmeergesteldindeDuitselandbouw,aldusBb'nige.a.,en
welomdatbedrijfseconomische inzichteneenverminderingvanhetaantalte
telengewasseneneenspecialisatieophetgebiedvandeteeltvannogslechts
enkelelonendegewassen,noodzakelijkmaken.Dezeomstandigheidverzwaarthet
probleemvandevruchtopvolgingalsplantenhygiënischemaatregel.
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VolgensGrossmann(78)kunnenparasitaireplantenziektenalsresultaat
wordengezienvaneenwisselwerkingtussenwaardplantenerzijdsenziekteverwekkeranderzijds.Vooraandebodemgebondenziektentreedtbovendien
debodera,inhetbijzonderdebodemmicroflora,alsderdegrootheidop.
Veranderingvandeenegrootheidheeftookinvloedopdetweeanderegrootheden.
Besmettingvannieuwdrooggevallengrondenmetplantenziekten
Bosma (27),ineenkortoverzichtvandeproefnemingenopbouwland
indeWieringermeeromstreeks1940,vindtdateenaantalparasietenverbazendsnelzijnintredeindeWieringermeerpolderheeftgedaan.Inmeerdere
gevallenwerdbelangrijkeschadeaangericht,b.v.indevormvanvoetziekten
ingranenenklaverkankerinklaver.
Aandegrondgebondenziektenenopbrengstdervingbijgranen
Cooke {yj) isvanmeningdataandegrondgebondenziektenenplagen
enookteweinigN-kunstmestelkvoorzichverantwoordelijkkunnenzijnvoor
groteopbrengstverliezen (bijgranen,Ref.)tergroottevaneentonperacre.
Oorzaakopbrengstdalingbijeenzijdigetarweverbouw
VolgensSébillotte (170)hebbenPéquignotenRécamierteGrignonaangetoond,datdeaantasting(doorvoetziekten,Ref.)nacontinuetarweofna
hetintroducerenvanbietenofaardappelenduidelijkhetzelfdewas.Inde
continuverbouwdetarweisdeaardichtheidechterveelgeringer,wateenvrij
aanzienlijkedalingvandeopbrengstmetzichbrengt.Hetzouinteressantzijn
tewetenofdezwakkeuitstoelingvandetarwenatarwewelofnietsamenhangtmetdeoogvlekkenziekte-aantasting.Deresultatenover19^5schijnen
erop tewijzendatdezwakkeuitstoelingeerdertoeteschrijvenisaande
voedingvandetarwe.
Biologischeproblemenvangespecialiseerdegewassensystemen
Bijrotatiesmetslechtsenkelegewassenenvooralmetslechtsééngewas
wordenvolgensCooke (j56)indegrondpopulatiesziektenenplagendiedegewassenaanvallen,gestimuleerd.
Metonzehuidigekennisenwetenschappelijkehulpbronnenzijndemogelijkheden
omcontinueteeltenvanlandbouwgewassenconsequenthogeopbrengstentelaten
producerenzeerbeperktinGroot-Brittannië.Doorbrekingmetanderesoorten
gewassenisvaaknoodzakelijkomziektenintoomtehouden;veelvoorzichtigheidenervaringzijnnodigomgewassystementekiezen,diezoweleconomischals
biologisch gunstigzijn.
Wachttijden
Voorhetconstruerenvanderotatie,aldusSébillotte (170)moetmen
detijdsperiodekennendieligttussenhetverbouwenvantweegewassen
(m.a.w.dewachttijd,Ref.).DedoorSébillotteaanbevolenwachttijdenvan
verschillendegewassenzijn:tarwe,gerst,haver,maiséénjaar,bietentwee
àdriejaren,aardappelendrieàvierjaren,koolzaaddrieàvijfjaren,
luzernezesàtwaalfjaren.
Gevarenvooraardappel-ofbietenmoeheid
IntegenstellingtotgranenspeeltnaardemeningvanHuppert (96)in
V/est-Duitslandhettevaakverbouwenvanaardappelenofsuikerbieten-in
verbandmetbodemmoeheidalsgevolgvanhetaardappel-ofbietencystenaaltjealleennogeenrolinnauwbegrensdegebieden,waardezegewassennogeen
zwaartepuntvormeninhetbouwplan.
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dezegewassengevaarlijkeaaltjespopulatieoptebouwen.Ditprobleemkan
acuterworden,omdatdeteeltvandezegewassensteedsmeerbeperktwordt
totgrondendiehetbestvoormachinalebewerkinggeschiktzijn.
Invloedvanhetverbouwdegewasopdeantifytopathogenepotentiaalvandegrond
Debelangrijksteoorzaakdatzichziekteverwekkersindegrondkunnen
vermeerderenisvolgensBochow(15)hetherhaaldverbouwenvaneengewas
datvooreenparasietenaantastingvatbaaris,ofhetsteedsaanwezigzijn
vanonkruidendiebesmetkunnenworden.Bochowbespreektdiverseaspecten
vanhetplantenbestaaninrelatietotdeantifytopathogenepotentiaalvan
degrond,o.a.derhizosfeer.Hierheersenvoordegroeivanmicro-organismen
bijzonderevoorwaarden.DezevoorwaardenwordenvolgensBochowvooralbepaald
doorwortelafscheidingen.Dezeafscheidingenzijndoorgaanssoort-specifiek.
Binnenhetbereikvanderhizosfeerwordtookdeontwikkelingvanpathogène
bodemorganismenbeïnvloed.Bochownoemtinditverbando.a.deroldiehet
aardappelcystenaaltje speeltbijdeteeltvanresistenteaardappelrassen.
ZobleekdatdevoetziekteverwekkerCercosporellaherpotrichoidesonderhaver
enroggeeenduidelijkkortereoverlevingstermijn tehebbendanondertarwe
engerst.Haverenroggehebbenbovendien,onaanksdatzealswaardplantvoor
dezeschimmelkunnenfungeren,eenpositievewerkingopdeantifytopathogene
potentiaalvandegrond.
Invloedvanwortelsenplantenrestenopziekteverwekkers
WortelsenandereoogstrestenkunnennaardemeningvanBochow (15)ook
invloedopdeziekteverwekkersuitoefenen.Reedsbijdeverteringvandeoogstrestenvrijkomende stoffenkunnendaarbijeenrolspelen.Plantensoortendie
invrijgroteomvanggeschikteorganischestoffenindegrondachterlaten,
b.v.rodeklaver,kunnenookoverdebevorderingvandemicrobenactiviteit
verschijnselenvanhetantagonismebegunstigen.ZovondBochowinproeven
metOphiobolusgraminis,datinbodemproevenuitvruchtopvolgingenmeteen
hoogaandeelvanmeerjarigeleguminosen-grasmengselsdezeschimmelduidelijk
sterkergeremdwerddaninvergelijkbarevruchtopvolgingenzonderteeltvan
wortelrijkegewassen.
Resistentievanhavertegenziekten
DoorDoling (46)wordtderesistentievangraangewassentegenaande
bodemgebondenziektenbesproken.Hijzegthierbijo.a.dathaverresistent
istegenallebelangrijkeziektenvantarweengerst,ofschoonzewelgevoeligisvoorandereziekten.Haverisgeheelimmuuntegengeleenbruineroest,
deoogvlekkenziekteendetarwehalmdoder.
GevoeligheidvantarwevoorbepaaldeziektennatoepassingvanCCC
Bockmann(l6)wijstineenpublikatieoverfytopathologische aspecten
vanCCCo.a.ophetfeitdatCCCbijtarwedegevoeligheidvoorSeptoria
nodorumenFusariumeulmorumdoettoenemen.Dezeschimmelsveroorzakenvroegtijdigeafrijpingvandetarwe-aren,waardoorhetkorrelgewichtdaalt.NatoepassingvanCCCnemendeverliezenalsgevolgvaneenverergingvandeaantastingdoorgenoemdeschimmelziekten,toe.BijeenproefmettarwegafkunstmatigeinfectiemetgenoemdeaarschimmelszonderCCCeenkorrelopbrengstverliesvan1 fo, dochmetCCCbedroeghetverlies aankorrelopbrengst 15 %.
Herbeplantingsziektebijappelbomen
DoorHoestra(92)isdeherbeplantingsziektebijappelsinNederlanduitvoerigonderzocht.Daarbijkwamnaarvorendatopzwaarderegrondenbijherbeplantingmetappelbomendikwijlsernstigeproblemenoptreden,ookalzijngeen
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geefthierslechtsgeringeverbeteringtezien.Deoorzaakvandeslechte
groeiwordtdoorHoestramet"specifiekemoeheid"aangeduid,omdatdezeziekte
specifiekis.Anderegewassendanappelsgroeiennamelijkwelgoedopvoormaligeappelpercelen,uitgezonderddepeer.Dezelaatsteisechtermindergevoeligdandeappel.Bijoverplantenvanaangetasteappelbomenopversegrond
treedtsnelherstelop.Deoorzaakvandezemoeheidbijappelsisniettoete
schrijvenaanschimmels.MogelijkberustvolgensHoestradeoorzaakbij
bacteriënofactinomyceten.Despecifiekemoeheidisgoedtebestrijdendoor
behandelingenmeteenbreedspectrumvanwerkingtegenbodemorganismen,b.v.
doortoepassingvancliloorpicrine.Ditmiddelisechternogalkostbaar.
B.Voetziektenbijgranen
Vóórkomenvanvoetziektenbijgranen
DebelangrijkstevoetziektendiezichaldusHeuver(82)inNederland
bijdegraanteeltvoordoent.w.deoogvlekkenziekteendetarwehalmdoder
wordenbeidedoorschimmelsveroorzaakt.Plantendiedoordeoogvlekkenziektewordenaangetastgaangemakkelijklegeren.Deschadeissterkafhankelijk
vanhettijdstipwaaroplegeringoptreedtenkanglobaalop500-1500kgzaad
perhawordengesteld.Deoogvlekkenziektekomtvooralvooropklei-enzavelgronden.Opzand-endalgrondeniszeminderbelangrijk.Zoweltarwealsgerst
staanals vatbaarbekend.Haverwordtnietaangetast (althansnietinNederland,
Ref.).Roggeondervindtookminderlast.Wintertarwelijdtveruitdemeeste
schade.Deoogvlekkenziekteschimmelblijftopdestoppelrestenoverensterft
afzodradezerestenvolledigzijnverteerd.Ditduurtongeveerdriejaren.
Ookkweek,duistenwildehaverkunnendezevoetziekteoverbrengen.
Detarwehalmdoderschimmeltastdewortelsvandeplantenaan.Zekomt
meervooropzand-endalgronden.Opklei-enzavelgrondenisdezevoetziekte
vanminderbetekenisdandelegeringsvoetziekte.Detarwehalmdoderkannaast
granenookenkelegrassenaantasten,o.a.kweekenstraatgras.Hijkanzich
indewortelrestenindegrondminderlanghandhavendandeoogvlekkenziekte.
Naéénjaargeengranendaalt,aldusHeuver,hetinfectieniveauindegrond
reedszosterk,dathetgevaarvooraantastinggeringis.
Intensiteitvandegraanteeltenernstvanvoetziektenbijgranen
VanhetproefveldGreatFieldIinRothamstedwerdendoorCox(39)over
hetjaar 1965J toendetarwehalmdoderdaarinernstigematevoorkwam,dekorrelopbrengstenbepaaldinhettweede,vierde,vijfdeenzevendeachtereenvolgende
tarwegewasnaéénjaarbraak.Hetpercentageernstigdoordetarwehalmdoder
besmetteplantenbedroegresp.75*86, 66 en62 %.Deopbrengstenbedroegen
hierresp.29.6,29.3,31.8en32.4cwtperacre.Ophetvijfdeenzevende
achtereenvolgendetarwegewasblekendusminderplantenaangetasttezijnen
wasdeopbrengstookhogerdaninhettweedeenvierdeachtereenvolgendetarwegewas.Deopbrengstverschillenwarenstatistischechternietsignificant.Op
hetproefveldBroadbalkbedroegin1965hetpercentagedoordetarwehalmdoder
besmetteplanteninhettweede,derde,vierde,zevendeenveertiendeopeenvolgendeverbouwdetarwegewasnaéénjaarbraakresp.40,57,94,98en81 %.
VolgensCoxleiddenderesultatenhieraanvankelijktotdehypothesedatde
tarwehalmdodereenzijdigwordttegengegaanwanneertarwecontinuwordtverbouwd.
(Dezehypothesewordtooknietbevestigddoorlaatstvermeldecijfers,Ref.)
Aangaandedeoogvlekkenziektein1965ophetproefveldBroadbalkte
RothamstedvermeldtCox(40)dathetpercentageernstigbesmettehalmenbij
tarwedieeen,twee,drie,vier,zevenenveertienjarencontinuwerdverbouwd
waarbijéénjaarbraakvoorafging,resp.bedroeg15 %,27 fo, 16 %,25 %, 19%
en25 %.
Ookin1966werdopBroadbalkdematewaarintarwehalmenernstigdoorde
oogvlekkenziekte warenaangetast bepaaldenwelnaeen,twee,drie,vier,acht
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17 fo, 12 %en12 %.Ookwerdin 1966 opBroadbalkbijdezelfdetarwedetarwehalmdoder-aantastingbepaald.Hetaantalkerendattarwehiercontinunaeen
jaarbraakwasverbouwdbedroegduseen,twee,drie,vier,achtenvijftien;
hetpercentageernstigbesmetteplanteninjulibedroegresp.2,19,65,40,
32en28.(in1966mogenwedusvielsprekenvaneenafnemendevoetziekte-aantastingnaarmatetarwelangercontinuwerdverbouwd,Ref.)
DoorMaryGlynne (6l)iso.m.eenoverzichtgegevenvanhetvóórkomen
vanschimmelziektenintarweophetproefveldBroadbalkenweloverdeperiode
1843-1967'Watdeoogvlekkenziektebetreft:dezewerdinGroot-Brittannië
voorheteerstwaargenomenbijtarweopBroadbalkenwelin1935-Dezeziekte
ishetergstebijtarwe,treedtsomsopingerstennogmindervaakinhaver,
aldusMaryGlynne.Hetweerblijktgroteinvloedtehebbenopdeernstvande
oogvlekkenziekte.-Heteerstegewasnabraakhadgemiddeldminderdandehelft
ernstigdoordeoogvlekkenziekteaangetastestrohalmeninvergelijkingmethet
tweede,derdeofvierdegewasnabraak.Diteffectkwambijnaiederjaarterug.
Van1938-1957wasdeoogvlekkenziektehetergstinhettweedeofderdegewas
enwasgewoonlijkminderinhetvierdejaarnabraak.Ditverschilwasniet
groot,maartradtochopindemeestejaren;hetvierdegewasnabraakhad
gemiddeld5 %minderernstigeoogvlekkenziekte-aantastingendanhetderdegewas.
Hetvan1948tot1957ernstigdoordeoogvlekkenziekte aangetastestrobedroeg
gemiddeldinheteerste,tweede,derdeenvierdejaarnabraakresp.l6,44,
45en38 fo.Na 1957*toendetarwewatlaterwerdgezaaiddanvóór1957bereiktedeoogvlekkenziektevaakslechtszijntopinhetvierdejaarnabraak.
OverdeoogvlekkenziektezegtMaryGlynne (6l),datdezeopBroadbalk
voorheteerstwerdwaargenomenin1930 inhetderdegewastarwenatwee
jaarbraak.Tussen1930en1938wasdezeziekteteverwaarlozeninheteerste
jaarnabraak,maarzijnaanwezigheidwasgewooninlateregewassennabraak.
Indeperiode1938-1957waserweinigofgeentarwehalmdoderinheteerste
gewasnabraak,maarzekwamwelregelmatigvooropdemeesteveldjeswaar
tarwenatarwewerdverbouwd.
VolgensWalker(199)wordthavernietaangetastdoorhetgewonetarwehalmdoderras (=fysio,Ref.)datinEngelandvandieschimmelvoorkomt.Er
komtweleentarwehalmdoderrasophavervoorinWalesenSchotlandenookin
sommigedelenvanEngelandwaarhaverregelmatigwordtverbouwd.Deoogvlekkenziekteblijftmeestalbeperkttotwintertarwe.Insommigeseizoenenkunnen
ookzomergranenwordenaangetast.
Oort (128)schetstderolvanhaveralsbesmettingsbronvanOphiobolus
graminis.Vandegranenisalleenhavereengoedevoorvruchtwatbetrefthet
intoomhoudenvanOphiobolusgraminis.IndedertigerjarenisinWales
echtereenaantastingvanhaverdoorOphioboluswaargenomen.Hetbleekdat
hiereennieuwevormvanOphioboluswasopgetreden,dienaastdegewonegranen
ookhaveraantast.Dezevorm,Ophiobolusgraminisvar.avenae,islaterook
inSchotlandenin1963inNederland,inOostelijkFlevolandgeconstateerd.
Overdeuitvoerbaarheidvancontinuezomertarweverbouwkanmennaarde
meningvanWalker(199)nognietvoldoendeoordelen.Omdatditgewasgevoeliger
isvoordetarwehalmdoderdanzomergerstishetziekterisicowaarschijnlijk
groterdanbijcontinueteeltvanzomergerst ofschoonvanwegedeoogvlekkenziektecontinueteeltvanzomertarweminderriskantisdancontinueverbouw
vanwintertarwe.Walker (199)zegtdatcontinuewintertarweverbouwinverschillendegevallenmetsuccesisgeschied.Tochishetvolgenshemtwijfelachtig
ofditopdemeestegrondendievoorditgewasgeschiktzijn,uitvoerbaaris
enwelvanwegedesterktoenemendekansopziekte.Hetrisicovooroogvlekkenziekteisjuistbijditgewashetgrootst.Bovendienmaaktdekorteperiode
tussenoogstenenzaaienbijditgevjashetwegwerkenvangeïnfecteerdestoppels
engrasachtigeonkruidenmoeilijk.
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Changins(Zwitserland,Ref.)isaangelegdomo.a.nategaanofhettype
"graanrijkerotaties"eenbelangrijkeinvloedopdeopbrengstenzoukunnen
uitoefenen.Daartoelaatmenhetaandeelgraneninderotatievariërenvan50
tot100 %.Intotaalheeftmennegenrotaties.In1968werdinallenegen
rotatiestarweverbouwd.Indatjaarbleekdetarweinallenegenrotaties
meerofminderernstigbesmettezijndoorvoetziekten,ookinderotaties
tarwe (1964)-tarwe-aardappelen-koolzaad-tarwe (1968).Hierwas49%
vandeplantendoorvoetziektenaangetast,enwelinevensterkematedoor
deoogvlekkenziektealsdoordetarwehalmdoder.Bijderotatietarwe(1964)tarwe-tarwe-tarwe(1968)wasin196893 %vandeplantendoorvoetziekten
aangetast,vooreengeringdeeldoordeoogvlekkenziekte,maarzeersterk
doordetarwehalmdoder.
DoorGrootenhuis(71)isindrie"voetziektejaren"nl.in1958,1965en
1967nagegaanhetverbandtussendesoortrotatieenerzijdsenhetpercentage
omgevallentarwehalmenendemaximalekorrelopbrengstanderzijdsenwelbij
PrLov1enPrLov4.VolgensGrootenhuiskanmensprekenvanbepaaldevoetziektejaren.Ditzijnjarenwaarindeoogvlekkenziekte (ensomsookfusariumvoetziekte)massaaloptreedt,zichuitendinplattelegeringvanwintertarwe
opveelpraktijkpercelen.GrootenhuisvondbijPrLov1,waarbijin1958de
omgevallentarwehalmenwerdenbepaald,datinallegevallenwaarbijinde
voorafgaandedriejarentweeofdriekeereengraangewaswasverbouwd,voor
dewintertarwein1958hetgemiddeldepercentageomgevallentarwehalmenhoog.
In1965werdvanPrLov1hetpercentageomgevallentarwehalmenbepaaldenwel
bijdedrievolgenderotaties:
w.tarwe(I961)-w.tarwe-w.tarwe-w.tarwe-w.tarwe(1965)
w.tarwe(1961)-s.biet-z.tarwe-aardappelen-w.tarwe(1965)
w.tarwe(1961)-s.biet-haver-aardappelen-w.tarwe(1965)
Depercentagesomgevallenhalmenbijdew.tarwein1965voordedrierotaties
bedroegenresp.50,62en58 %.VanPrLov4werdobject1bestudeerd.Dit
objectbestaatuitderotaties.biet(I961)-haver-vlas-spinaziezaadw.tarwe (1965)•Hettarweproefveldin1965washiergeheelvoetziektevrij;
hetpercentageomgevallenhalmenbedroeghierdus0 fo. Demaximalew.tarweopbrengstenopdedrieobjectenvanPrLov1enophetobjectvanPrLov4bedroegenresp.57kg,56kg,62kgen70kgperare.DehogemaximalekorrelopbrengstophetvoetziektevrijeobjectvanproefveldPrLov4kanervolgens
Grootenhuisopduiden,datdeoogvlekkenziekteophetproefveldPrLov1een
nietonbelangrijkeopbrengstdervingin1965heeftveroorzaakt.
In1967*eveneenseenvoetziektejaar,werdenvandevolgendedrieobjecten
vanPrLov1demaximalekorrelopbrengstenvanw.tarwebepaald.Dedrieobjecten
waren:
objectI z.tarwe(1963)-w.tarwe-w.tarwe-w.tarwe(1966)-w.tarwe(1967)
objectII z.tarwe(I96j5)-w.tarwe-aardappelen-w.tarwe(1966)-w.tarwe(*967)
objectIIIz.tarwe(196j5)-aardappelen-w.tarwe-s.bieten(1966)-w.tarwe(1967)
Indeherfstvan1966is,vlakvó<5rhetzaaienvandew.tarweopde
objectenIenIIeengoedgeslaagdgroenbemestingsgewasvanItaliaansraaigras
ondergeploegd.OpobjectIIIzijnindeherfstvan1966bietenkoppenplusblad
ondergeploegd.Demaximalekorrelopbrengstin1966bedroegopdeobjectenIen
IIresp.35JOen58,0kgperare.In1967bedroegendemaximalekorrelopbrengsten
opdeobjectenI,IIenIIIresp.67,5kg,68,5kgen64,0'kgperare.Hetna
dewinter1965/1966massaalwegvallenvantarweplantjesopobjectI-permanente
tarweverbouw-heefteengroteopbrengstdervingtotgevolggehad.Hetzeerhoge
opbrengstniveauvanw.tarwein1967opdeobjectenIenIIiswaarschijnlijk
medeeengevolgvandeindeherfstvan1966verbouwdegroenbemestinginde
vormvanItaliaansraaigras.
AlsmenvolgensOortvoortgaatomvatbaargraannavatbaargraanteverbouwen,danneemtdeaantastingvanhettweedeofderdegraangewasinsuccessie
zosterkaf,datnietofnauwelijksmeervanschadekanwordengesproken.Ter
verklaringvanditverschijnselkanmenaldusOort(128)veronderstellen,dat

eenzijdigegraanteelteerstdeontwikkelingvanOphiobolusstimuleert,
terwijldievandeantagonistenpasdaarnaofineenlangzamertempoopgang
komt.DezeantagonistenzoudendanhetepidemischoptredenvanOphiobolus
vanafhetderdejaarofvierdejaardekopindrukken.Gerlach(60)isvan
meningdatnadeoogstvaneen(metOphiobolusbesmet)graangewas hetmycelium
vanOphiobolus..opdewortel-enstbppelresten,sterftenontleedt,enwel
binneneenjaar.afhankelijkvandeactiviteitvanantagonistischemicroorganismen.DitlijktaldusGerlachgunstigvergelekenbijdedriejaren
dienodigzijnomdeoogvlekkenziektekwijtteraken.
Opbrengstverliezendoorvoetziekten
Doling (46)maaktmeldingvanhetfeitdathettarwerasCapelle-Desprez
zijnresistentietegenoogvlekkenziektetoteenzeerhogegraadheeftweten
tehandhaven.MaryGlynnevondin1953.»aldusDoling,datongeveeréénopde
drietarwegewassenzeererghadtelijdenvandeoogvlekkenziekteopzwaardere
grondbijteeltinvierjarigerotatieinOost-EngelandenéénopdetweegewasseninhetnattereNoord-Engeland.Zijvondook,datovereenperiodevan
negentienjarendeverliezentoegeschrevenaandeoogvlekkenziektebijhetras
Yeomantot12 %perjaarbedroegenofongeveer3É"cwtperacreineengewas
dat30cwtopbracht.OokdetarwehalmdoderisvolgensDoling (46)alseenaan
debodemgebondenziektevanaanzienlijkbelang.
MaryGlynne(6l)isvanmeningdathetnietmogelijkwasomophetproefveldBroadbalkheteffectvandeoogvlekkenziekteopdeopbrengsttemeten,
medeomdatdebestegewassendemeesteoogvlekkenziektehebbenenmedeomdat
braakdeopbrengstnogopeenanderemanierdoettoenemendandoorvermindering
vandeoogvlekkenziekte.Detoenameindegemiddeldekorrelopbrengstaan
w.tarwevan16tot37cwtperacregingsamenmeteendalingvandeernstige
oogvlekkenziekte-aantastingvan44tot2 %.OpBroadbalkvarieerdedeopbrengst
hetminstopdekunstweide-bouwlandproef,waardetarwebijnavrijwasvanoogvlekkenziekte.BijvergelijkingvandekorrelopbrengstafkomstigvanBroadbalk
meternstige,lichteengeenoogvlekkenziekte-aantastingenblijktdatlichte
aantastingen (vanhetstro,Ref.)deopbrengstnietdedenafnemen.Degemiddelde
opbrengstvanheternstigbesmettestrowasechtermaardehelftvandievan
hetgezondestro.Opgrondhiervanzouhetgemiddeldeongeveer10 fozijnna
braaken22 %natarwe.
MaryGlynne (61)merkttenaanzienvandeopbrengstdervingalsgevolgvan
aantastingdoordetarwehalmdoderop,datdezeschimmeloverdeperiode19301938opBroadbalkmedeoorzaakheeftkunnenzijnvandegroteopbrengstverschillenin1930tussendeeersteenderdegewassennatweejarenbraak.Van
achtbemestingsobjectenwasdeopbrengstvanheteerstegewasnabraakgemiddeld
18cwtperacreeninhetderdejaarnabraakslechts6.Hetaandeelvande
tarwehalmdoderaanhetopbrengstverlieskanechternietloswordengezienvan
deeffectenvanoogvlekkenziekte,legeringenonkruiden.BovendiennamdeopbrengstinheteerstejaarnabraakooktoealsgevolgvandeN-toenameinde
grondgedurendehetbraakjaar.In1957waren,integenstellingtotgewoonlijk,
sommigevandebemesteveldjeshetergsteaangetast.Opveldjeachtwaren
plekkendievoorresp.12en85 %aangetastwarendoordetarwehalmdoder,met
eentarwe-opbrengstvanresp.19en7cwtperacre.
Vez (192)vergelijkteennegentalvijfjarigerotaties,dieonderlingverschilleninhétaantalensoortgraangewassen.Vanelkerotatiewordtin1968
wanneeroveraltarwexfordtverbouwd,dematevanvoetziektenbesmetting(oogvlekkenziekte+tarwehalmdoder,Ref.)bepaaldendaarnaasthetaantalaren
perm^,dekg-opbrengst,het1000-korrelgewichten'delengtevandehalmen
vastgesteld.Derotatiemet100 %tarwehadduidelijkdelaagsteopbrengst,
nl.37 %lagereopbrengstdanderotatiemetopéénnalaagstetarwe-opbrengst
in1968,t.w.deopvolgingtarwe (1964)-tarwe-rogge-haver-tarwe (1968).
Ookhetaantalarenwasbijde100^-tarwerotatiehetlaagstvanallerotaties,
evenalsdehalmhoogte.Vezconstateerdeeennauwverbandtussendegezondheidstoestandvandegewassen.Hetpercentagegraneninderotatieschijntgeen
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Oort (128)maaktmeldingvanproevenoplichtezavelin19^0inde
NOPverricht.Daarbijbleekdatwintertarweverbouwdnazomertarweinzeer
sterkematewerdaangetastdoordetarwehalmdoder.Oortillustreertdegevolgenvandezeaantastingmetdenavolgendecijfers:
wintertarwenazomertarwe:opbrengstvarieertvan19tot29quintalperha
wintertarwenahaver
:opbrengstvarieertvan48tot60quintalperha.
AlsmenvolgensGrootenhuis (70)tweeofdriejarenachterelkaartarwe
verbouwtophetzelfdeperceel,danwordthettarwegewasinhettweedeof
derdejaarmetaanzekerheidgrenzendewaarschijnlijkheidinhevigemate
aangetastdoordeOphiobolusvoetziekte.Menkandanpraktijkopbrengsten
verwachtendiebelangrijklagerzijndanj5000kgperha.Gaatmendaarna
tochdoormetpermanentetarweteelt,danisdeschadealsgevolgvande
tarwehalmdoderindelaterejarenmeestalvanweinigofgeenbetekenismeer.
Invloedvanbemestingopdeaantastingdoordeoogvlekkenziekte
MaryGlynne (61)vermeldtoverdeperiode19J38-1957vanachtbemestingsobjectendematevanaantastingvanhettarwestro -doordeoogvlekkenziekte-bijhetoogsteninheteerstejaarnabraakengemiddeldinhet
ttreede,derdeenvierdejaarnabraak.Deoogvlekkenziektekwamhetmeest
voorophetobjectdatgeenbemestingontving.Stikstofhadwisselendeeffecten.
SomswasbijdelaagsteN-giftdeoogvlekkenziekteernstigerdanbijdehoogsteN-gift.Inhetalgemeenhaddendeveldjesdiehetbestebemestwarenmeer
lastvanstro-infectiesdoordeoogvlekkenziektedandeslechterbemesteobjecten.
Walker (199)isvoorstandervooreenintensievebemesting.Volgenshem
moeter,omeenhogegraadvanbodemvruchtbaarheidtebehoudenalsgevolgvan
wortelverlies (bijgranen,Ref.),evenredigmeerbemestworden,vooralbijhet
zaaienvanzomergewassen,waaroverblijvendegrasachtigeonkruidendevoornaamstebronvanoverbrengingvandetarwehalmdodervormt.
Bestrijdingvanvoetziekteningranendoorcultuurmaatregelen
Naastmaatregelenophetgebiedvanderassenkeuze ,doortoepassingvan
(totopzekerehoogte,Ref.)resistentewintertarwerassentervermijdingvan
verliezendoordeoogvlekkenziekte,intensievebemestinge.d.,adviseert
Walker (199)°mdeontledingvangeïnfecteerdeoogstrestentestimulerenen
weldoorhetdoelbewustvernietigenvanplantenrestenvandevoorvrucht.
Verderdienenzolangalsmogelijkistussenoogstenenzaaienvanhetvolgend
graangewas,grasachtigeonkruidentewordenverwijderd.Voorhetverkrijgen
vanoptimaleomstandighedenvoorontledingvanoogstrestenverdienthetcultivaterenvandestoppelvolgensWalkerdevoorkeurbovenploegen,omdatcultivaterendeoogstrestenindebovenlaagvandebodemhoudt.Bijdiepploegen
wordthetbesmettemateriaalbegraven,waardoorhetslechtslangzaamverteert.
Kämpf(102)is,naasthetgebruikvankalkstikstofvoorstandervaneenzorgvuldigestoppelbewerkingmetdaarnaeggenterverkrijgingvaneensnelleverteringvanwortel-enstoppelresten.
VolgensBockmannenRademacher,geciteerddoorRenius(157)>kanmende
voetziektenuitschakelendoortweebladvruchtenachterelkaarteverbouwen,
zoalsgrasklavermengsel -grasklavermengselofdoorhetinschakelenvanbepaaldevruchtopvolgingsparenzoalshaver-koolzaad,graszaad.-koolzaad,
s.bieten-haver.Alsanderemaatregelenterverminderingvanvoetziekten
noemtRenius(157) o.a.:mindervaakgranenvlakachterelkaarteverbouwen,
verbouwenvanminderwintergranentengunstevanmeerzomergranen.Ookhet
inschakelenvangrassenindevormvanhoofd-entussengewassenheeftzoals
proevenvanBockmann,VetterenKöhnlein-geciteerddoorRenius(172)uitwezeneengunstigeffecttegen.voetziekten.
Reuver(82)isvanmening,datvooreengoedebestrijdingvandeoogvlekkenziektemenaangewezenisopvruchtwisseling,omdattotnutoegeen
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bouwplanlevertdeoogvlekkenziektebijdeteeltvanwintertarwegeenproblemenop.Bij50 fagraneninhetbouwplan-waarvandehelftwintergraanneemtdekansoplegeringsterktoe.Dekansopschadedoordeoogvlekkenziektekansterkwordenbeperktdoorzomergraneninhetbouwplanoptenemen,
b.v.25/0wintertarween25 %zomertarweofzomergerst.Bij2/3granenin
hetbouwplankandeopbrengstdervingdoordetarwehalmdoderaldusHeuver(82)
ongeveer5à10 %bedragenalsgraannagraanwordtverbouwd.Bijeencontinue
graanteeltblijktnaenkelejarengraangeenaantastingvanbetekenismeer
voortekomen.
Bestrijdingvanvoetziekteningerstestoppelsd.m.v.verbranding
SlopeenEtheridge (l8l)brengenverslaguitvaneenvoetziektenbestrijdingsproefdoormiddelvanverbrandingvandegerstestoppel.Inseptember1966werdmetdevlamverbrandergewerktenwelvóórhetploegenofnahet
ploegenvandegerstestoppels.Inoktober1966werdtarwegezaaideninjuli
I96Twerdentellingenverrichtindetarweplanten.Zonderverbrandingbedroeg
hetpercentagetarwestrodatdoorresp.deoogvlekkenziekte,scherpeoogvlekkenziekteentarwehalmdoderwasbesmetresp.51 >24en73 %',mettoepassing
vanverbrandingbedroegendezecijfersresp.55*27en75 %•Uitdezecijfers
blijktdatdeaantastingmetvoetziekteverwekkersdoordeverbrandingbijna
nietwerdbeïnvloed.Ofervóórhetploegenofnahetploegenvandegerstestoppelswerdbevlamdhadookhoegenaamdgeeninvloedopdevoetziektebesmettingbijdetarweplanten.
InvloedvandepHopdetarwehalmdoderaantasting
DoorMaryGlynne (6l)wordtgemelddatbijproevenmetcontinuetarweteeltinWoburn-Engeland-in1957bijeenpHvanjuistbenedenvijfde
tarweduidelijkvrijbleefvanbesmettingdoordetarwehalmdoder,terwijlbij
eenhogerepHdetarwehalmdoderzichwelontwikkelde.In1958vertoondeop
Broadbalk-inRothamsted-detarwebijeenpHvanviertotvijfeengoede
wortelontwikkelingmetteverwaarlozentarwehalmdoderaantasting.Bijeenhogere
pHechterwasdetarweernstigdoordetarwehalmdoderaangetast,hetgeensamengingmeteenveelslechterewortelontwikkeling.
Invloedvanhetrasopdegevoeligheidvoordetarwehalmdoderaantasting
Cox(42)deedin19^5potproevenenveldproevenmeteenaantalhaverrassendiegezaaidwareningronddieopnatuurlijkewijzebesmetwasmetde
tarwehalmdoder.BijdepotproevenbleekdathetrasHeine4013duidelijk
minderernstigwasbesmetdandedrieandererassen.DeverhoudingHeine
4015totdedrieandererassen,wathetpercentageernstigbesmetteplanten
injulibetreft,bleek20:74tezijn.Dezelfdevierwintertarwerassenwerden
ookophetproefveldonderzochtopverschilingevoeligheidvoordetarwehalmdoder.Daarnaastwerdenineenveldproefachtwinterrassenonderzocht.
Bijbeideveldproevenbleekdebesmettingmetdetarwehalmdoderbijallerassen
gelijktezijn.VoorhetverschilinreactiekanCoxgeenverklaringgeven.
Invloedvanchemischemiddelenopdegevoeligheidvandetarwehalmdoder
Nabeproevingvaneenbespuitingmetparaquatopdeaantastingdoorde
tarwehalmdoderinwintertarweopJealott'sHillin1964trektSlope (177)de
conclusie,dathetparaquatinvloedheeftgehadophetdodenvandetarwehalmdoderschimmelindegrond.In19^5werdinRothamstedookdeinvloedvanbespuitingvanopnatuurlijkewijzemettarwehalmdoderbesmettegrondinpotten
nagegaan.Bespotenwerdmetresp.2pintsen6pintsparaquatperacre;twaalf
dagendaarnawerdCapelle-wintertarwe gezaaid.Injunibleekindeonbespoten
grond96 %vandetarwewortelsmetdetarwehalmdoderbesmetzijn.Voordebespotengrondbedroegendecijfersresp.98en93 %•(Paraquathadhierdus
praktischgeeneffect,Ref.)
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waarbijheteffectvanheptachloorwerdnagegaandiegespotenwerdopgrond
dienognietgeploegdwas.Heptachloordeedhierbijwintertarwenochde
tarwehalmdoderaantastingafnemen,nochdeopbrengsttoenemen,zelfsniet
alsintweeopeenvolgendejaren8lbactiefmiddelperacrewerdtoegepast.
Slope (174)vergeleekin1965bijzomertarwehetresteffectvaneen
behandelingmetformalinetoegediendin1964metheteffectvaneennieuwe
formalinebehandeling.Inmei1965werdhetaantaltarweplantendataangetast
wasdoordetarwehalmdodergeteld.Formalinetoegediendin1964gafin1965
gemiddeld45 f°doordetarwehalmdodergeïnfecteerdeplanten,tegenover6l %
bijgeenbehandelingmetformaline,nochin1964,nochin1965«Ditwasdus
eenvrijkleinresteffectalsweziendatformalinebehandeling inI965gemiddeld5 %besmettetarweplantenhad.Behandelingmetformalinezowelin
1964alsin1965gafslechtseenbesmettingvan1 %.Uitdezeproefblijkt
volgensSlopeverder,dathetoverheersenvandetarwehalmdoderindetarwe
nietinverhoudingstaattothetaantalgeïnfecteerdeplantenrestendatin
degrondachtergeblevenis.Ditisverrassend,omdatSlopevanmeningwasdat
detarwewortelsalleendoordetarwehalmdodergeïnfecteerdwordt 0$ indienze
vlakbijgeïnfecteerderestenofgeïnfecteerdelevendewortelswordenverbouwd.Tarwehalmdoderaantasting ingewassenwordt,aldusSlopegewoonlijk
geschataandehandvanalleenwortelonderzoekvanaf3of4inchvanafde
worteltop.Dezeschattingenstaannietinverhoudingtothettotalepercentage
geïnfecteerderesten,indiendiepergelegenwortelskunnenwordengeïnfecteerdenoppervlakkigewortelsnietwordengeïnfecteerd.Datlijktonwaarschijnlijk.Meerwaarschijnlijklijkthet,dateengewasmetnietmeerdan
1 %geïnfecteerdeplantenvoldoendeschimmelskanachterlaten,indienze
gelijkmatigzijnverdeeldomernstigetarwehalmdoderaantastingbijhetvolgendgewasachtertelaten.DitallesversterktbijSlopedeconclusie,dat
metchemischebestrijdingvandetarwehalmdoderwaarschijnlijkhetbeste
Iresultaatbereiktkanwordendoordeinfectievandekroonwortelsinde
lvroegezomertevoorkomenennietdoordeschimmelindegrondtedoden.
SeitenWiddowson(165)brengenverslaguitvanproevenovergrondontsmettingtegenvoetziekteningranendoormiddelvanformaline.OphetproefveldPastures-teRothamsted-hadtarweinjulitelijdenvaneenheftige
aanvalvandetarwehalmdoder.Opdeveldjesdiewarenbehandeldnahet
stoppelploegen,vóórhetstoppelploegenendienietwarenbehandeldwasresp.
28 %,39 %en42 %aangetast.Deovereenkomstige cijfersoplittleKnott
warenresp.~$0%,26 %en35 f°>Herhaaldetoepassingenvanformalineschijnen
opbeideproefveldenprogressiefmindereffecttehebben,geziendecijfersover
toepassingin1965* 1966en1967°Pb.v.Pastures.Ditgingsamenmeteen
besmettingdoordetarwehalmdodermetresp.0,14en40 %tegenovereenbesmettingmetresp.0,30en33 %hijgeenenkelebehandelingmetformaline.
Williamse.a.(207)gingenbijveldjestarwedieinWoburnmetDDen
dazometwarenbehandelddeinvloednaophetoptredenvandetarwehalmdoder.
Detarwehalmdoderschimmeloverheersteopveldjesdiein1966metdazomet
warenontsmet.DeschadenamtoebijtoenemingvandehoeveelheidDDenN.
Bij200lbperacreDDen0,5lb Nwas10 %vandearenbesmet,bij400lb
DDen1,5lbNwaren27 fovandearenbesmetenbij800lbDDen1,5lb N
was46 fovandearenbesmet.
DoorSaltenEbbels(163)werdeneffectenvandazometenDDnagegaanbij
zomertarweinRothamsted-opHoosfieldeninWoburn-opLansome.Dazomet
hadweinigeffectopdeoogvlekkenziekte,maarhethadwelonmiddellijkeen
resteffectenopdetarwehalmdoder.Hetdeeddeaantastinginheteerstetarwegewasnaontsmettingmetdazometafnemeneninhettweedegewastoenemen.
BeideeffectenwarenopWoburngroterdanopRothamsted.OpWoburngavenplantendiedemeestedazometontvingeninbeidejaren-1966en1967-3 %plantenmettarwehalmdoderaantasting,vergelekenmet 26 fobijdeonbehandelde
veldjes.OokDDhadopWoburnmeereffectdanopRothamsted.Hetbeïnvloedde
deoogvlekkenziektemeerdandetarwehalmdoder.WaarinbeidejarenDDwas
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acretoetedienen.ToepassingvangrotegiftenDDiederjaardeeddetarweopbrengstbijRothamstedmet6,7enbijUoburnmet2,8cwtperacreafnemen.
Eendeelvanditverlieskanhetresultaatzijnvantoxischeeffectenbijde
tarwe,waardoormisvormingenentendelesterielearenontstonden.
SaltenWiddowson(164)vermeldeneffectenvanherhaaldeberokingvan
degrondmetformalineopdeaantastingdoordetarwehalmdoderin1968.Op
LittleKnottlaghetpercentagetarweplantendataangetastwasdoordetarwehalmdoderhetlaagstalszein19^7nochin1968metformalinewarenbehandeld.
Deopbrengstlaghethoogstbijdetarwediein19&7en1968behandeldwas
metformaline.OpPastureswareninmeideplantenhetminstaangetastdoor
detarwehalmdoderalsdegrondin1967metformalinewasbehandeld.Ditobject
gafdehoogstetarwe-opbrengst.Inaugustuswasdeaantastinghetgeringstbij
develdjesdienochin19^7*nochin1968metformalinewarenbehandeld.
Ebbels(49)vergeleekin1968dewerkingvanverschillendebegassingsmiddelenophetvóórkomenvanvoetziektenendekorrelopbrengstinwintertarwe.FormalinegafeenminderebesmettingvantarwehalmdoderenoogvlekkenziektedanDD,terwijldazometweereenhogereinfectiegafdanDD.Delaagste
korrelopbrengstwerdgenoteerdnaDD-ontsmetting(18,7cwt/acre)endehoogste
(33*8cwt)nagrondbewerkingmetderotavatorin1967*incombinatiemeteen
behandelingmetdazometin1968.
Bestrijdingvandeoogvlekkenziekted.m.v.chemischemiddelen
VolgensdemeningvanBockmann(l6)kandoortoepassingvanCCCzelfs
hetbrekenvanhetstrobijtarwe,veroorzaaktdoorCercosporellaherpotrichoïdeswordenvoorkomen.Bockmanntoontditaandoorinveldproeventarwe
kunstmatigtebesmettenmetCercosporellaherpotrichoïdes.Doortoepassing
vanCCCintarweverminderdehetpercentagegelegerdetarwevangemiddeld
75 %totgemiddeld 9 %>. Debesmettingvandebasaleinternodiè'nmetdeoogvlekkenziekteverminderdeslechtsvan73 %tot60 ?o.Daaruitkangeconcludeerd
wordendatdeveroorzaaktestabiliteitvandetarwestengelweefselsdeoverheersendefactorisbijhetvoorkomenvanverliezendoormiddelvanCCC,waarbijdeoogvlekkenziektedeoorzaakisvandeverliezen.DeCCCheeftdusgeen
directefungicidewerkingopdeparasiet,maargeefthetstroeengrotere
stabiliteitenstevigheid.
Huppert (96)zegtdatdevoetziektenbijgranennognietoverwonnenzijn.
Daardoorisdewegnaarcontinuegraanteeltnognietgeheelvrijgeworden,
ofschoono.a.doortoepassingvanCCCbijtarwedevoetziektenbeterinbedwang
kunnenwordengehouden.
SlopeenHumphries(185)voerdeneenpotproefuitomdeinvloedvanCCC
opdeaantastingdoordeoogvlekkenziektebijSquareheadsMasterwintertarwe
nategaan.Bijeenaantalpottenwerdbeginmeidegrondbevloeidmet100ml
vaneen10-3M-oplossingvanCCC (=Ri);eenaantalpottenkreeg100mlvan
een10~2M-oplossingvanCCC(=R2)endeoverigepottenblevenonbesproeid.
Eindjuniwashetpercentagestengelsdaternstigmetdeoogvlekkenziektewas
aangetast30opdeonbespotenpotten,21indeR-j-behandelingen6indeR2behandeling. (DitisdusintegenstellingtotvermeldeproefvanBockmann,
eenduidelijkeverminderingvandeoogvlekkenziekte-aantastingdoormiddel
vanCCC,Ref.)
Slopee.a.(175)dedenin19^7eenproefmetCCCbijChamplein-wintertarwe.
Debesmettingvanhetstrometdeoogvlekkenziektedaaldedoorbehandelingmet
CCChoogstensvan37tot32 %,terwijldeoppervlaktegelegerdetarwedoor
CCC-behandelingverminderdevan4 %tot0 %.
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UitproevenvanGrootennuis(70)blijktdatdedirecteopbrengstderving
bijwïntertarwedoorCercosporella-voetziektewordtveroorzaakt'doorte
snelleafrijping-noodrijping -ensomsooktendeledoorminderkorrels
peroppervlakte.Indepraktijkkandedirecteopbrengstdervingbijwintertarwealsgevolgvandeoogvlekkenziektegemakkelijk 1000kgperhabedragen.
DeindirecteopbrengstdervingalsgevolgvanvoétziekteisvolgensGrootenhuis
hetgevolgvanlegeringvanhetgewas.Hetlegerenkanmenthansvoorkomen
doorCCC-bespuiting.Hetnietvakerverbouwendanéénmaalindriejarenvan
aargewassengeeftweinigkansopoogvlekkenziekte,aldusGrootenhuis(70).
RemmendefactorbijverspreidingvandetarwehalmdoderopBroadbalk
JudithEtheridge (53)maaktmeldingvaneenpogingomexacterhet
vóórkomenvanremmingdoormicro-organismenbijOphiobolusgraminisinde
rhizosfeervanBroadbalkvasttestellen.Daartoewerdenertarweplanten
dieopnatuurlijkewijzegeïnfecteerdwarendoordetarwehalmdoderovergeplantvanHighfieldnaarBroadbalk,Op 27)mei,7juni,27junien10juli
haddendezeplanten 5, 15* 35 en58 %kroonwortelsbesmet,terwijlonbesmetteplanten,nadatzewarenovergeplant,grotendeelsonbesmetbleven.
DezeinfectiecijferskwamenzeergoedovereenmetdieineenoprijengezaaidetarweopBroadbalk.Duseenofandereremmendefactortegenoverde
tarwehalmdoderopBroadbalkwerdofvernietigddoordeoverplantingofis
nieteffectiefinhetvoorkomenvanverdereontwikkelingopreedsgeïnfecteerdeplanten.
Verspreidingswijzevandetarwehalmdoderschimmel
Bijhetincultuurbrengenvandenieuwepolders-deWieringermeeren
deNOP-heeftmenmoeilijkhedenondervondendoorhetoptredenvandetarwehalmdoder.Verbouwvangraneninsuccessiegafinhettweedeofderdecultuurjaarvaakaanleidingtotgroteopbrengstverliezenofmisoogsten.IndeNOP
enOostelijkFlevolandwerdenvolgensOort(128)talrijkevruchtopvolgingsproevengenomenomdeoorzaakoptesporen.Daarbijisbevestigddatgraanna
graanverbouwenbijzonderriskantis,metuitzonderingvanhaver.Dealgemene
opvattingisdatdestoppelrestendeinfeetiëbronis.Jongeplantenworden
geïnfecteerdwanneerzemethunwortelsincontactkomenmetdezewortelresten.Naenigejarenishetvoedselhierinopgeteerdenisdeschimmeltot
afstervengedoemd.Natweeofdriejarenisdehoeveelheidinfectiemateriaal
indegrondzogeringgeworden,datmenzonderbezwaaropnieuwgraankanzaaien.
Behalvegranenkunnenookeenaantalgrassenwordenaangetast.Oort(128)
zegtgeenplausibeleverklaringvoordesterkeinfectiemetdetarwehalmdoder
in19^0indeNOPtekunnengeven.Hetisechterzeergoedmogelijkdathet
optredenindenieuwepoldersweldegelijkinverbandstaatmethetnogontbrekenvaneennormaalmicrobiologischevenwicht.
InOostelijkFlevolandkwamvolgensGerlach(60)bijveelpercelenreeds
inheteerstverbouwdetarwegewas,d.i.inhettweedecultuurgewasnakoolzaadOphiobolusvoorbijenkelegroepjesplantenenwelhetmeestaanderand
vaneenperceel.OpgrassenbleekOphiobolusalsnelnadeontginningalgemeen
aanwezigtezijn.Gerlachkonaannemelijkmakendatbijverbouwvantarwedirect
narietdeOphiobolus-infectievanderietwortelsafkomstigis,terwijlbij
verbouwnakoolzaaddeinfectievooraltotstandkomtviadegrassenaanderand
vanhetveld.Gerlachtrektuithetvoorgaandedeconclusie,datgrassendie
zichdoormiddelvanzaaddirectnahetdroogvallenindepoldervestigen,snel
geïnfecteerdrakendoorOphiobolus.Bijhunverdringingdoorrietneemtditde
infectieover.Hetrietdraagtdeschimmelweeroveraantarweenaangrassen
diezichhadeontginninglangswegenenslotenvestigen.Debesmettingvan
hetnieuwelandvanafhetoudelandmoetvolgensGerlachhebbenplaatsgevondendoormetdewindverspreideascosporenvandeschimmel.
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IneenvandevoorgaandeonderdelenvandithoofdstukVIIIBzijn
reedsenkeleproevengerefereerddiehetverloophebbenweergegevenvan
eenaantastingdoordetarwehalmdoderbijcontinuegraanverbouw.Door
Gerlach(6o)isditnogeens uitvoerigonderzocht.Hijkomttotdeconclusie
datbijcontinuegraanteelt (hierzijnspeciaaltarweengerstbedoeld,Ref.)
deaantastingdoorOphioboluseentopbereiktinhettweedeofderdejaar.
Daarnalooptdeaantastingweerterugtoteenlaagniveau.Ditverschijnsel
staatbekendalsde"decline".Gerlach(60)heeftaandehandvanveldproeven
indeNOPenOostelijkFlevolandduidelijkheteffectaangetoond,zowelbij
tarwealsbijgerst.
IneenpublikatievanGrootenhuis (70)vindtmenvermeld,datalsmen
tweeofdriejarenachterelkaarophetzelfdeperceelwintertarweverbouwt,
danwordtofinhettweedeofinhetderdejaardetarweinhevigemate
doorOphiobolusaangetast.Gaatmendaarnadoormetdecontinueverbouw
vantarwe,danisdeaantastingvandetarweinhetvierdejaaralvrijgeringenindedaaropvolgendejarenmeestalvangeenbetekenismeer.Dus
permanenteverbouwvantarweismogelijkalsmeneenmisoogstinhettweede
ofderdejaarvoorliefneemt.Hetisechterwelzo,datmenbijpermanente
verbouwvantarweookindebestejarenrekenenmoetopeenlageretarweopbrengstdanwelkemenbijeenruimevruchtwisselingverkrijgt.OpproefveldPrLov 1bedroegendetarwe-opbrengstenbijpermanentetarweverbouw
indejaren1946,1949,1952,1955.1958,1961,1964aen1964bresp.24,0,
50,5.49,5,55,0,48,0,50,0,42,0en28,5kgperare.Bijverbouwvan
tarweéénkeerindedriejarenbedroegendeopbrengstenresp.48,5,54,0,
51,0,54,0,57,0,57,0,52,5en52,5kg.In1964awastarwevrijwelzonder
Ophiobolusen1964bwastarwediemassaalaangetastwasdoorOphiobolus.
Uitdezecijfersblijkt,datin1946en1964bijpermanentetarweverbouw
groteopbrengstdervingenzijnopgetredenalsgevolgvanOphiobolus-voetziekte,
beidebijdriekeerachterelkaarverbouwenvantarwe.Uitdezecijfers
blijktverder,datgemiddeldover1949t/m 1964,metuitzonderingvande
jaren1946en1964detarwediecontinuverbouwdwerdrond700kgperha
minderopbrachtdandeéénmaalindedriejarenverbouwdetarwe.Ditis
eenopbrengstverschilvanongeveer9zoOorzaakvande"decline"bijOphiobolus
Gerlach(60)heeftaangetoonddatdedoorOphiobolusgeinduceerde
declineopeenspecifiekantagonismeberust,datintegenstellingtothet
mindersterkwerkende normaalinelkegrondaanwezigeantagonismedatberustopeenniet-specifiekewerkingvandebodera-microflora.

Y§rl22B_Y§B_lî-§î_§Bê2ïîi§k_âQÏâg2Si§mê_feiii_QBhigbolus
BijpotproevenvanGerlach(60)bleek,datwanneerelkedriemaanden
Ophioboluswerdtoegediend,hetspecifiekeantagonismeindrietotzesmaandeneenmaximumbereikt.Bijcontinueteeltvantarweofgerstblijfthetop
hetveldinstand.Onderbrekingvancontinuegraanteeltmeteenandergewas
leidtreedsinéénseizoentoteenvrijsterkedalingvanhetantagonistisch
vermogenvandegrond.Gerlachkomttotdeconclusiedathetspecifiekeantagonismeberustopantibioticumproduktiedoormicro-organismenindegrond.
Invloedvangroenbemestingophetoptredenvandeoogvlekkenziekte
DoorGrossmann(78)wordtopgemerktdatdeverhoudingen,vooralwatbetreftheteffectvangroenbemestingopdeoogvlekkenziekte,watgecompliceerderliggendannormaal.Degroeivandezevoetziektesehimmelwordtdoorgroenbemestingweliswaarverminderd,maaranderzijdswordensporenvormingensporenkiemingopz'nminsttijdelijkbevorderd.Ditkan,alsdetarwedirectop
eengroenbemestingvolgt,toteenversterkteaantastingleiden.Tochworden
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Ookandereonderzoekers,Debruck -in1965-enRange-in1966-kwamen
inhunonderzoekingentotdeconclusiedatgroenbemestingbijgranen,
ondankssterkereaantastingdoorCercosporella,inderegeltothogere
opbrengstenleidt.
Grootenhuis (71)vindtnaderonderzoekinzakedeinvloedvantoegepastegroenbemestingmetdiversegroenbemestersophetoptredenvande
oogvlekkenziektebijwintertarwegewenst.
Andereaandebodemgebondenvoetziekteningranen
VolgensMaryGlynne (61)enWalker(199)zijndeoogvlekkenziekteen
detarwehalmdoderbijgranendeaandebodemgebondenziektendiedeopbrengsthetmeestbeïnvloeden.Andereziektenkunnenechterookbelangrijk
zijn,t.w.
Bruinvoetrot(Fusarium-soorten)
Déze'ziekteis,zoalsMaryGlynne (61)zegt,sinds1953inEngeland
bijnaiederjaarwaargenomen.Gewoonlijkwasminderdan5$vandeplanten
erdooraangetast.Insommigejarenwasdeaantastingerger,vooralopde
veldjesdiedemeestestikstofontvingen.Erwarenmeerplantenaangetast
nabraakdannatarwe.
Scherpeoogvlekkenziekte (Rhizoctoniasolani)
Sinds'i§40"werd'dézeziekte,aldusMaryGlynne,iederjaaropBroadbalk
gevonden.Zekwamhetmeestvooropdebestbemesteveldjes.Gewoonlijkwas
minderdan5 %ermeegeïnfecteerd.Erwasietsmeeraantastingnabraakdan
natarwe.
LaatstgenoemdetweeziektenkunnenzoalsWalker(199)hetzegtbeidevan
hetenegewasovergaanophetvolgendegewasvlageïnfecteerdeoverblijfselen
vanplantenindegrond.Zetastenevenalsdetarwehalmdoderenoogvlekkenziektedewortelsofbasisvandeplantaan,veroorzakendoodofslechte
groei,metalsresultaateenafnamevandeopbrengst.
C.Vruchtopvolgingenaaltjes
1.Algemeen

Hettotaalaantalbekendesoortenaaltjesisongeveer10.000,aldus
Sehoemaker (168).Hetaantalwerkelijkaanwezigesoortenisnogbijlangena
nietbekend.Deaaltjeszijnnaeencelligedierenhetmeesttalrijkinde
grond;perdm?grondkomenongeveer30.000aaltjesvoor.
DemeesteaaltjeszijnvolgensSehoemaker(l68)weinigactief.Daaromis
hunactieveverspreidingzeergering,meestalmaarenkelecentimetersperjaar.
Vandaandescherpbegrensdeplekkenineengewas.Depassieveverspreidingvan
aaltjesisveelbelangrijkerdandeactieve.Dezepassieveverspreidingis
zeereffectief.Aaltjeszijnpraktischoverdegehelewereldverspreid.Ze
kunnenzichsnelverspreiden,wato.a.blijktuithetfeitdatnieuwepolders
dieeerstvolledigvrijwarenvanplantenparasitairesoorten,intoenemende
matemetallerleiaaltjesbesmetraken.Dezebesmettingenwordenmeestalhet
eerstgeconstateerddaarwaardemenszichvestigt.Ditkomtdoordatmenbesmetzaad-enplantgoedvanhet"oudeland"meeneemt.
V/athetgemiddeldeaantalnematodenindegrondbetreftzegtOostenbrink
(135)dataaltjestotdevasteinventarisvandegrondbehorenendatpercm?
vochtigegrondalsregelenkeletientallennematodenvoorkomen,d.w.z.tien
keermeerdanalleanderemeercelligedierenzoalsmijten,wormen,insekten
enanderebijelkaar.PerhagrondschatOostenbrinkhetaantalnematoden
op40miljard.
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Vi^f_^oeçen_s£h^elijke_aaltjes
IndefytopathologiezijnvolgensOostenbrink (135)devolgendevijf
groepenvoordeplantenschadelijkeaaltjesbekend,t.w.bladaaltjes,stengelaaltjes(diebovengrondseplantendelenmisvormen),wortelknobbelaaltjes(die
opdewortelsgallenvormen),cystenaaltjes(dieopdewortelscystenvormen)
envrijlevendewortelaaltjes.Dezelaatsteleeftalsectoparasietofals
endoparasietindefijnewortelsenbeschadigtze.

Oostenbrink(135)isvanmening,datinelkgebiedhetmeestaléénof
tweesoortenwortelaaltjeszijndiesterknaarvorenkomenenzulkeaantallenbereiken,datzeschadelijkworden.Ditlaatstewordtinhoofdzaak
bepaalddoordegeteeldegewassen.Dewortelaaltjeszijngoedeindicatoren
vangrondsoort,teeltschemaenlaatstverbouwdegewas.Bijwijzigingvande
teeltveranderthetaaltjesmengselonmiddellijk.Binnendriejarenkanmen,
doorinderotatiegranentemijden,vanveellandbouwgrondtuinbouwgrond
maken,watdespecifiekeaaltjesplagenbetreft.

Wortelaaltjesveroorzakenverscheidenevormenvanwortelbeschadiging,
diezichbovengrondsuitalsmoeheidsverschijnselenofvruchtwisselingseffeeten.
Hakvruchtenzi_jn_goede_vooryruchtenvoor_granen
Debetekenisvanhakvruchtenalsvoorvruchtvangranenlijktnaarde
meningvanOostenbrink (135)grotendeelszijnverklaringtemoetenvinden
inhetperiodiekonderdrukkenvanbepaaldePratylenchus- enTylenchorynchussoorten.Ditgeldtvoorzandgrond,maarookvoorkleigrond,alisheteffect
vandenematodendaarvaakminderexpressief.

Mo&h^ids^ers&h2^^ns^l^n_in £nze_njLeuweciders
Inonzenieuwepoldersblijkendeeerstemoeheidsverschijnselenmet
invasieenvermeerderingvanbepaaldevrijlevendewortelaaltjesgepaardte
gaan,aldusOostenbrink (135)•

Hetoudwordenvancultuurgrondendaarmeedenoodzaakomvruchtwisseling
toetepassenblijktnaardemeningvanOostenbrink (135)inelkgevalten
delemetdeaanwezigheidvanbepaaldenematodensamentehangen.
Z?i?£tjië'le_opbrengstv
e£bo
ging_v
an^heringezaaid_ges£teur
d_gr
as
land
Oostenbrink (135)heeftgeconstateerddatweilandalgemeeneensterke
accumulatievanparasitairenematodenvertoont,diedoorwisselbouwwordt
beïnvloed.Bijherinzaaivangescheurdweilandopzandgrondbleekdoorhet
wegnemenvandewortelaaltjes,bijoverigensgoedebemesting,datgedurende
heteerstejaarzeeralgemeeneenverdubbelingvandeopbrengstkanworden
verkregen.
^É?™fâv^_:^.H?£r_Ç£?£^Z?2.rï1£}?Éâ?£LS^oeibevorderend
VolgensOostenbrink (135)volgtuitdeeffectenveroorzaaktdoorhet
gebruikvannematicidenindegronddestellingdatdefaunaindecultuurgrondalsgeheelvoordeplantengroeimeerschadelijkdannuttigisenwel
doordeoverheersendeinvloedvandeparasiterende,doordeteeltnaarvoren
gebrachtenematoden.Deconclusiedielogischerwijshieruitvolgtis,datde
toegepastezoölogievandegrondmeergerichtmoetzijnopreguleringen
bestrijdingvandefaunadanopstimulering.Dezeconclusiestaatlijnrecht
tegenoverdegangbareopvatting.
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Afit-lfJË^£?Ef-ilfikÇiï. AfL?£?âl—^ËrTÉ^âË^S
Oosteribrink (135)isvanmening,dat aaltjesaantastingen slechts geleidelijk
opkomendoorde langzame reproduktie ende geringebeweeglijkheid. Daardoor
doenzijwanneerhet éénmaal zover ismetdebesmetting,hardnekkighun
invloed alsgroeiremmende factorgelden.
Benaderingvande^rzaak^van^wort^laantastin^vro^ger
Vroegerwerd inelk land,aldusOostenbrink (135)* praktisch elkebelangrijkewortelaantastingbenaderdvia grond enbemesting,worteltoxinen
enschimmels.Later,toendenematodenvoorhetvoetlichttraden,werdhet
anders.

5?iÇiS e B^.y_?£.Toxinen^in_.detgrond
Oostenbrink (135)achthetmogelijk,datbijmeerjarige gewassen toxinen
eenrol spelen.Menraakt echterverstrikt alsmenhet grillig optredenvan
bodemmoeheid endevaak onbegrijpelijke persistentievanhunoorzaak met
toxinenmoetverklaren.Totnutoe (= 1957* Ref.)isvolgensOostenbririk
geenbewijsvanhunbetekenis inde praktijk geleverd.
Compexziekte
Een complexziektetreedtvolgensOostenbrink (135)°Pwanneer aaltjes
alsprimaire factoropwortelsperforeren.Daardoorkrijgende schimmelsgelegenheid omdewortelsbinnentedringen. InNederland isbijrozenmoeheid
geconstateerd, datnematoden en schimmelsblijkbaartezamenofook onafhankelijk
vanelkaarogenschijnlijk gelijksoortige symptomenvan slechte groei kunnen
veroorzaken.
Aaltjesvormen_ee_n_negatieve_vru£htbaarh£idsfa_ctor
Aaltjes zijncultuurvolgers die zichviavoedselrelaties inde grond
doordeteelt zelfnaarvorendringen.Zevormeneennegatievevruchtbaarheidsfactor die andere groeifactorendoorkruist,aldusOostenbrink (135)Sne1
le_ont
wikke
1ing_van_çLe_we
t
e_ns
chappe1ijke_be1
angst
e11Ingvoor_nemat£den
De laatste jareniseen snelleontwikkelingophet gebiedvan aaltjes
merkbaar,getuige o.a. devele publikaties,dit alles inhet spoorvande
USA enEngeland, aldusOostenbrink (135).
Pr
e
ventie
ve_2?at_-?i£C.ifS.
^W^Ë^-PË^^Ë^-^Ê.
<

i aS^

Dewereldhandel distribueert naardemeningvanOostenbrink (135)per
jaar-zeker eenhonderdmiljoenkggrondeneenmiljardbewortelde planten
methunbijbehorende enhenomgevendenematodengamituur over onnoemelijk
veelpercelenop aarde.Dit isechter aleenhalve eeuwzogegaan.Vandaar
datmaatregelen om infectie van nematodentevoorkomenmeestalvele decenniën
te laat zijn.
M a ^£?_t'£?^?S.£?P^^?_^liJ£?P^S£n_in eengebied_niet op?
Oostenbrink (135)isvanmeningdat alsineengebiedbepaaldeaaltjesplagenniet optreden,meestalkomt dit doordat niet ofnogniet voldoende
lang isvoldaan aandevoorwaardenbetreffendeklimaat,grondsoort en aaltjes
opbouwende teelt enzeldendoorhetontbrekenvan een initiële besmetting.
Verspreidingsgebiedvanaaltje_ssoorten
Weinig plantenaaltjessoorten zijncosmopolietendiehet wel zijn zijn
alsregelreeds sterkverspreid, aldusOostenbrink (135).
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TotnutoeisvolgensOostenbrink (135)nooiteengevestigdeaaltjesplaagdoormensenhandenuitgeroeid.
Dodingspe_r_centagevannematiciden
Eendodingvan95-99 %doornematicidenisvaakgoedteverkrijgen
alsdusOostenbrink (135)>watpraktisch,ingevallenwaarmeerderejaren
achtereenvanéénbehandelingmoetwordengeprofiteerdomdekostenrendabel
temaken,nognauwelijksbevredigendis.
Vormingvanrej3ij3tente_rassen
Hetprobleemvandevormingvanresistenterassenzalnaardeopvatting
vanOostenbrink (135)ookhierwelbestaan,maarismogelijkminderklemmend
danbijinsekten,omdatplantenaaltjeszichalsregelslechtslangzaamvermeerderenenelkenieuwestamtientallenjarennodigzalhebbenomeengrote
verbreidingtekrijgen.IneenmeerrecentepublikatiezegtOostenbrink (130)
dattotnu (1964,Ref.)toegeenresistentievannematodentegennematiciden
isgevonden.Erbestaatechterweinigtwijfelaan,datvroegoflaatdeaandachtzichopzulkeresistentiezalconcentreren.Ineenanderepublikatie
zegtOostenbririk(136),datresistentievansoortenofbiotypentegennematicidennognietisaangetoond.Hetzouaantebevelenzijnominditopzicht
voorzichtigtezijn.Eenmeerofminderpreventievepartiëledodingvande
populatiedoormiddelvanlichtedoseszouinditopzichtteprefererenzijn
bovenmeerwijdgespreideradicaleontsmettingen.
Ontsmettingvan#plantgoed.£n_zaaizaadtegennematoden
VolgensOostenbrink (135)wordenveleaaltjessoortennietmetplantgoed
overgebrachtofnietindiematedatzehetbetrokkengewasschaden.Aan
plantgoedenzaaizaadontsmettingtegennematodenzaldanooknieteenzogrote
betekenistoekomenalsbijdebestrijdingvanschimmelshetgevalis.
Betekenis.van_vruchtwissel_ing
Oostenbrink (135)achtvruchtwisselingvanzeergrootbelang.Bijminder
kostbareteelteniszeveelaldeenigerendabeleaaltjesbestrijding.Dedichtheidvandeaaltjespopulatiebepaaltdemaatvandeschade.Opdepercelen
dielastvanmoeheidhebben,blijktdemeestgeschiktevruchtwisselingsoms
aanmerkelijkaftewijkenvandethansgevolgde.
Drastische_Y£rmen.van#vruchtwijss^ling_terbestrijdingvanneH!dî?£-?£:
DoorOostenbrink (135)wordenenkeledrastischevormenvanvruchtwisselingopgenoemdterbestrijdingvannematoden.Ditzijno.a.diepdelvenvan
bloembollengrondenhetverplaatsenvanteeltennaaranderebedrijvenof
streken.

^i^^fefe 3 ?—?^.^?^ÏE^i4£ n _ v ^ n _ n £ m ^£ c % n
HetuitschakelenvannematodenkanaldusOostenbrink (135)kunstmest
doensparen.Verderisgeblekendatstalmesttoedieningdeaantastingdooren
devermeerderingvanwortelaaltjeskandrukken.Ditraakthetoudeprobleem
vanbestrijdingvanplantenziektenmetorganischestof.
Aaltjiesbestr1jding_door_™iddel_v^_plant£nver
edeling
Oostenbrink (135)vindthetveelbelovenddaterdemogelijkheidisom
debelangrijksteaaltjesproblemendoormiddelvandeplantenveredelingte
benaderen;hijdenktb.v.aanhetsnelleresultaattegenhetaardappelcystenaaltje.Erzijnoverminstenstwintigaaltjesproblemenresultatengemeld
(ophetgebiedvandeplantenveredeling,Ref.).
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Defactoraaltjesspeeltbijdevruchtopvolgingeenbelangrijkererol
dantotnutoewerdaangenomen,aldusOostenbrink(139)«
Eenjarigeteeltvaneengewasen_de_nawerkingsduur_eryjm
Deinvloedvaneenéénjarigeteeltvaneengewaskanblijkensproeven
vanOostenbrink (139)inzijnuitwerkingengedurendemeerderejarenmerkbaarblijven.DitgeldtvoorHeterodera-maarookvoorPratylenchus-en
anderesoorten.
Meerjarijj^çontinue.teeIten_de^nawerking__ervan^op_deaaltj_espopul^tie
Deinvloedvaneenmeerjarigecontinueteeltopdeaaltjespopulatie
blijftvolgensOostenbrink (139)tijdensdeteeltvandeeropvolgendegewassenvaaknogvelejarenmerkbaar.
Reactievanhetgewas£P_een_complexeaaltjesbesmetting
OvercomplexebesmettingenzegtOostenbrink (139)datdezebijaaltjes
normaalzijn.Decorrelatietussendichtheidvaneenbepaaldeaaltjessoort
endeplantengroeikanoverdektwordenalsdedoordezesoortveroorzaakte
groeiverminderingnietalleanderevoorvruchtwerkingen,inclusiefdeinvloed
vanandereaaltjesovertreft.

VolgensOostenbrink (136)herbergtcultuurgronddoorgaanseengemengde
populatievanplantenparasitairenematodenensaprofagevormen.Dezeopvatting
werdreedsgesuggereerddoorCobbin191^-enwerdlaterbewezendooronderzoekinNederland.
Variatie_inaantallenaaltjesin_degrond
InNederlandvarieerdehetaantalactieveaaltjesindegrondaldus
Oostenbrink (136)per100mlgrond,betrekkinghebbendop100percelenvan
10typischeboerderijenenkwekerijen,van1005tot16105.

ÜÜSt^-k-?—?i?—^i?S.£?,it'J.?^.£C£.£~fLi?_^.Ee_fE0H^'
Hetvóórkomenvanviertotzesgeslachten("genera")plantaardigeparasietenenookhetvóórkomenvanmengselsvantweeofmeersoortenvanéén
geslachtopdezelfdeplaatsbleekvolgenswaarnemingenvanOostenbrink (136)
gewoontezijn.HijvondeenpolyvalentnematodenmengselinbijnaalleonderzochtecultuurgrondeninNederland;metuitzonderingvanpasdrooggelegde
zeepoldersenkunstmatigontsmettegrond.
Belangrijkefaçtor£n_die_het_aaltjespatroon^^de^grond
beïnvloeden
#
Desoortenaaltjesdiemenindegrondkanaantreffenendedichtheid
vandepopulatieverschillenvolgensOostenbrink (136)alnaargelangdeomstandigheden.Belangrijkefactorenvoorhetbepalenvanhetdistributiepatroon
hierbijzijn:klimaat,bodemtypeenplaatselijkeinvloeden.
Belangrijke.io£ale_iny
loeden_o;p..de_neraatodenpopulat
ie
Oostenbrink (136)noemtdriebelangrijkelocaleinvloedenopdenematodenpopulatie.Dezezijn:gexvassenkeuze,bemestingenbodemontsmetting.
5?-Z-î-£?É,y.an..
â?_?£wS?£?ï^iiYi^—?£.É e _ ? ^ *QËPSPE^iP^P-Ë.
Dedichtheidendesamenstellingvaneennematodenpopulatie,vooralvan
plantenparasitaire soorten,fluctuerenvolgensOostenbrink (I36,139)merkbaar

endirectmetdeverbouwdegewassen.Sehr,heeftdezeuitspraakgebaseerd
opresultatenvanmeerdan50voorvrucht-envruchtwisselingsproevenop
diversegrondsoorten.Hijgeeft-d.m.v.tabellenmetaantallenaaltjes
aangetroffennateeltvanbepaaldegewassen-verschillendevoorbeelden.
Hieruitblijkto.a.:datbietenPratylenchuspenetransonderdrukken,
evenalsTylenchorhynchus-soorten.Erwtendaarentegenbegunstigendeontwikkelingvandezeaaltjes.PratylenchusenTylenchorhynchusdubiusworden
duidelijkbevoordeelddoorkunstweide.Degranenhaverenroggezijngoede
waardplantenvoorPratylenchuscrenatus,Tyl.dubiusenHeteroderaavenae
(=graancystenaaltje,Ref.).Deresultatenvanongeveer50verschillende
rotatieproevenhebbenaangetoond,datditsoortvanpopulatieverschuiving
eengewoonkenmerkisincultuurgrond,hoeweldeaaltjessoortenenhun
reactiesaanzienlijkverschillen,naargelangbodemtypeengewassenkeuze.
Verbidtu^sen_ç£pj^atiedi£htheidvan^een aaltj_e_ssoort_ende_opbreng_st_van
degewassen
Oostenbrink (136)zetuiteendatschadebijgevoeligegewassenpas
blijkt,zogauwdepopulatiedichtheidvandeplantenparasitaire soorteneen
critiekegrensoverschrijdt.Complexebesmettingenzijnechtergewoonende
correlatietussendedichtheidvaneenbepaaldeaaltjessoortengewasopbrengstenkanvertroebeldworden,indiendeschadedoordezesoortnietalle
anderevruchtopvolgingseffectenoverheerst,metinbegripvandeinvloedvan
andereaaltjes.Vruchtopvolgingseffecten,veroorzaaktdoorpopulatieveranderingenvaneenaaltjessoortzijnheelbekendinwaardplantenvanHeteroderaenMeloidogyne-soorten.Zezijnookwaargenomenbijwaardplantenvanvrij
levendewortelaaltjes,zoalsPratylenchussoorten,Rotylenchusrobustusen
anderesoorten.
HetwordtvolgensOostenbrink (1J56)ooksteedsduidelijker,datverschillendeanderevruchtopvolgingseffecteninverbandstaanmetnematodeaantastingen.Deongunstigeinvloedvanleguminosegroenbemestingenvan
hoofdgewasseninmetPratylenchuspenetransbesmettegrondenhetgunstig
effectvandeteeltvanTagetessoortenopgronddiebesmetismetPratylenchus,
Tylenchorhynchusenanderepolyfagewortelaantastende aaltjessoortenzijn
specialegevallenvanvruchtopvolgingseffectendiedoornematodenzijnbepaald.
Nematodenin_Y£rband_met_de_<pl£jatengroe_i
KleijburgenOostenbrink (108)hebbenopeentientalrepresentatieve
landbouwbedrijvenenkwekerijenmetverschillendegrondsoorteninNederland,
proevenverrichtenweldoorelkperceelteonderzoekenopaanwezigheidvan
aaltjesenhetbepalenvandedichtheidvandeaaltjespopulatiebehorendetot
deverschillendeaaltjesgeslachtenenaaltjessoorten.Deresultatenvandeze
onderzoekingenkunnenindevolgendepuntenwordensamengevat.
1.Bevestigdisdatergeengrondbestaatdievolledigvrijisvanfytofage
nematoden,behalvev/aarhetmaagdelijkegrondbetreftzonderenigeplantengroeiofwaarhetgrondbetreftdieonlangsisgesteriliseerd.
2.Hettotaalaantalactievenematodenper100mlgrondgevondenopverschillendepercelenliepuiteenvan1005tot16005>meteenalgemeengemiddelde
van3004,ofwelvanongeveer1tot32millioenperm^grond,gerekendtot
eendieptevan20cm.
3.In77^vandepercelenwerdenHeterodera-cystengevonden.Perbedrijf
bedroeghetaantallevendelarvenbinnendecystengemiddeldresp.620,
180, 304,140,395,0,26,78,3en0 (per100mlgrond,Ref.).Dezecijfers
latenzien,datonderNederlandseomstandighedenhetgeslachtHeterodera,
speciaaloplandbouwbedrijven,wijdverspreidis.
4.Bekendeenverdachtefytofagegeslachtenmeteentylenchidestilettussen
deactieveaaltjesbereiktenpopulatiedichthedenvantussen120eni860
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inclusiefHeterodera,varieerdevan120tot^510per100mlgrond.
Perbedrijfbedroeghetgemiddelde909.
5.Alleveldjesbevattenopmerkelijkeaantallenvanfytofagegeslachten,elk
meteenofmeersoorten.DegeslachtenHeterodera,Paratylenchus,
Pratylenchus,Rotylenchus,TylenchorhynchusenMeloidogyne kwammen
frequenttegen.Elkvandezegeslachtenbevattensoortenwaarvanbekend
isdatzeoptredenalsechteschadelijkeparasietenvanbepaaldegewassen.
Indevolgendehiernavermeldepuntenwordtaandacht geschonkenaande
plantenparasitaire soortendietegenwoordigingroteaantallenaanwezigzijn.
6.Uitdetabellenmetcijfersoverhetaantalverschillende soortenaaltjes,
aangetroffenopdeonderzochtegrondsoortenblijkto.a.datzandgronden
zijngekarakteriseerddoorhetvóórkomenvanPratylenchuspratensisen/of
Prat.penetransenTylenchorhynchusdubius-aaltjes.KleigrondendaarentegenbevattenPrat.minyus,Prat.thorneienbepaaldeTylenchorhynchussoorten.Delichtekleigronden("silt"-gronden)nemeninditopzichteen
tussenpositiein.Tuinbouwgrondenbevattenalsregeldichtepopulaties
vanRotylenchusrobustus.
7.LandbouwgrondwordtgekarakteriseerddoordeaanwezigheidvanHeterodera
avenaeenHet.trifolii.Dezeaaltjeszijnafwezigopkwekerijen.IntensievegraanteeltgaatsamenmetdichtepopulatiesvanHet.avenae.
8.Opdemeestevandeonderzochtebedrijvenstaandeverschilleninnematodenpopulatie inrelatiemethetlaatsteverbouwdegewasofgewassen.Inéén
ofmeerpercelenperbedrijfbereikensommigesoortenpopulatiedichtheden
waarvanbekendisdatzeeencritischeofverdachtcritischegrensvoorde
groeivanéénofmeerhoofdgewassenhebbenbereikt.
9.Detabellenenanderedaarbijvermeldegegevensillustrerenhetaspectvan
nematodenaantastingenensuggererenhunmogelijkebetekenisalseenfactor
inde"bodemvruchtbaarheid".
10.Schadedooraaltjesbeperktzichinderegeltotdebelangrijkegewassen
diegeregeldwordengeteeld.Depolyfagenatuurvanverschillendeaaltjessoortenkanechterookresultereninschadebijgewassendieopeenbedrijf
pasvoorheteerstwordenverbouwd.
11.Dehiervoorvermeldegegevenslevereneenbasisvooronderzoekinbedrijfsproblemen,zoalsvruchtopvolging,kunstweideenanderemethodenvangraslandverbouw,herbeplantingsproblemenen"bodemzieke"problemen,bodemherstelengrondsterilisatie.
.5?Xi£?£.Y.?2.iifi.S?^?^.£Ç_4£.S?ïï?ï?É?£;Ç£ÇH?-^ie_^£î:.ZeE?-2.°EZ 3 ^d.e_-fci.gd
Oostenbrink (1J5J5) verrichteomstreeks1956-1957eenonderzoekmetals
doelnategaanwelkeffecthetverbomenvanbepaaldegewassenopdepopulatiedichtheidvanverschillendeaaltjessoortenheeft.Ditonderzoekhadplaatsop
driebedrijven,enweléénoplichtekleigrond,éénopveengrondenéénopzandgrond.UithetonderzoekvanOostenbrinkkanmenverschillendeconclusiestrekken.Deinvloedvanhetlaatstverbouwdegewasopdeaaltjespopulatieisopmerkelijk.CijfersoverhetaantalParatylenchus-enHeterodera-aaltjesbewijzen
volgensOostenbrinkdataanvankelijkteverwaarlozenpopulatiesinéénoftwee
jarentoteenhoogniveaukunnenstijgen.Dezelfdecijferszijneenaanwijzing
datdeinvloedvaneenefficiëntewaardplantopdenematodenpopulatievoor
meerderejarenkanblijvenbestaan.DitwasbekendvanHeterodera-soorten,maar
blijktuithetvoorgaandeooktegeldenvoorParatylenchus,Pratylenchuscrenatus,
Tylenchorhynchusdubius,RotylenchusrobustusenMeloidogynehapla.Oostenbrink
trektuitditonderzoekopdedriebedrijveneenaantalconclusies,o.a.:
a.AardappeleniederjaarofomhetanderejaarverbouwdveroorzakenhogepopulatiesvanHeteroderarostochiensis.Aardappelenomdedriejaarverbouwd
dedendepopulatieduidelijkdalen.
b.Continuegraanteelt,inclusiefrogge,veroorzaaktehogepopulatiesvanHeteroderaavenae.Roggeomhetanderjaarverbouwdhielddepopulatieduidelijk
opeenlaagniveau.
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bedrijfopzandgrond,maarhaverniet.
d.Kunstweide,rogge,haverenmaiswarenefficiëntewaardplantenvoorTylenchorhynchusdubiusenPratylenchuscrenatus.
e.Erwten,bieten,kunstweideenaardappelenwarenefficiëntewaardplanten
voorMeloidogynehapla.
f.KunstweideenbietenwarenefficiëntewaardplantenvoorParatylenchussoorten.
g.BietendruktenPratylenchus (inhoofdzaakpenetrans)invergelijkingmet
haver,roggeenaardappelen.

Oostenbrink (135)onderscheidtzoalswereedszagenvijfgroepenvan
aaltjes.Debladaaltjesblijvenoverindegrondenindrogeplantendelen.
Zekunnenmetplantgoedensomsmetzaadwordenverspreid.Hetstengelaaltje
(Ditylenchusdipsaoi)veroorzaaktinlandenmeteengunstigklimaatschade
indiversegewassen,w.o.aardappelen,uien,peen.Dezeaaltjestastende
gewassenmeestalvanuitdegrondaan,maarzewordenookgemakkelijkverspreidmetzaden.Erbestaanverscheidenerassenvanhetstengelaaltje.Het
destructoraaltje,Ditylenchusdestructorisnauwverwandaanhetstengelaaltje.
Wortelknobbelaaltjes(Meloidogyne-soorten)tastenwortelsaan,waardoor
knobbeltjesopdewortelsontstaan.Indezeknobbeltjeskomenaaltjes,larven
eneierenvoor.Deinhetvrijeveldmeestvoorkomendesoort,inlandenmet
eenkoelklimaat,isMeloidogynehapla.Dezetreedtvrijalgemeenopingevallenwaarindebesmettingmethetplantgoedwordtmeegebrachtofvruchtwisselingmetgranengeheelontbreekt.Dezesoortkandoorvruchtwisseling
metgranenintoomwordengehouden.InNederlandspelenbehalveM.haplanog
minstensdrieanderesoorteneenrol.Deeystenaaltjesvormeneenbelangrijke
groepvanmoeheidsverwekkers.Verscheidene soortenkomenwijdverspreidvoor.
ErzijninEuropaminstens15gespecialiseerde soortenbekend.Cystenaaltjes
zijninhetalgemeengespecialiseerdenkunnendoorvruchtwisselingvoorkomen
ofonderdruktwordenendirectwordenbestredendoorstomenofgrondontsmetting.
Zeberokkenenindelandbouwmeernadeeldanindetuinbouw.Devrijlevende
wortelaaltjeslevenopenindeplantenwortelsenbeschadigenze.InWestEuropabetrefthetParatylenchus-,Hoplolaimus-,Tylenchorhynchus-,Pratylenchus-enanderesoorten.Zezijnwijdverspreidindegrondaanwezig.Hethangt
echterinsterkematevandegrondsoortendegeteeldegewassenafwelke
soortenoverheersenenschadelijkworden.Zezijndeoorzaakgeblekenvan
veleonverklaarbarevruchtwisselingseffectenenmoeheidsverschijnselenbij
dezegewassen.Oostenbrinkgeeftverderaanhoeveelenwelkesoortentotde
viergenoemdegeslachtenvrijlevendewortelaaltjesbehoren.Demeestesoorten
kunnendoorgrondontsmettingmetDDeffectiefwordenbestreden.VanhetgeslachtPratylenchuszijninonzestrekenminstensveertienverschillendesoortenaanwezig.Prat.pratensisveroorzaaktslechtgroeiendeplekkeninasperge,
sla,schorseneer,peen,erwtenenanderegroentegewassen.Verderkomtdezesoort
vooringranen,grasenklaver.Aardappelenenbietendrukkendepopulatieduidelijkomlaagenblijkenbeterevoorvruchtentezijndangranenenmals.Prat.
penetransiséénvandebelangrijksteoorzakenvanmoeheidsverschijnselenbij
houtigegewasseninAmerikaenEuropa.Degranenlijdennietvanpenetrans,
maardoenweldepopulatiesterkvermeerderen.Bietenhebbenoppenetransen
oppratensisgeenvermeerderendeinvloed.
Obrengstderving.door_aalt^es
HetisvolgensOostenbrink (132)zeerwaarschijnlijk,datdeaaltjespopulatieopoudecultuurgrondinhetalgemeeneenjaarlijksverliesvan10tot
20 %veroorzaakt.Dewaardevandegrondwordttendeledoorhun,aanwezigheid
bepaald.
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Oostenbrink (132)achtgedetailleerdeaaltjesanalysesvangrondraonsters
voordekeuzevandevruchtwisselingenvooranderebestrijdingsmaatregelen
onontbeerlijk.Ditsoortbiologischgrondonderzoek,vooralhetstelselmatig
onderzoekvanhelebedrijven,zalwellichtvanevengrootbelangkunnenwordenalshetbemestingsonderzoek opkali,fosforzuurenz. Doorsystematisch
onderzoekvanhetgehelebedrijf,vooralvanbedrijvenmetmoeheidsverschijnselen,kanmenvolgensKleijburg(107)hetvruchtopvolgingsplanvanhetgehelebedrijfverbeteren,omdatdanmetalleschadelijkenematodenrekening
wordtgehouden.
Invloedvan£rganische_bemest:m^
NaardemeningvanOostenbrink (129)wordtdepopulatiedichtheidvan
aaltjesindegrond,naastdefactorenklimaatengrondsoort,vooralbepaald
doordelaatstverbouwdecultuurgewassenenmedebepaalddoordegroenbemesting.Groenbemesterskunnendepopulatiedichtheidvanbepaaldeplantenparasitaireaaltjesdoentoenemen.Hetgunstigeffectvangroenbemestingopde
fysischeenchemischetoestandvandegrondkandoorveranderingvandepopulatiedichtheidvannietspecifiekeparasitairenematodenversterkt,maarook
verzwaktoftenietgedaanworden.BijeenproefvanOostenbrink (129)opeen
zandperceeldatzwaarbesmetwasmetPrabylenchuspenetrans-aaltjeswerdenin
1955vierverschillendegewassenverbouwd,t.w.voederbieten,aardappelen,
haverenrodeklaver.In1956werdenuitsluitendaardappelenverbouwd.Inde
zomervan1956werd per2x 10gaardappelwortelshetaantalPrat.penetrans
bepaald.Ditbedroegophetperceelaardappelenmetvoornoemdeviergewassen
alsvoorvruchtresp.7000,10600,20100en22200aaltjesper2x10gaardappelwortels.Deopbrengstenvanaardappelen groterdan35mmbedroegenresp.34,
20,19en15kgbijtelkens2x28aardappelplanv-.n.Nadegroenbemesterrode
klaverwasdeaaltjesbesmettinginaardappelen-motPrat.penetrans-het
zwaarstendeaardappelopbrengsthetlaagst.WaaraaltjesvanhetsoortPrat.
penetransvoorkomenkandeteeltvanrodeklaver-omdatditgewasevenals
andereleguminosendezeparasietsterkdoetvermeerderen-eengevaarbetekenen
enmisoogstenindehandwerken.Hetzelfdegeldtvoorandereleguminosen.
DezenegatievewerkingvanleguminosenkanzichdusuitenbijvoorPrat.
penetransgevoeligegewasseneninmetdezeparasietbesmettepercelen.Bij
weiniggevoeligegewassen,inzwakbesmettegrondeneninjarenmetweinig
nematodenschadekandepositievewaardevaneenklavergewasmethetoogopde
besmettingendebodemstructuurdoorslaggevendzijn.OokanderedanPratylenchuspenetrans-wortelaaltjeskunnenzichdoorbepaalde groenbemestingsgewassen
sterkvermeerderenendaardooropvolgendegewassenbeschadigen.Anderzijds
kunnenalsgroenbemesterverbouwdegewassenbepaaldeaaltjesonderdrukkenen
daardoorhungrondverbeterendeinvloedversterken.Vandaardatdeteeltvan
groenbemestersdepopulatievanbepaaldeparasitaireaaltjessomszosterkbeinvloedt datdezefactorvoordeopbrengstvandenavolgendegewassendoorslaggevendwordt.
In1962en1963werdenindeNOPopdoorhetvrijlevendewortelaaltje
Trichodorusteresbesmettegrondgroenbemestingsgewassenverbouwdofstalmest
-40tonperha-toegediend,waarnabietenenaardappelenalstoetsgewassen
werdengeteeld.VolgensKuiper(113)gafhierhettoedienenvanorganisohe
stofduidelijkgunstigeeffectenopdedoorTrichodorusteresbesmettegrond.
OmnategaanofgroenbemestingindevormvanSilettaenVJesterwolds
raaigraseenvermeerderingofverminderingvandebietencystenaaltjespopulatie
teziengaf,werdeninhetlandbouwconsulentschapZevenbergenvóórhetzaaien
vandegroenbemestersenbijhetonderploegenvandegroenbemestersgrondmonstersgenomenvooronderzoeknaarhetaantalbietencystenaaltjes.Door
Mies (120)wordtvermelddathetaantallarven+eieren-per200mlgrondvóórhetzaaienbijVJesterwoldsraaigrasenSilettaresp.5500en2300bedroeg.
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eierenvanhetbietencystenaaltjeresp.2500en4200.Dezecijferswijzen
dusopeenlichtepopulatiedalingondergrasenopeenlichtepopulatiestijgingonderSiletta.
Oostenbrink (lj56)zegtdatvanorganischemeststoffenzoalsstalmest,
groenbemesting,compostenandereorganischematerialenbekendis,datzede
saprofagenematodenaankwekenendaardoordetotaleaaltjespopulatiemerkbaarbeïnvloeden.Ditiszowelinlaboratorium-alsinveldproevenaangetoond.Toevoegingvankunstmestenorganischebemestingkandeontwikkeling
vaneenaangetastewaardplantverbeterenendusookindirectdepopulatie
vaneenplantenparasitaire soortaankweken.DitisaangetoondbijHeteroderasoorten.Erzijnechterverschillendewaarnemingenverrichtdieeropwijzen
datorganischebemestingrelatiefdeverhoudingvanaantastingenvoortplantingvanHeterodera-Meloidogyne-Pratylenchus-enanderefytofagesoorten
drukt.
DoorOostenbrink (131)wordtverdermeldinggemaaktvaneenproefwaarin
o.m.deinvloedvankunstmestendievankunstmest+stalmestopdeaantastingendevermeerderingvanPratylenchuspratensisenMeloidogynehaplais
nagegaan.Uitderesultatenblijkt,datdekunstmestveldjeseenduidelijk
hogerePratylenchuspratensis-besmettinghebbenopgebouwddandeveldjesdie
naastkunstmesttevensstalmestontvingen.Dezeverschillenwarenwiskundig
zeerbetrouwbaar.DoortoedieningvanstalmestbleekzowelbijPratylenchus
alsbijMeloidogyne-aaltjesdebesmettingsgraaddoordestalmestbemesting
duidelijktezijngedrukt.VoordeoverigeTylenchidaendesaprozoïtische
aaltjeswasditnietofinminderematehetgeval.Ditzelfdebeeldwerdvrijweloverdegehelelinievoorallegewassengevonden,ondankshetfeitdat
oppraktischaldestalmestveldjesin1953beteregewassengroeidendanop
dekunstmestveldjes.In1954werdgerstverbouwd.Develdjeswaaropin1953
witlof,bietenenaardappelenwarenverbouwdbevattennadeteeltvangerst
in1954duidelijkminder Pratylenchuspratensis-aaltjes-per10g
gerstwortels-dandeveldjeswaaropin1953granenofmaiswasverbouwd.
HetgeringereaantalPrat.pratensis-aaltjesin1954gingsamenmeteen
hogeregerstopbrengst.DitnegatieveverbandtussenhetaantalPrat.pratensisaaltjesendeopbrengstaangerstonderstreeptdatPrat.pratensiseenrol
speeltalsprimaireparasietindegraanteelt.Uithetfeitdatdeextrastalmestbijdezeproefongetwijfeldeenbijzondereremmingopdeaantastingdoor
endevermeerderingvangenoemdeaaltjesheeftuitgeoefend,diebijbetere
gewassenresulteerdenineenbelangrijklagerebesmettingsgraadvandegrond,
concludeertOostenbrinkdatdezeresultatenhetoudeprobleemrakenvande
bestrijdingvanplantenziektendoormiddelvanstalmestbemesting.
VolgensOostenbrink (130)bestaatergeentwijfelaan,datindepraktijk
stalmestpopulatiesvanbepaaldeplantenparasitaireaaltjeskanonderdrukken.
Hetisechternietonderalleomstandighedeneveneffectief.Metstalmestwerdentegenminstensdrieverschillendenematodenaantastingensignificanteresultatenbereikt,nl.Heteroderarostochiensisinaardappelen,Melold.hapla
enPrat.crenatusinrooivruchtenengranenenHemicycliophorainpeenen
anderegewassen.DepopulatiedichtheidvanHet.rost.was45 %lagerende
opbrengstvanaardappelen44 %hogeropveldjesdieaanvullendestalmest
kregen.
Verdelingvanaaltjesin_degrond
PlantenaaltjeskomenvolgensHijirikenKuiper (89)inhetveldvaak
onregelmatigverspreidvoor.Pleksgewijsgezienzijnergroteverschillen
inpopulatiedichtheid.
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DoorHijinkenKuiper(89)werdaangetoonddatinveelgevallengrote
aantallenaaltjesbenedendebouwvoorvan20cmdieptevoorkomen.Inwaarnemingenopzestienverschillendeplaatseninhetlandwerdenindertien
gevallendehoogstedichthedenvanéénofmeeraaltjessoortenmeerdan
20cmdiepgevonden,dusbenedendenormalebemonsteringsdiepte.Vooralvan
Trichodorus-,maarookvanPratylenchus-enRotylenchussoortenwerdenregelmatigdehoogsteconcentratiesdieperdan20cmaangetroffen.Bijnormale
bemonsteringwerdTrichodorusindebouwvoornauwelijksofinhetgeheel
nietgeconstateerd.Van23gevallenwaarineenaaltjessoortbenedendebemonsteringsdieptevan0-20cmdehoogstedichtheidvertoonde,kwamen17
gevallenvoorindelaagvan20-30cmdiepte.

OnderzoekingenvanHi
jinkenKuiper (89)opakkerbouwlandvanmariene
zandgrondentoondenaan,datTrichodorusteresinhetvoorjaarvrijwelniet
indebouwvoor,maaronderdebouwvoorvoorkomt.Indezomereninhetnajaar
kwamditaaltjevooreengrootdeelindebouwvoorvoor.
Yf^£llnJ>.Xf-S„Ë?.imfü,i^_4®.£?—^°£r—VÄ-?Bte^£.£eE?£^£n_^aaE-ï-.i$£s_
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Alisdeverdelingvanparasitairewortelaaltjesindebovenste20cm
vandecultuurgrond-ookvangronddiejaarlijksgeploegdenbewerktwordtlangnietaltijdregelmatig,zaltochnaardemeningvanHijinkenKuiper(89)
inveelgevallenmeteen20cmofmogelijkJ50cmdiepebemonsteringeen
goedeindrukvandegemiddeldebesmettingsgraadwordenverkregen.
£?Il:?£niTaîie_YHLÇi^
VolgensHijinkenKuiper(89)werdbijhetonderzoeknaarTrichodorus
tereseveneensgeconstateerddatrondomdewortelsvaneenwaardplant,i.e.
suikerbieten,veelhogereconcentratiesvandezeaaltjesvoorkomendanbuiten
dewortelkluit.Indeomringendegrondvandezebietenplantenwerdenaantallen
gevondenvan240tot820Trichodorusteresper200mlgrond.Degrondrondom
dehoofdwortel-op8cmdiepte-bevattedichthedenvan2490-3065T.teres.
Deconcentratierondomdewortelvaneenwaardplantisdusaanzienlijkhoger
danuiteengemiddeldgrondmonstervandebouwvoorzoublijken.Bijeenkasproefmethetklavercystenaaltjewerddezelfdeervaringopgedaanalsbijde
zojuistbeschrevenproefbijsuikerbieten.
YfECifjÈt1—i^§Ëï£Ç£iiy^£àen_yan_Ciiüfef—iïï.Éf—SE0!^
IneenkasproefblekenvolgensHijinkenKuiper(89)delarvenvan
Heteroderatrifoliivanuiteenpuntsgewijsaangebrachtebesmettinginéén
generatieafstandentot10cmtekunnenafleggeninallerichtingen.Hetis
daardoormogelijk,dathetklavercystenaaltje"meeloopt"metdeuitlopersvan
witteklaver.
Se^te^i4i^.Xa^.a?it'lf^.E?£T_?r^^£nisSfiti£^(i«c*nematiciden)
Eenvandeoudsteenvroegervakerdanthanstoegepastebestrijdingsmethodentegenplantenparasitaireaaltjesishetgebruikmakenvanvruchtwisseling.Oostenbrink (136)meentdaterookmogelijkhedentotbestrijding
liggenin:a.inoculatievangeschikteorganischemeststoffenmetspeciale
nematodenpredatoren(b.v.bepaaldeschimmels)b.ontwikkelingvannematicidischwerkendekunstmeststoffen.
Eensteedsmeertoegepastemethodeterbestrijdingvanaaltjesishet
gebruikvangrondontsmettingsmiddelen,speciaalgerichttegenhetbestrijden
vanaaltjes,dezgn.nematiciden.VolgensOostenbrink (136)hebbenmoderne
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niveautereducerendatevenlaaglijktalséénprocentvanhunoorspronkelijkedichtheid.(Eenanderebestrijdingsmogelijkheid ishetkwekenvan
resistenterassenvangewassen.Dezerassenlijdendusgeenofslechtsgeringeopbrengstverliezenalsgevolgvandeaanwezigheidvanbepaaldeaaltjessoortenenwerkenmeeomdeaaltjespopulatietedoendalen,Ref.)
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NaardemeningvanOostenbrink (1J56)isgeenvandehuidige (i960Ref.)
nematicidenduidelijkspecifiekgeblekenvoorbepaaldefytofagesoortenvan
verschillendeaaltjesgeslachten.Endo-parasietenbinnendeplantenworbelen
Heterodera-larven binnendecystenkunnenaanheteffectvaneennematicide
ontsnappenalsgevolgvanonvoldoendedoordringingvanwortelsencysten
doorhetchemischontsmettingsmiddel.
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VolgensOostenbrink (136)roeitnochgrondontsmettingmetnematiciden
nochstomeneennematodenpopulatiegeheeluit.Infeiteiseendodingvan
30à90 %inhetveldnormaal. Depopulatiewordtmeerofmindersnelgereduceerd,afhankelijkvanhetnematicide.
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DematevanherstelvandeaaltjespopulatiehangtaldusOostenbrink (I36)
hoofdzakelijk afvanhetdodingspercentagevandedesbetreffendeaaltjessoort
envandeverbouwdewaardplanten.Rotylenchusrobustusopsierplantenen
Pratylenchuspenetransopboomkwekerijgewassenkunnennaeensuccesvollebehandelingnadrieàvierjaarweereendichtepopulatieopbouwen.Andere
aaltjessoortenzoalsPrat.penetransopleguminosenengrassen,Pratylenchussoortenopgrassen,Heter,trifoliiopwitteklaver,kunnenvóórheteinde
vanheteersteseizoendatopdebehandelingvolgt,hunoorspronkelijkepopulatiedichtheidovertreffen.
2V—•?—Y^_^£^_?£?£?Î..ZaB.s:r£îÉ?£t'£II1£t'i^£?
Oostenbrink (136)isvanmeningdatdepersistentievanheteffectvan
eennematicidenbehandelingverbondenismetdevruchtopvolging.Ditgeldt
vooralvoorgrondenmetgemengdebesmettingen.Indienontsmettinggecombineerd
wordtmeteenvakkundigevruchtopvolging,maakteenbehandelinghetmogelijk
omvaneenaantalgewassengedurendeverschillendejarenvoordeeltebehalen.
ZnXi2.?ïl.Z?S.2Ç_?£.£Vâ.SÇJLÇJkÇH^.£?_^a.aZî?a^çnieuwing?^zaaid^grasland
Oostenbrink (140)brengtverslaguitvaneenproefwaarbijopzespercelen
gescheurdoudweilanddegrondwerdontsmetmetDDenopnieuwwerdingezaaid.
GrondonderzoekweesuitdathetDDopdezesperceleneenaaltjesdodinghad
bereiktvanresp.71*58,82,87,57en60 %.Ditkwamovereenmeteenopbrengststijgingvandeeerstesnedegrasmetresp.45,58,80,114,94en68 %.
Ontsme11ing^van^grondwa£^£Ç_^£^£^ang_9£ntinu_mais__was^verbouwd
GrondophetPD-terreininWageningenwaaropjarenlangmaiswasverbouwd,
wasvolgensgegevensvanOostenbrink (1^0)flinkbesmetmetPrat.pratensisaaltjes(1730aaltjesper200ccgrond).In1953werdhiergerst,roggeen
maisgezaaid.Vergelekenwerdendegroeiopnatuurlijkegrond,opdezelfde
grondnaontsmettingmetDDendezelfdegrondnaverwarmingtot60°C.80dagen
nahetzaaienvandegranen-op24juli-werddegrondonderzochtopaanwezigheidvanPrat.pratensis-aaltjesenwerdendebovengrondseplantenmassaende
wortelmassagewogen.BijgerstbedroeghetaantalPrat.pratensisper10g
wortels,involgordevan:natuurlijkegrond,metDDontsmettegrondendoor

verwarmingontsmettegrondresp.218,0en0stuks;bijroggebedroegende
cijfers4o6,0en0enbijmais1519*^e*119.Debovengrondsemassabij
gerstwoogresp.4-9,92en113g.Grondontsmettingofgrondverwarminghad
duseenduidelijkdodendeffectopdePrat.pratensispopulatie.Ookhadden
grondontsmettingengrondverwarmingeenduidelijkeffectopdegroeivan
bovengrondseenwortelmassa.
Tar\7e-opbrengst^£n_^ondontsmett^ng
IneenproefteWoburnwaarbijvolgensWilliamsenSalt (205)clegrond
fliniebesmetwasmethetgraancystenaaltje,werdeneenzestalontsmettingsmiddelentoegepast,waarnazomertarwewerdverbouwd.Alleenkwikchloride
hadopdeopbrengstweiniginvloed.Deoverigemiddelenwaarondermethylbromide,DD,chloorpicrine,dazomet,formaline,dedendetarwe-opbrengsten
belangrijkstijgen.Bovendienwerdhetaantalgraancystenaaltjesdoorde
meestegrondontsmettersbelangrijkofzeerbelangrijkverlaagd.Ookdedende
grondontsmettershetpercentagedoordetarwehalmdoderaangetastehalmen,
speciaalbijdehoogsteN-gift,belangrijkofzeerbelangrijkdalen.Deze
proefdemonstreertdemoeilijkheidomdeopbrengstdalingbijtarweslechts
aanéénbepaaldpathogeentoeteschrijven.V/aarveelaaltjesdeplantenwortelswarenbinnengedrongen (endebesmettinginenbijdewortelsdus
zwaarwas,Ref.)hebbendekiemwortelszichsterkerontwikkeldenwogendeze
meerdandekroonwortels.
Invloed.van^verschi11endetdosesDD_op
^de_aaItgesdoding
#
Kuiper (113)maaktmeldingvaneenproef,waarbijopdriepercelenin
deWieringermeerendeNOPgrondontsraettingsproevenmetdiversegewassenzijn
aangelegd.AlsgrondontsmettingsmiddelwerdDDtoegepast,inhoeveelhedenvan
resp.500,400,300en2001perha.HeteffectvanDDopdegroeivandegewassenwas"zeerduidelijk"tengunstevans.bieten,haver,tarwe,stambonen,
peen,Engelsraaigras,kropaar,rode-enAlexandrijnseklaveren"duidelijk"
bijItaliaansraaigras,Westerwoldsraaigras,witteklaver,luzerne,wikke,
hopperupsenfacelia.Geenofslechtsgeringeopbrengstverschillenwerden
verkregenbijaardappelen,erwten,gerst,leliesengladiolen.Dereacties
opdeDDuittenzichnietalleenindeopbrengst,maarookindeontwikkeling
endevormvanhetwortelstelsel.

Effert^njv'eroorzaak^door het^gebruik van^nematiciden
Oostenbrink (135)vatdeeffectendiehetgebruikvannematicideninde
grondveroorzaken,indevolgendepuntensamen:
a.Erkomtstikstofvrij.Ditbetreftwaarschijnlijk enkeletientallenkgper
ha.Ditkanvooralhetgevolgzijnvanregenwormen.
b.Degroeivandeplantverbetert,ookbijeengrondmeteenzwareoverbemesting,
c.Hetgroei-effectwerktnietzeldentotinhetvierdegewasna.
d.Hetgroeiverbeterendeffect(losgezienvanhetN-effect)iseenfactor
dienegatiefgecorreleerdismetdepopulatiedichtheidvandenematoden.
IneenlaterepublikatienoemtOostenbririk(130)alshoofdeffectvaneen
nematicidehetdodenvandeaaltjesendedaaruitvoortvloeiendeopbrengsttoename.Alsneveneffectenvannematicidenwordengenoemd:eentijdelijkvrij
makenvanNindegrond(normaal10-20kg),vooralvanNH4-stikstof,een
lichtetoenamevandepH(0,1 -0,2eenheden)ennuendaneen(tijdelijk)
fungicidischeffect,afhankelijkvandechemischestofendedosering.
Opbrengsttoename__doorg^oiidontsmetting
Directebestrijdingdoorgrondontsmettingmetnematicidenblijktnaarde
meningvanOostenbrink (132)zeereffectieftezijnengeeftdikwijlszeer
grotegroei-enopbrengstverbeteringen.

-86VolgensOostenbririk(1>0)wordtgrondontsmettingterbestrijdingvan
nematodenbesmettingenwijdverspreidensteedsmeertoegepast.Taylorberichtte,aldusOostenbrink (13>0)enHijink (88),in196ldatdeopbrengsttoenamealsgemiddeldevan853beschikbarevergelijkingenvoorallegev/assen,plaatsenennematicidenbijproevenopmeerofmindergeselecteerde
percelenindeUSAgemiddeld87 %bedroeg.Oostenbrink schattein1959dat
grondontsmettingeengemiddeldeopbrengsttoenamekongevenvanmeerdan20 fo
vanalleNederlandsegronden.Ditisinclusiefdemogelijkeneveneffecten
bijnematicidenbehandeling.
Hetpr£bleem_van_chemi_sche__re_sidue_^s
Oostenbrink (13O)isvanoordeel,daterookredenenzijnom hetrisico
vanresidue'sinbodemenplantenonderogentezien.Ditmaakthetwenselijk
omallereerstdemogelijkhedenvaneenmeerharmonischeofgeïntegreerdebestrijdingteschatten.Ditbetekenteenbestrijdingdiezoweleffectenop
langetermijnalsopkortetermijninrekeningbrengt.
Ef'ff£t__van_DD^op_met_yriJleyende_wortelaa.ltjes_besmet terrein
DraycottenCooke (47)gingenopBroom'sBarnproefstationinEngeland
(datzichgespecialiseerdheeftoponderzoekbijsuikerbieten,Ref.)deuitwerkingnavangrondbehandelingmetDDophetaantalTrichodorus-,Longidorus-,
Pratylenchus-enTylenchorhynchusaaltjes.Inapril1968daaldehetaantal
aaltjesingenoemdevolgordevan642tot 10,van J>0tot0,van314tot24en
van1108tot95.Indeloopvan1968namhetaantalaaltjesweertoe.In
augustus1968bedroeghetaantalTrichdorusaaltjesopdebegasteveldjesechter
nooitmeerdan5 fovandatopdeonbegasteveldjes.
Resteffe£t_big_gebuikvanDD
DDdoodtdeaaltjesaldusArableFarmer (59)ineenbandvandrietotvijf
(inches?,Ref.)zijdelingsvandeinjectieplaats.Erisgeenresteffect.
VoordelenvanhetgebruikvanDD
NagebruikvanDDkomterextrastikstofuitdegrondvrijzegteen
verslaggevervanArableFarmer (59)-Tochwordtaanbevolenomnatoepassing
vanDDmaarvasttehoudenaaneennormaleN-gift,omdatmendewerkelijke
hoeveelheid stikstofdiedoorDDextrauitdegrondvrijkomtnietgemetenheeft.
AlsvoordelendieDDbiedtwordendoorArableFarmergenoemd:a.hetoplossen
vanhetaaltjesprobleembijteeltvansuikerbietenopIr'.chtegronden
b.omdatmenthansbezigismethetbestuderenvandeeconomischemogelijkhedenvanDD-toepassingbijanderegewassen(dansuikerbieten,Ref.)ishet
zeergoedmogelijkdatindetoekomstaanbevelingenwordengedaanvoorhet
gebruikvanDDbijanderegewassen,zoalsaardappelen,uien,bollenenpeen
(voorNederlandisditreedsvantoepassingbijaardappelen,Ref.).

UitgegevensvanWhiteheadenTite (202)blijkt,datopeenproefveld
inEngelandsuikerbietenwarenbeschadigddoorTrichodoruscylindricus.In
1967werd11gall.DDperacretoegevoegdtijdens9inchdiepploegen.Toedieningervaninseptemberdeeddesuikeropbrengst significantstijgenvan
24.3tot4lcwtperacre.BijinploegenvanDDindecembersteegdeopbrengst
slechtsvan20.9"tot24.7cwtperacre.Behandelinginnovemberbleekminder
effectieftezijndanbehandelinginseptember:decijferswarenresp.23.0
en35-5cwtperacre.Trichodoruscylindricusbijsuikerbietenwerd dusbeterbestredendoorDDinseptemberinteploegendandoorinteploegeninnovember.
BijinploegenindecemberbleefhetDDinactief.
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Salt(161)maaktmeldingvangrondontsmettingsproevenin1965uitgevoerdinRothamsted.Behandelingmet formalinetegenover"onbehandeld"gaf
opbrengstenaanzomertarwevanresp.27.8en27.2cwtperacre.Formaline
hadhierdusgeenaanwijsbaareffectopdekorrelopbrengst.Ophetproefveld
LittleKnottteRothamsted,waardelaatstetwintigjarenintensiefgraan
werdverbouwdsteegdoorgrondontsmettingmetformalinedeopbrengstvan
24.5tot31.7cwtperacre.Detoenamevandeopbrengsthinghiersamen
metdeafnamevandeaantastingdoordetarwehalmdoder,oogvlekkenziekte
enwortelaantastingdoorhetgraancystenaaltje.Doorformalinebehandeling
injunidaaldehetpercentagedoordetarwehalmdoderaangetasteplantenvan
44tot6 %enbijdoorhetgraancystenaaltjeaangetasteplantendaaldehet
percentagevan44tot20 %. Injulidaaldehetdoordeoogvlekkenziekte
aangetastepercentagestrovan31tot12 %.
InWobum,zodeeltSalt(161)verdermee,werdin1965begonnenmet
eenproef,waarbijverschillendegrondontsmettersmetelkaarwerdenvergelekenenwelopeenterreinwaarvanbekendisdathetbesmetismetde
tarwehalmdoderenhetgraancystenaaltje.Debehandelingenwareno.a.kwikchloride,dazomet,methylbromide,chloorpicrine,DDenformaline.Dazomet
bedwongbeideziektenhetbeste,Nabehandelingmetditmiddelbleekslechts
2 fovandehalmenbesmettezijnmetdetarwehalmdoder,terwijl1 %vande
plantenaangetastwasdoorhetgraancystenaaltje.OokDD,datdoorgaansals
nematicidewordtgebruikthadeenzeergunstigeffectopdetarwehalmdoder.
Dekorrelopbrengstenaanzomertarwenabehandelingmetchloorpicrine,DDen
formalinewarengelijkenbedroegengemiddeld30.8cwtperacre,vergeleken
met22.4cwtindeonbehandeldegedeelten.
WilliamsenSlope (206)bestudeerdenhetnadeligeffectvanhetgraancystenaaltjebijzomertarwe.Daartoewerddeformalinebehandelingvande
gronddiein1964wasbegonnen,in1966voortgezetdooreenderdebehandeling
metformaline.(Detweedebehandelinghadplaatsin1965,Ref.)Intotaal
krijgenwedan,gerekendoverdejaren1964,1965en1966achtverschillende
combinatiesmetformalinebehandeling.Vanelkveldjewerdeninjuni1966bij
hetzomertarwerasKloka20plantenmonstersgenomen,debovengrondsedelenen
dewortelsgewogenenhetaantalHeterodera-avenaelar-von indewortelsgeteld.
Ookdetarwehalmdoder-aantastingwerdvastgesteld,degraanopbrengstenbepaald
endeeitjespopulatievanhetgraancystenaaltjeindegrondmonstersgeschat.
Develdjesdiein1966metformalinewarenbehandeldbrachten24.6cwtperacre
op,denietin1966metformalinebehandeldeveldjes21.6cwt(="belangrijk"
verschil).Formalinein1964en1965toegepasthadechtergeeneffectin1966.
Deresidu-effectenvandebehandelingmetformalinein1964dedendeHet.
avenae-populatieopheteindevandatjaarsterktoenemen,watookterugte
vindenisindegewichtenvandebovengrondseplantendeleninjuni1966.Formalinetoegepastin1965deedhetaantalHet.avenaepergwortelin1966significanttoenemen;dein1964toegediendeformalinehadtoengeeneffectmeer.
Formalinetoegepastin1964en1965deeddeaaltjespopulatieindegrondna
hetoogstenvandetarwestijgenvan6,4tot39*5eitjesperggrond (="zeer
belangrijk"verschil).
WiddowsonenPenny(203)brengenverslaguitvaneenproefdiein1965
opLittleKnottenPastures(inRothamsted)werdaangelegd.Formalinetoegediendin1966aanzomertarwewerdinallecombinatiesvergelekenmetformaline
dieinI965wastoegediend.DeveldjesopLittleKnottdieinI965metformaline
warenbehandeldbrachten(in1966,Ref.)minderopdandeonbehandeldeveldjes.
Dein1966behandeldeveldjesbrachtenechterveelmeeropdandeonbehandeldeveldjes.
Williamse.ra.(207)beschrijvendeinvloedvaneenbehandelingmetnematicidenin1965en1966teWoburnopdegerstopbrengst in1967.Hetgewasin
1965en1966waszomertarwe;in1967werdhetgerstrasMarisBadgerverbouwd.
Berokingin1965metchloorpicrine,methylbromideenDDdeedhetaantallarvenbijdegerstwortelsin1967vooreengrootdeelafnementot50à60 %.

-88Toepassingvanformalinehadooknueenduidelijkabnormaaleffect.Toegepastin1965en1966 nam hetaantallarvenindewortels(bijgerstin19o7?
Ref.)met50 %toe.Behandelingmetchloorpicrine,methylbromide,dazometen
DDin1965dedendeopbrengsten (aangerstin1967?Ref.)van23.4(=zonder
behandeling,Ref.)toenementotresp.27.7,34.1,28.4en351.7ovrtkorrel
peracre.Behandelingin1965en1966deeddeopbrengstentotresp.31.0,30.1
30.4en32.4toenemen.Eitjesvanhetgraancystenaaltjeindegrondnahet
oogstenkwamenhetveelvuldigstvoorinveldjesdiein1965en1966formaline
haddengekregen(l8eitjesperggrond)enmindernachloorpicrine-behandelingin1965en1966(2eitjes).Deonbehandeldeveldjesbevatten5eitjes
peregrond.
Salt(160)vergelijktineenkortverslagdecumulatieveenderesteffec-.envaneenformalinetoedieningin1965en1966optwee aanelkaar
grenzendeproefvelden.OpLittleKnottwerdmeerdantwintigjarenveelvuldiggraanverbouwd.Hierwas (opdein1965metformalinebehandeldegrond)
deaantastingdoordetarwehalmdoderin1966ernstiger,deaaltjesschade
groterandeopbrengstlagerdanopdeonbehandeldegrond,ondankseensterke
afnamev&ndetarwehalmdoderaantasting in1965-OpPastureswerdformaline
toegediendin1965»alvorenseengewastezaaien.Hierwasdegrondin19Ö5
bijnavrijvandetarwehalmdoderaantasting.In1966werdereenflinketarwehalmdoderaar.tastingwaargenomen,zowelnatoedieningvanformalinein1965
alsnatoedieningvanformalinein1966.ErwasopPasturestotaalgeen
aaltjesschadewaartenemen,nochnaeenformalinebehandelingin 1965J noch
naeenbehandelingin1966.
Best_
ijding
__var.aaltjes_do
or_an.dereontsmet1ing
smiddelen
DunningenVinder(48)brengenverslaguitvaneenproefwaarbijin
1968temik-korrelstegelijkmethetbietenzaadoprijenwerdenuitgezaaiden
weloptweepercelenwaarhetbietencystenaaltjein1967schadehadveroorzaakt.DegrondopheteneproefveldbijBurntFen,Mildenhall,waseenveengronddie372eitjesvanhetbietencystenaaltjebevatte.Hetandereperceel,
bijSutton,Ely,waseenkleigronddie148eitjesperggrondbevatte.Het
zaaienvanhetzaad-'-temikgebeurdeoprijen,inhetvoorjaarvan1968.Bij
toedieningvanstijgendehoeveelhedentemikdaaldehetaantalcystenvanhet
bietencystenaaltje,terwijldesuikeropbrengstduidelijktoenam.Zondertemik
wasopbeidepercelenceschadedoordevelebietencystenaaltjesernstigen
desuikeropbrengstklein.BijSuttondeed11ouncesdesuikeropbrengstmet
29 fotoenemen.BijBurn"Pensteegdesuikeropbrengstt.o.v.temikbij
55ouncesmet42 %.Hetuiteindelijkeeffectophetaantalcysteneneitjeswas
nognietbekend.
SaltenCorbett (162;beschrijveneenproefopBroadbalkin1968.Hierbij
waswintertarwedieverbouwdwasopgronddieinoktober1967metmethylbromide
wasbehandeldinaprilI9Ó8langerenhadmeerstengelsperplant,dantarwe
dieinonbehandeldegrondwasgeteeld.Begassingvandegronddeedhetpercentageplantendatmetdetarwehalmdoderwasbesmetafnemenvan17tot6 %en
hetpercentagedoorHeteroderaavenaeaangetastewortelsafnemenvan10tot
3 %.Debehandelinghadgeeneffectopdeoogvlekkenziekte.
HetrijkstuinbouwconsulentschapteAalsmeer(62)wijdteenbeknoptebeschouwingaangrondontsmettingindegroenteteelt,waarbijdemeesteaandacht
wordtgeschonkenaangrondontsmettingdoormiddelvanstomen.Ditisdemeest
universelegrondontsmetting.Stomenopzichheeftechtergeenbestrijdend
effect.Bepalendvoorhetdodenvanorganismenbijstomenisdehoogtevande
temperatuurendeduurwaaropdietemperatuurblijftgehandhaafd.Dechemische
grondontsmettingsmiddelenkunneninveelgevalleneenvoldoenderesultaatgeven.
Vanwegedelagereprijsgeeftmenvaakdevoorkeuraanchemischegrondontsmettingbovenstomen.Naaststomenwordeneenzestalchemischemiddelenopgenoemdenwordtvermeldofdemiddeleneenslecht,matig,goedofzeergoed
effecthebbenopvrijlevendeaaltjes,wortelaaltjes,fusariumenvirussen.

-ö9Toepassingvanuitsluitendformalineblijktslechtsweinigeffecttehebben
opvrijlevendeenopwortelaaltjes,terwijlDDeenzeergoedebestrijding
geeftvanhetvrijlevendeaaltjeenhetwortelknobbelaaltje.Vrijwelalle
chemischegrondontsmettingsmiddelenhebbeneengroeistimulerendewerking.
Dezegroeistimulansvormtheelvaakeenindirecteziektebestrijding.
Werkingen_nevenwerkingenvanS^ondont^mettingsmMdelen
DoorHijink(88)wordteenspeciaalartikelgewijdaandewerkingende
nevenwerkingenvangrondontsmettingsmiddelen.Hetvaltteverwachten,datde
grondontsmettingindeakkerbouwverderterreinzalwinnen.Vooraldevereenvoudigingvanhetbouwplanzalditkunnenstimuleren,omdatbijeenzijdige
teeltschema'saandegrondgebondenziektenenplagenveelaldebeperkende
factorenzijn.Grondontsmettingmaakteenzijdigeteeltvangewassenmogelijk.
Doorinpassingvangrondontsmettingblijftintensieveaardappelteeltmogelijk
van1op3of1op2.IndeakkerbouwwordtvrijweluitsluitendvanDDofvan
dichloorpropeengebruikgemaakt.Hierisdebestrijdinggeheelgerichtop
plantenparasitaire aaltjes.Deindustrieisbezigmetdeontwikkelingvan
systeirischemiddelen.Dezezijnniettoxischvoordeplant,wordenindeplant
opgenomenendodendeaaltjesdieindeplantbinnendringen.
Hijink (88)onderscheidtaangrondontsmettingsmiddeleneennematicide-,
eenherbioide-eneenfungicidewerking.DDheeftvrijwelalleeneffectop
parasitaireaaltjes(nematicidewerking).Anderemiddelensoalsmethylbromide
enchloorpicrinehebbennaasteengoede aaltjesdodendewerkingeveneenseen
herbicideeneenfungicidewerking.Deverbeteringvandegroeivandegewassennagrondontsmetting,vooralalsmenontsmettingenuitvoertoppercelen
metduidelijkeaaltjesproblemen,ismeestalopvallend.Hijinkgeeftverderaan
hoemenindepraktijkeenzogunstigmogelijkeffectbereiktvangrondontsmettingtenaanzienvano.m.destructuurvandegrond.Gunstigenevenwerkingenvangrondontsmettingzijn:onkruiddoding,hetvrijkomenvanmeerNvoor
deplant (indepraktijk20à30kgNperhabesparingnagrondontsmetting
inhetjaarvanontsmetting).
Alsschadelijkenevenwerkingenvangrondontsmettingsmiddelenwordendoor
Hijink (88)genoemd:fytocidexverking(omdatallegrondontsmettingsmiddelen
diemomenteelwordengebruikt,toxischzijnvoordeplant),veranderingvande
chemischetoestandvandegrond(b.v.voorgewassendievoorkeurhebbenvoor
NinnitraatvormofschadekunnenlijdendooreenovermaatNinNH4-vorm),
slechteverteringvanstoppelresten (alsgevolgvanveranderingenvandemicrofloraen-fauna),herkolonisatiedoorschadelijkeorganismen (doordatb.v.
bepaalde soortenzichsomsexplosiefuitbreidenvanwegegeheelofgedeeltelijkontbrekenvanantagonisten),smaakbederf(alsgevolgvanachterblijven
vanresiduenvanhetontsmettingsmiddelopdegeoogsteplant).Deconclusie
vanHijinkis,daterindeakkerbouwgeenalgemeenoptredende,schadelijke
nevenwerkingenzijnteverwachtenalsgevolgvanhettoepassenvangrondontsmettingsmiddelen.
Grootenhuis(70.)gaatnaderinopdegevolgendieverbondenzijnaanhet
gebruikvanchemischegrondontsmettingsmiddelen.Volgenshembegintindelandbouwdetoepassingvanchemischegrondontsmettingsmiddelentegenaaltjesinde
grondterreintev/innen.Ditbetekentenerzijdsvergrotingvandeoogstzekerheidbijbietenenaardappelenenmisschienperspectievenvoornogeenvoudiger
bouwplannen.OfschoondegevolgenvanperiodiekegrondontsmettingvoordelandbouwnognietzijnteoverzienschuileneraldusGrootenhuisnogalwatrisico's
enonzekerhedenin.DoorhetIBinGroningenisaangetoonddathetnitrificatieprocesinmetDDbesmettegronddikwijlsslechtslangzaamopgangkomt.Hetis
nietuitgeslotendatinzo'ngevalnitraatvergiftigingbijdegewassenkanoptreden.Verderkunnenplantenziektendoortoepassingvangrondontsmettingsmiddelenindehandwordengewerkt.Gerlachvermeldtinzijnproefschriftover
OphiobolusgraminisdatinmetDDontsmettegronddeantagonistischewerking
tegendezevoetziekte,aldusGrootenhuis,geheelisverdwenen.
Volgens"ArableParmer"(6)gavengrondontsmetters opgrondendiebesmetwaren
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behandeling.Dedaaropvolgendegewassenvertoondenechtersomsmeerlast
vanziektenenbrachtenminderopdangewassenopdeonbehandeldegrond.
Daaromisgrondontsmettingniet"de"oplossingterbestrijdingvanvruchtopvolgingsziekten.
Grondontsmetting_enN-gehalte
_van_de_grond
#
Williamse.a.(207)nameninfebruari1967grondmonstersvanveldjes
dieinnovember-december1966metgrondontsmetterswarenbehandeld.Hierbij
toondedezegrondduidelijkeeffectenvangrondontsmettersopdeNH^-stikstofindegrond.Deonbehandeldeveldjesbevatten3,1dpmN,demet400lb
dazometbehandeldeveldjes20,2dpmNendeDD-veldjesliepeninN-gehalte
uiteenvan8tot11dpm.DehoeveelhedenNH^-N namenbijdeDD-veldjesniet
inzo opvallendsterkeverhoudingaa toealsdeNHij.-N hoeveelhedeninde
metdazometbehandeldeveldjes.
Veiliger_t£epas
senj7em_gro^ontsmetting
Inhetkadervanharmonischebestrijdingvanaaltjesaantastingennoemt
Oostenbrink (130)enkelepuntenopdiehetmogelijkmakendatgrondontsmetting,
biologischgezien,veiligerkangebeuren.Dezepuntenzijn:toepassingvan
lageredoseringontsmettingsmiddel,doorhetkiezenvannematicidendiesaprofagenematodenenmogelijkanderegroependierlijkebodemorganismensparen,
hetzoekennaareenvoudigeenmeernatuurlijkematerialendannematiciden,
combinatievangrondontsmettingmeteenverstandigevruchtopvolging.
Bes^trijding
v#an#aaltjes^door_vr
uchtwisse1ing
Oostenbrink (1J50)isvanmeningdateengoedgeplandeopvolgingvan
gewassenvaakkanhelpenomnematodenschadeteonderdrukken.Deresultaten
vanverschillende50-jarigeveldproevenhebbensehr,deovertuiginggegeven,
datnematodenindepraktijkeenwijdverbreideoorzaakzijnvanvruchtopvolgingseffecten.Opgoedbemestegrondenmoetendeaangetroffenopbrengstdalingenveroorzaaktdoorvoorafgaandegewassenvaakwordentoegeschreven
aaninfectiesmetplantenparasitairenematoden.
DoorKuiper(113)werdopeenproefveldhetvruchtïfisselingseffect
nagegaandoorverschillendegewassenin1963instrokenteverbouwen,gevolgd
doorhettelenvandezelfdetoetsgewassenin1964dwarsopdezestroken
(=kruisveldsysteem,Ref.).Tevenswerdeengrondontsmettingsproef-2501
DDperha-aangelegd.In1963washetvruchtwisselingseffectgering,evenals
hetgrondontsmettingseffect.In1964gafdeinvloedvanvruchtwisselingonvoldoenderesultaat.Object"ontsmet"gaftoenechtergoedeopbrengsten.
Oostenbrink (139)beschrijftuitvoerighetverloopvaneenvoorvruchtproef
dievan1956t/m i960opeenhumusrijkezandgrondvaneenboomkwekerijwerd
verricht.Bijhetbeginvandeproefwerdengeenmoeheidverschijnselenvastgesteld.Deproefwerdopgezetvolgenshetkruisveldsysteem.Dedichtheidvande
verschillendeaaltjessoortenini960-t.o.v.diein1956-blijktduidelijk
samentehangenmetdeindeproefperiodeverbouwdegewassen.Uitdedoor
sehr,vermeldedichtheidscijfersblijkto.a.devermeerderingvandePratylenchus-aaltjespopulatiedoorhaver,vanParatylenohusdoorbieten,vanRotylenchus
doorleguminosen,aardappelenenhaver.Opvallendishethoge,aandeelsaprofageaaltjesopdeveldjesmetTagetesenrodeklaveralsnoglaatindeherfst
groenbemestingwordtondergeploegd.Hetisechterbekend,datverterendeorganischestofdevoortkwekingvansaprofageaaltjesbevordert.Develdjeswaarop
omhetanderejaarhetzelfdegewaswordtverbouwdlateneensoortgelijkedoch
minderextremepopulatiedichtheidziendandeveldjesmetcontinueteelt.Waar
Tagetesomdetweejarenwerdverbouwdblevenookdeefficiëntewaardplanten
praktischvrijvanPratylenchus-aantasting.Inderotatiemetbraakwerdde
aantastingblijkbaarnietmerkbaaronderdrukt.Watheteffectvandevruchtopvolgingopdegroeivandegewassenbetreft,blijktuitdegroeidatinde
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Deverschillenwerdenechteriederjaarduidelijker.Ini960toondenalle
gewasseneenzeergoede,meestalveruitdebesteontwikkelingnaTagetes.
Havergroeideduidelijkbeternaklaver,ogenschijnlijkdoorverrijkingvan
degrondmetstikstofenorganischestoffen.Enigegewassentoondenbij
continueteeltduidelijkmoeheidsverschijnselen.Bijdebietenzijndeze
zondertwijfelaanaaltjestoeteschrijven.DebietenverbouwdnaTagetes,
groeidenzeergoed,bietennabietengroeidenslechtenbietennaandere
voorvruchtenmatig.DitallesisvolgensOostenbrinkzeerzekerhetgevolg
vanvoorvruchteffectendieaannematodenzijntoeteschrijven.Deconclusie
vansehr,uitdezeproefiso.ra.datdegeconstateerdemoeheidsverschijnselen
resp.vruchtwisselingseffecteniniedergevaltendeledoornematodenzijn
veroorzaakt.Erbestaathiergeenessentieelverschiltussenmoeheidsverschijnselenenvoorvruchteffecten.VolgenservaringenvanOostenbrinkisde
factor"aaltje"inhetalgemeenvanzo'ngrotebetekenis,datbijvoorvruchtonderzoekingensteedsdaarmeerekeninggehoudenmoetv/orden.Dezefactor
"aaltje"diealsoorzaakvandevoorvruchteffectenwerdgenoemd,isdusaan
degrondennietdirectaanhetgewasgebonden.Dezefactorisvariabelen
afhankelijkvandegrondsoort,hetteeltplanenvantoevalligeinfecties.
DoorOostenbrink (131)zijnverderresultatengepubliceerdoverdeinvloedvanstalmestenvanvruchtwisselingopdeaantastingdoorendevermeerderingvanPratylenchuspratensisenMeloidogynehapla.Invervolgvan
wateroverdezeproefopblz.werdaangehaaldkanerhiernogaanworden
toegevoegddatuitdieproefbleek,datdebesmettingsgraadvandegrond
metPrat.pratensis-aaltjesnagranenenmaisduidelijkhogerisdannawitlof, bietenenaardappelen.Deproefbevestigtdatbietenenaardappelen
weiniggunstigewaardplantenzijn(voorPrat.pratensis,Ref.).DebesmettingsgraadvandegrondmetMeloidogynehaplaisnadegewonehakvruchtenenvooral
naaardappelenhethoogstennamaishetlaagst.
IneenanderepublikatievanOostenbrink (135)wordteropgewezen,dat
erbepaaldegebiedenzijnwaarrodeklaverofinhetalgemeenvlinderbloemigen
ongeschiktzijnalsvoorvruchtvooraardappelenenanderebelangrijkegewassen
(tengevolgevanbesmettingmetaaltjes,Ref.).HetkanvolgensOostenbrink
nodigzijnomaardappelennabietenteverbouwen,kunstweidenabepaaldehakvruchtentezaaien,deteeltvanlandbouwgewasseninboomkwekerijentemijden
ensomszelfscontinueteelttebedrijven,ditallesopstraffevanopbrengstverliezen,dieafhankelijkvanhetgewas,wel30à45 %vanhetnormalekunnen
bedragen.Zozijnerverschillendegewassendie,elkophunplaats,degrond
vanbepaaldenematodenschonenendaardooreengoedevoorvruchtvormen.
Biologiseheen_ec
ologische_bestriJ4^2?_Yiin_4.£.£ai^jle^
t
VijandenvannematodenzijnvolgensOostenbrink (135)ingrotevormenrijkdomaanwezig,zoalsroofaaltjes,schimmels,amoebene.a.Hettot1956
verrichteonderzoekgeeftinzichtinhetmechanismewaardoordegrondvan
aaltjeswordtgeschoond.Waarschijnlijkvindtditsaneringsprocesondernormaleomstandighedenreedsplaats.Devraagblijftofhetdoorpraktische
ingreepmerkbaarkanwordenversneld.Ineenrecenterepublikatienoemt
Oostenbrink (130)enkelegevallenwaarineengunstigeffectwordtbereiktals
gevolgvanbiologischeofecologischebestrijding.Sehr,noemteenpublikatie
vanDuddingtonuiti960.Duddingtonbereiktedoorhetinvoerenvanpredatore
schimmelseengunstigeffect,doordathierdoordeschadedoorHeterodera
rostochiensisinaardappelenendoorHeteroderaavenaeinhaverbijveldproeven
afnam-Hogevoorjaarstemperaturenkunnenvroeggepoteaardappelenbeschermen
tegenschadedoorHeteroderarostochiensis,aldusonderzoekvano.a.Grainer.
VerlagingvanhetvochtgehalteindegrondkanschadeinroggedoorDitylenchusdipsaciverminderen,alduseenpublikatievanDenverin194-0.
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DeTagetesofafrikaanisnaardemeningvanOostenbrink (135)eenopmerkelijkgewas,datvelemalensterkerdaneniganderland-oftuinbouwgewas
degrondschoontvanallemogelijkePratylenchussoorten.Heteffectervan
overtreftvaakheteffectvanbraakenbenadertdatvaneengrondontsmetting
metnematiciden.
VolgensHijink (87)biedtTagetesalshoofdgewasweinigeconomische
perspectieven.Daaromwerdgetrachthetalsnateelttezaaien;inbepaalde
jarengafditgunstigeresultatenbijuitzaaienuiterlijkeindaugustus,wat
naerwtenveelalmogelijkis.Hijinkverkreegin1967°Peenproefveldin
DrentemetTagetesalsnateeltgunstigeresultaten.HierbleekdePratylenchuspopulatie (inhoofdzaakPr.penetrans)doornateeltvanTagetesinerwten
metruim80 %tezijnafgenomeninvergelijkingmeterwtenzondernateeltvan
Tagetes.Depeulopbrengstvanerwtensteegmet50$.Ophetzelfdeproefveld
werdenin19^7ookaardappelengunstigdoordenateeltvanTagetesin1966
beïnvloed.Deaardappelenbrachtenhier20$meeropdanaardappelenzonder
nateelt.LaatgezaaideTagetesgeeftslechtseengeringeffect,omdatdit
gewaszichslechtslangzaamontwikkelt.Daaromkanmennaconservendoperwten
-ditiseenvroeghetveldruimendhoofdgewas-metveelkansopsucces
Tageteszaaien.
MeijnekeenOostenbrink (118)makenmeldingvanproeveninmetaaltjes
besmetteveenkolonialegrond.DoordeteeltvanTageteswerdhierdePrat.
penetrans-populatie sterkteruggedrongen.Vlinderbloemigegewassen,w.o.rode
klaver,gavenhiereenbijzondersterkevermeerderingvanditaaltje.Tagetes
blijkteffectieftezijntegenalleviertotnogtoe (1958,Ref.)onderzochte
Pratylenchus-soorten.OpzwaarderegrondenisheteffectvanTagetes,aldus
MeijnekeenOostenbrinkzelfsgroterdandatvannematiciden.BijeenPD-proef
in1957bleek,datTagetesnaastPratylenchussoortenookTylenchorhynohussoorten,ParatylenchussoortenenRotylenchussoortendoodt.Uitproevenisgebleken,datTagetesbehalvedegrondookdewortelsvananderetegelijkgeteeldegewassenvanPratylenchussoortenzuivert.Ditbiedtperspectievenvoor
deteeltvanTagetestussenderijenaardbeienofrondomdevoetvanjuist
geplanteboompjes.OokbleekuitproevenvanMeijnekeenOostenbrink,dathet
Tagetesgewasminstensdriemaandenmoetgroeien,voordathetdegrondgoedvan
Pratylenchussoortenheeftgezuiverd.
HetloofvanTagetesplantenoefentvolgensMeijnekeenOostenbrink (118)
geenmerkbareinvloeduitopdeaaltjespopulatie.Hetkanafgeschoffelden
verwijderdworden.Tageteskanookalsgroenbemesterondergewerktworden.Het
ondergespitteloofhadinenkeleproeveneengeringeopbrengststijgingvan
daarnageteeldeaardappelentengevolge,waarschijnlijkvanwegeeenverbetering
vandefysischetoestandvandegrond.
MeijnekeenOostenbrink (l18)zeggen,datinenkelegevalleneentijdelijk
nadeligeinvloedvanTagetesopeentegelijkgeteeldandergewaswerdgeconstateerd,waarschijnlijkalsgevolgvanvoedsel-envochtconcurrentie.
NaastdeaaltjesdodendewerkingvaneengroeiendTagetesgewasenenige
grondverbeterendewerkingvandeondergespittegroenemassawijzenMeijneke
enOostenbrink (118)nogophetfeit,dateengeslotenTagetesgewaseengoede
onkruidbestrijdendewerkingkanuitoefenen,waarbijzelfskweekwordtonderdrukt.
DoorSuadmadji(208)iseenuitvoerigestudiegewijdaangaandeheteffect
vanTagetessoortenopplantenparasitairenematoden.Suadmadjiwijstopstudies
vananderen,waaruitblijkt,datTagetesverschillendesoortenvrijlevende
wortelaaltjesonderdrukt,vooraldievanhetgeslachtPratylenchus.Demeer
waardspecifiekewortelcystenaaltjeswordenechternietdoorTagetesonderdrukt.
TussendeTagetessoortenonderlingwarenookduidelijkverschillenten
aanzienvanhetonderdrukkenvandeaaltjespopulatie.TagetespatuiaonderdruktedeaaltjesopvallendsterkerdandeandereTagetessoorten.OnderveldomstandighedenwerdenPratylenchus-aaltjesdoorTagetespatulaGoldenHarmony
binnenenkelemaandentotzeerlagedichthedengedrukt,terwijlonderbraak
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nulwerdnooitbereikt,vermoedelijkdoordatenigevermeerderingzowelop
onkruidenalsopTageteszelfmogelijkisalsdezelaatsteeenheelgroeiseizoenwordtgeteeld.TagetesonderdruktdePratylenchus-populatieinenkele
maandenenbraakpasinenkelejaren.Meloidogyne-aaltjespopulatiewerden
doorTagetessoorten,openkeleuitzonderingenna,evensterkofbeteronderdruktalsdoorbraak.Tylenchorhynchus-aaltjeswerdeninverschillendegrondendoorTagetespatuiagedrukt.BijeentienjarigeproefteWageningen-op
zandgrond-bleek,datTylenchorhynchusdubiusdoorTagetespatuiasterker
wordtonderdruktdandoorbraak.DoorTagetespatuiawerdinheteerstejaar
deTyl.dubius-populatietot10 %vandeoorspronkelijkedichtheidonderdruktentot2 %inhettweedejaar.Voorbraakwarendepercentagesresp.
21en k %.DeRotylenchusrobustus-populatiewerdbijTagetesvooralinde
eerstejarenveelsterkergedruktdanbijbraakofhaver,dochdeRotylenchus-populatiekonzichbijTagetestochopeentamelijkhoogniveauhandhaven.Suadmadjivond,datdeaaltjesgeslachtenHemicycliophora,ParatylenchusenTrichodorusinhetalgemeennietgedruktwerdendoorTagetes.Het
stengelaaltjeDitylenchusdipsacivermenigvuldigtzichinTagetespatuiain
beperktemate.DoorSuadmadjiwordtveronderstelddatdevoornaamsteoorzaken
vanhetaaltjesdodendeffectvanTagetesgelegenzijnbinnendewortelsvan
deTagetesplantendatzesamenhangenmetdeaanwezigheidvansterkenematicide thiopeenverbindingen.

Bewerkingvandegrond-w.o.ploegen,eggen,spitten-heeftvolgens
Oostenbrink (130)doorgaansnietvoldoendeinvloedopdenematodenpopulatie
omschadeaangewassentevoorkomen,maardeinvloedkangroterzijndanwe
totnutoevoormogelijkhebbengehouden.Zoisheteffectvanherhaaldelijk
frezenb.v.opdepopulatiedichtheidvanTrichodorus-soortenzeeropvallend.
Soorteninditgeslachthebbenzichvaakgeconcentreerdopbepaaldediepten
indebouwvoor.KuiperenDeVriesbemerkten-aldusOostenbrink (1J50)-dat
dedoodvanTrichodorusflevensistoeneemtbijdiepereenintensieveregrondbehandeling.CijfersovereenproefwaarbijheteffectvanfrezenopdepopulatiedichtheidvanactievenematodenvanTrichodorusflevensiswerdnagegaan
wezenuit,datnatweemaalfrezentot20cmdiepteeendodingvan87 %werd
bereikt.Frezendeedhierechterniethetaantalanderenematodendalen.In
andereproevenwerddoorfrezenwèldedichtheidvanactieveaantallen
Pratylenchus-,Tylenchorhynchus-enRotylenchus-soortenonderdrukt.
HetwasKuiper(113)gebleken,datTrichodorus-aaltjesgevoeligzijn
voorverstoringenvandegrond.Vandaardatookdeinvloedvanverschillende
manierenvangrondbewerkingisnagegaan,t.w.a.éénmaalfrezen,b.tweemaal
frezen,c.10cmdiepfrezen,d.20cmdiepfrezen.Uitdeverkregenresultatenblijktreeds,datnaastfrezen,ookcultivaterenvlakvóórhetzaaien
deontwikkelingvandepenwortel (speciaalbijbieten?Ref.)belangrijkverbetert.Voorslempgevoeligegrondenkunnendergelijkebewerkingen,vooral
frezen,echterzeerbedenkelijkzijn.
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Oostenbrink (lj50)noemtdeveredelingopresistentiebijgewassentegen
aaltjessoortendielangdurigdegroeivaneenhoofdgewasverminderenbijzonder
beloftenvol.Deplantenveredelingheeftreedssuccesgehadofbelooftsucces
tegenverschillendeaaltjesaantastingen.Werpenweeenterugblikinhetwerk
vandeplantenveredeling,danleertonsdieechter,datagressieveaaltjesbiotypenalgauwgaandominerenwanneerderesistenterassenvangewassen
wordengeïntroduceerd.Daaromkanhetnuttigzijnomresistenterassenvan
eengewasaftewisselenmetniet-resistenterassen,teneindetevoorkomen
datresistentie-brekendetypenvanhetaaltjewordenopgebouwd.Demogelijkheidwordternstiginoverweginggenomenbijfabrieksaardappelenineen
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gereguleerderotatiein.deNederlandseVeenkoloniënenwelopmetHeterodera
rostochiensisbesmetterrein.
2.Stengelaaltjes
Clamot (y\) berichtdatinGroot-Brittanni'ëdeselectievanhaverrassen
diebestandzijntegenhet'stengelaaltjeDitylenchusdipsacieengrootsucces
is.Detweebeste,althansinGroot-Brittannië'gebruiktevariëteitenwinterhaver,t.w.MarisQuestenPeniarthzijnbeideresistenttegenhetstengelaaltje.Pasin196l*eenjaardat (inBelgië,Ref.)gekenmerktwerddooreen
zeersterkeaantastingdoorhetstengelaaltjewerddeimmuniteitvanhet
BelgischehaverrasGrétat.o.v.hetstengelaaltjevoorheteerstaangetoond.
Sindsdienkondatfeitherhaaldelijkwordenbevestigd.Bovendienbezithet
resistenterasGrétahetvoordeeldathetaantalDitylenchusdipsaci-aaltjes
indegronderdoor wordtverminderd.
Hijink (85)maaktmeldingvaneenvruchtopvolgingsproefopzwarekleigrond.DaartoewerdeninI962tiengewassenverbouwdvolgenseenbepaaldvast
vruchtwisselingssysteem.In1962werdenvroeginhetvoorjaarbijhetaardappelrasLoman5>-12;5symptomenvanaantastingdoorhetstengelaaltjeaangetroffen.
OpdemetstengelaaltjesbesmetteaardappelstengelsvondmenPhomasolanicolaschimmels.Deernstigsteaantastingenkwamenvoorbijaardappelendieverbouwdwarennagrassenwaarvanbekendisdatzeefficiëntewaardplantenzijn
vanhetstengelc.altje.Erblijkteenduidelijkpositiefverbandtebestaan
tussenhetaantnlstengelaaltjesinhetvoorjaarindegrondenhetpercentage
doorPhomasolanicolaaangetasteplantenindezomer.Hetiswaarschijnlijk,
datdeaaltjesdeplantenhebbenverzwaktofingangspoortenhebbengemaakt
voordeschimmel.UitdedoorHijinkberekendere,;ressielijnblijkt,datde
aantastingdoorhetstengelaaltjeenPhomasolanicolaernstigeschadebijde
aardappelkanveroorzaken.Bijzwareaantastingbedroegdeopbrengstreduktie
aanaardappelknollenmeerdan50 %.
3«Çystenaaltjes
^?Z^ËPPelçystenaaltje
DoorHilbrands(83)iseenartikelgepubliceerdwaarindemogelijkheden
totbestrijdingvandeaardappelmoeheidwordenbesproken.Heta.c.a.(=aardappelcystenaaltje)vermeerdertzichopdewortelsvandeaardappelplantenop
dievanenkeleaanverwantegewassen,b.v.detomaat.Devermeerderingopeen
aardappelplantkansterkvariërenenwelvan10invooraaltjesongunstige
omstandighedentotb.v.40à50inhetgevaldeomstandighedenvoordeaaltjes
gunstigzijn.Hilbrandshoudtalsgemiddelderekeningm e t eenvermeerderingsfactorvan25à30.Ineenjaardatgeenaardappelenwordenverbouwdvindteen
natuurlijkeafstervingvanaaltjesplaats.Ookdematevanafstervenkan-juist
zoalsbijdevermeerdering-variëren.Gaatmenuitvaneenvermeerderingsfactorvan25eneenafstervingspercentagevan50,danvolgthieruit,datweeen
kegininfeotieslechtsintoomkunnenhoudendoorvijfachtereenvolgendejaren
geenaardappelenmeerteverbouwen.Indepraktijkisgeblekendatereenvrij
ruimevruchtwisselingnodigisomtevoorkomendateenbegininfectiezichkan
opbouwen.Vandaardateenvruchtwisselingvan1:3zoalsdiethansnogverplichtis,volgenssehr,nietvoldoendeisomdeopbouwvaneenaaltjespopulatie
tegentegaan.Vanheta.c.a.zijnthansviertypen-pathotypen-bekenden
weldetypenA,B,CenD.Deaardappelrassendieresistentzijntegenheta.c.a.
zijnalleenresistenttegenpathotypeA.VerrewegdemeestvoorkomendeaardappelcystenaaltjesbehorentothetpathotypeA.Hierendaarkomenookdepathotypen
B>0enDvoor.Resistentietegeneenbepaaldtypevanheta.c.a.betekent,
datditaaltjezichopaardappelenpraktischnietvermeerdert,terwijlhetras
weldeeigenschapbezitomdeaaltjesuithuncystentelokken.Daaromkan
aangenomenwordendateenAM-rasdeaaltjespopulatiewaarvoordatrasresistentiebezit,metongeveer80 %zalafbreken.Gaatmenervan uitdatmenniette
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houdtmenrekeningmeteenafbraakvandeaaltjesvan33 c/oineenjaarzonder
aardappel/teeltenmeteen.vermeerderingsfactorvan25 %bijeenvatbaarras,
dankangesteldwordendatgronddievrijisvanheta.c.a.bijeenteeltvan
1 :3enbijeenafwisselendeteeltvaneenresistentraseneenvatbaarras,
zeervermoedelijkvrijkanblijven.Nietaltezwaarbesmettegrondzalbij
eenaardappelteeltvan1:3enbijhetgebruikvaneenresistentrasinde
eerstetweeteeltjarenendaarnaafwisselendeenteeltvaneenresistentras,
waarschijnlijknietmeeraantoonbaarbesmetblijven.Doordewerkcommissie
"bestrijdingaardappelmoeheid"iseenverslagsamengesteldenisdoor
Hilbrandsdaaraaneensamenvattingontleend.DoordecommissiewerdengedurendetweejarendoseringsproevenmetDDverricht,metvierdoseringsobjecten,
nl. 100,200,300en4001DDperha.Deproevenlagenzowelopdalgrondals
opzandgrond.Geblekenisdatbijdezeproeveneenhoeveelheidvan2001DD
perhavoldoendeisomeengoedgewasaardappelenteleveren.Omdegrootst
mogelijkeaaltjesdoding tekrijgenishetgewenstomdegrondca.10â14
dagennahetinbrengenvanhetontsmettingsmiddelterugteploegen.Naar
aanleidingvantweeproevenmerktHilbrandsop,datbijeenteeltvan1:3
metvatbarerasseneenbegininfectiemetheta.c.a.kanwordenteruggedrongen
alsnaelkaardappelgewasdeaanwezigeaaltjespopulatievoor90 %wordtafgebroken.Ditkanplaatsvindendoortoedieningvanruim2001DDperha.
Hilbrandsisvanmeningdatdooreencombinatievangrondontsraettingenhet
gebruikvanresistenterassenzichvoordeaardappeltelersmeerperspectieven
kunnenopenen.(DitartikelvanHilbrandsisklaarblijkelijkgeschrevenvóór
datdenieuwewetopdeaardappelmoeheidbekendwas,ookgezienhetfeitdat
sehr,zegtdatDDalsgrondontsmettingvoorlandbouwdoeleindennietvrijgegevenis,Ref.)
Oostenbrink (135)merktop,datin1957*bijnatwintigjarennahet
eersteoptredenvandeaardappelmoeheid (beterlijkthetomtesprekenvan:
nahetvoordeeerstemaalontdekkenvandeaardappelmoeheid,Ref.)in
Nederlandenveertienjarennahetbeginvandebestrijding,aantoonbare
besmettingnogslechtsop \ %vanhetbouwplanvoorkomt.
Vez (193)vermeldtineenFranstijdschriftdatheta.c.a.instaatis
omdeaardappelopbrengstbelangrijktedoendalen.Wilmenaardappelentegen
ditaaltjebeschermen,danmoetmenvoorzorgsmaatregelennemenvoorhethandhavenvaneengezondgewas.Hiervoorgeldenbijzonderstrengefytosanitaire
voorschriften.Hetrecentkwekenvanresistenterassentegenbepaaldebiotypenvanheta.c.a.schijntaldusVezeengedeeltelijkeoplossinginte
houden.
Jones (99)wijdteenuitvoerigepublikatieaandebestrijdingvanhet
a.c.a.In1881werdhetvoorheteerstwaargenomeninDuitsland.Vanafdie
tijdheeftditaaltjezichuitgebreidinEuropaverspreid.InhetVK (=VerenigdKoninkrijk)komthetnuindemeesteveldenentuinenwaaraardappelen
verbouwdwordenvoor.LichtegrondenenveengrondenzijnvolgensJones(99)
waarschijnlijkhetgunstigstvoordevermenigvuldiging.Insommigegunstig
gelegengebiedenvanhetVKwerdenvroegeaardappelenmeerofmindercontinu
verbouwd,o.a.langsdekustvanAyrshire.Ondanksdatheeftmenindezegebiedendeopbrengstentochkunnenverbeterenenweldoorinschakelingvan
"break"gewassenentoepassingvannematiciden.Joneszegt,datdea.c.a.-populatieindegrondineenjaarwaaringeenaardappelenwordenverbouwd,gemiddeldmetongeveer33 %perjaarafneemt.Omeenmaximaleaardappelopbrengst
teverkrijgenzijnerrotatiesnodig,waarbijmaaréénkeerinzesjaren
aardappelenwordenverbouwd.Zelfsnaeenonderbrekingmetniet-aardappelen
vooreenduurvanvijftienjarenoverlevenveeleitjesvanheta.c.a.deze
periode.ErzijninhetVKnutweeaardappelrassenresistenttegenheta.c.a.
nl.UlsterGladeenMarisPiper.HunresistentiebetreftalleenpathotypeA.
InverschillendedelenvanhetVK,o.a.inLancashire,behorendemeestevande
daargevondenpopulatiestothetpathotypeE.EenderdepathotypeB,komt
zeldeninEngelandenWalesvoor,maarisgewooninSchotlandenN.Ierland.

-96Doorhetverbouwenvaneenresistentaardappelrasneemthetaantaleitjes
binnendeoudecystenevensterkafalstijdenstweejarenwaaringeen
aardappelenwordenverbouwd.InhetVKisgedurendedelaatstetienjaren
veelverbeterddooro.a.derotatieswaarinaardappelenwarenopgenomente
verlengenenhetlandelijkeaardappelareaalteverminderen.Debestrijding
doorvruchtwisselingwerdindena-oorlogsejarenvooralgebaseerdophet
grondonderzoek.Indegrondmonsterswerdhetaantalaaltjesgeschatenwerd
geadviseerdofhetveiligwasomweeropnieuwaardappelentetelen.Watde
chemischebestrijdingbetreftismeninhet"VKbezigmetveldproevenwaarbij
drienematicidenwordenbeproefd,nl.DD,dazometentemik.DDiseenvloeistofdienainjecterenindegrondverdampt.HetwordtindeUSAuitgebreid
toegepastvooraaltjesbestrijdingvanverschillendegewassen.OokinNederlandneemthetgebruikvanDDtoe,vooralbijdeteeltvanfabrieksaardappelen.
Dazometiseenpoederenkanalleenveiligtoegepastwordenindeherfst.DD
geeftminderschadeaandeplanten.Omdieschadetevermijdenmoetereen
intervalzijntussentoepassingenpoten.Temikisdeeffectiefsteenminst
schadelijkestofvandedrievoordeplant.DDdoodtbijtoepassinginde
herfst 80 à 90 fovandeaaltjes.
Jones(99)vergelijktookdewerkingvanDDtoegepastindeherfstop
voorbewerkteruggen,metDDtoegepastinhetvoorjaarenmetdazometenmet
temik.Dezeenandereproeventonenaan,datverliezenveroorzaaktdoorhet
aardappelcystenaaltjekunnenwordenverminderddoorbehandelingvanvooraf
gemaakteruggenmetDDofdoortoepassingvandazometoftemikindebovenlaagvandegronddielateropruggenisgelegd.Temikisheteffectiefste
nematicideenkanvlakvóórhetpotenwordentoegepast.Dazometmoetinde
herfstwordentoegediend.
Böning(20)stelt,datopnormalegrondenwaaréénkeerindevierjaren
aardappelenv/ordenverbouwd,nauwelijksmoeilijkhedenzijnteverwachtenwat
hetaardappelcystenaaltjebetreft.Opveengrondenkanditechterweltotmoeilijkhedenleiden,omdathierrekeningmoetwordengehoudenmetdoorwasuitin
degrondoverwinterendeaardappelknolleninhetnavolgendegraangewas.Indit
laatstegevalkomthetdantoteeuwigeaardappelverbouw,dieiederewisseling
ingewassenvanhygiënischstandpuntbezientoteenschijnvruchtwisseling
maakt.Opveengrondmoetdebestrijdingvanheta.c.a.volgensBöningdanook
vooralgerichtzijnopbestrijdingvanaardappeldoorwas (=i.e.opslag,Ref.)
inanderegewassen.Daarvoorisdeteeltvansuikerbietenbijzondergeschikt,
evenalstotopzekerehoogtedemaisteelt.Alsanderemogelijkhedenterbestrijdingvanheta.c.a.noemtBöningdeteeltvanresistenterassen en
chemischegrondontsmetting.
Markhula(117)isvanmeningdatdeeconomischebetekenisvandeziekte
inaardappelenveroorzaaktdoorheta.c.a.inFinlandnoggeringis.Schade
alsgevolgvanhetoptredenvanheta.c.a.werdbijnauitsluitendwaargenomen
opkleinepercelenwaaraardappelenjarenlangnaelkaarwerdenverbouwd.In
aardappelenmeteennormalegewassenrotatieisheta.c.a.vanweinigofgeen
betekenisgebleken.
VolgensArableFarmer (6)heeftinRothamstedhetcontinuverbouwenvan
aardappelenenigsuccesgehaddoorbestrijdingvanheta.c.a.indevormvan
eencombinatievandeaaltjesresistente aardappelrassenUlsterG-ladeenMaris
PiperenhetnematicideDD.Bijeenproefgafdezegecombineerdemethodehet
laatstejaarl6tonperacre,vergelekenbijslechts1tonbijgebruikvaneen
vatbaarrasengeengrondbehandeling.
Graançystenaaltje
Williamse.a.(204)gingeninWoburndeinvloednavanformalineopde
aantastingdoorhetg.c.a.(graançystenaaltje). Formalinetoegepastvóórde
teeltvaneengewas in19^4deedin1965dekorrel^brengstvanzorr.ertarwebelangrijkstijgen,dochdepopulatiedichtheidvanhetg.c.a.namduidelijktoe.
Formalinetoegediendvóórhetzaaienvandezomertarwein1965deeddekorrelopbrengst"zeerbelangrijk"stijgenenhetaantalgraancystenaaltjespergram
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detarwe-opbrengstmindersterkstijgendantoedieningvanformalinealleen
in1965.Detarwe-opbrengstenwarenomgekeerdevenredigmethetaantalnematodenendewortelsvandetarweplant.Regressie-analysetoondeaan,datde
tarwe-opbrengstomgekeerdevenredigvari'éerdemethetaantalgraancystenaaltjes
wanneerdetarwehalmdoderweinigplantenaantastte,maarnietwanneerdeze
tarwehalmdoderoverheerste.
IneenandereproefteWoburnwerddoorWilliamsenSalt (205)hetverbandtussenhetgraancystenaaltjeendeopbrengstvanzomertarwe,rasOpal,
bestudeerd.Daartoewerdenzesverschillendegrondontsmettingsmiddelentoegepast.Heteffectvandegrondontsmettersophetpercentagedoordetarwehalmdoderaangetastehalmenenophetaantalgraancystenaaltjesindewortels
vandetarweplantentoontdealgemenegelijkwaardigheidaantussenheteffect
vandegrondontsmettersopzoweldetarwehalmdoderalsophetg.c.a.
Böning(20)wijsterop,datinWest-Duitslandhetg.c.a.sindsenkele
jareninversterktemateoptreedt,ondanksdesterkeachteruitgangvande
haverteelt.Hetg.c.a.tastookanderezomergranenaan,vooralzomergersten
zomertarwe.Daarnaastkunnengrasachtigeonkruidenwaardplantenzijn,vooral
wildehaverenkweek.MenkandaaromvolgensBöning(20)alszekeraannemen,
dateentoenemingvandebesmettingvaneenperceelmethetg.c.a.eenantwoord
isopeengelijkertijdsterkebezettingmetwildehaver.Wanneerhaverzelf
inopbrengstonzekerwordt (doorhetg.c.a.,Ref.)enhetdeinfectiepotentiaal
vandegrondverhoogt,kanditgewasnietmeerals"Gesundungsfrucht"dienst
doen.Waardeomstandighedenhetmogelijkmakenzoumendaninplaatsvan
havermaisdienenteverbouwen,omdatmaisgeenwaardplantisvanhetg.c.a.
Waardeschadedoorhetg.c.a.deoverhandkrijgtmoetvolgensBöningdeteelt
vanzomergranenteruggedrongenworden.Bovendienmoetmendanoverwegenresistenterassenteverbouwen,nietalleenmethetoogopdehaver,waarvanresistenterassenslechtsinbeperktemateuitwijkmogelijkhedenbieden,maarook
methetoogoptarweengerst,waarvanvatbarerassenbeslissendtotverhoging
vandebesmettingspotentiaalbijkunnendragen.
Reedsindejaren1945-1950tradinBeierenvooralbijhaverernstige
schadeopdoorhetg.c.a.DeeersteproeveninBeierenmetresistentehaverrassentoondenookdeaanwezigheidaanvanbiologischerassenvanhetgraancystenaaltje.InI965,1966enIO67werdenzowelinalsbuitenBeierenmet
verschillendegraansoortenengraanrassenproevenverrichtopmethetg.c.a.
besmettepercelenenwerdtelkenshetaantalpasgevormdecystenvanhetg.c.a.
bepaald.UitdedoorWagner(198)vermelderesultatenvandieproevenblijkt,
datbijvoorvruchtkeuzevandehaver,gezieninhetkadervanhetaankweken
vanhetg.c.a.naastdeverschilleninvatbaarheidvandeverschillendegraansoorten,ookdeverschilleninvatbaarheidvandeafzonderlijkerassenmeer
dantotnutoeinhetoogdienentewordengehouden,ofdeveredelingindeze
richtingteintensiveren.Zodaaldeb.v.opeensterkbesmetperceel,bijhet
haverrasFlämingskrone,deopbrengsttot2500kgperha,terwijlhetzeer
resistenterasSilvaophetzelfdeperceelnogdeterplaatsegebruikelijke
opbrengstvan4j500kgperhaopleverde.Gelijktijdigeonderzoekingenin
Nedersaksengavenpraktischdezelfderesultaten.VolgensWagnermoetendeonderzoekingenzowelmethetoogophetoptredenvanbiologischerassenvanhet
g.c.a.alsookmethetoogopderassenresistentie,beslistopbredebasis
wordenvoortgezet.Deonderzoekingenwezenverderuit,aldusWagner,datde
zomertarwev/athetaankwekenvanhetg.c.a.betreftminstenszogevaarlijkis
alszomergerst.Doordeuitbreidingvandeoppervlaktegranenwordthetgevaar
voorbesmettingmethetg.c.a.nog aanmerkelijkvergroot.Dooruitwijkingnaar
wintergranenkanmenditgevaaralleentoteenbepaaldegrondinperken.
Vez (195)zegt,datvolgensSavary(blijkbaarspeciaaldoelendopFranse
omstandigheden,Ref.)degraneningelijkematedoorbepaaldeaaltjesaangetast
schijnenteworden.Mensignaleertvaakschadedoorhetg.c.a.bijhetgewas
haver.Ditiseenvandebelangrijksteredenenomeenintervalvandrieàvier
jarentussentweeteeltenvanditgewasaantehouden.Alsdegerstevensterk
doorditaaltjewordtaangetast,danishetaantebevelenomdeopeenvolging

-98vanhaverengersttevermijden^DoorKortenmedewerkerswerdaldusVez
in1964hetbestaanvanhaver-engerstvariëteitengesignaleerddieresistent
zijntegenbepaaldebiotypenvanhetgraancystenaaltje.Indemeestegevallen
bestaanermogelijkhedenvoorchemischebestrijding.Dekostenzijninhet
algemeenechtertehoog,zodat,volgensVezhuntoepassinginhetgrootbeperktis.
BijeenproefvanKort (110)werden5^landbouwpercelenopzandgrond
zowelvóóralsnadeteeltvanverschillendegewassenbemonsterd.Debijdeze
proefbetrokkengewassenwarenaardappelen,Serradelle,mais,Engelsraaigras,
kropaar,kunstweide,haverenrogge.Hetaantalcystenvanhetg.c.a.bleek
bijallegewassennahetoogstenlagerdanvóórhetoogsten,metuitzondering
vandehaver.Nahaverbleefhetaantallevenskrachtigecystenoppeil.Na
roggeennadeniettotdegranenbehorendegewassendaaldedebesmettingsgraad.
Heuver(82)isvanmeningdathetg.c.a.vooralvoorkomtoplichte
gronden(watNederlandbetreft,Ref.).Opdezwaarderegronden,waardegranen
minderlastvandedroogtehebbenisdeschadedoorhetg.c.a.inhetalgemeengoring.Degevoeligheidvandeverschillendegraansoortenneemtduidelijk
afindevolgordevan:haver,zomertarwe,zomergerst,rogge.Zomergerstvermeerderthetg.c.a.hetmeest,daarnahaver,zomertarweenrogge.Opgevoelige
-lichte-grondenkanmenzonderbezwaareenopdrietelenmethaver,zomertarweenzomergerst.Alsmeergranen(daneenopdrie,Ref.)inhetbouwplanmoetenwordenopgenomen,kandithetbesteindevormvanwintertarwe
ofroggegeschieden.Opdezemanierkanzonderproblemenhetareaalgranen
inhetbouwplanuitgebreidwordentot50 %.Bijinschakelenvaneenresistent
gerstraskanhetgraanareaalnogwordenuitgebreidzondervreesvoorschade
doorhetg.c.a.Doorgrondontsmettingtoetepassentegenheta.c.a.kanook
gelijktijdighetg.c.a.wordenbestreden.
EenvandeproblemendienaardemeningvanKleijburg(107)metgoed
succesdoorhetbedrijfslaboratoriumteOosterbeekkunnenwordenonderzocht
(tenbehoevevandeboer,Ref.)isdematevanbesmettingvandegrondmet
hetg.c.a.Dezeaaltjessoortiswijdverspreidenschadelijkbijdeteelt
vangranen,vooralbijhaveroplichtegronden.
Gewassenaangetastdoorhetg.c.a.zijnvolgensSlope(178)ookvaak
besmetdoordetarwehalmdoder.Decombinatievandezetweeeffectenkangroot
zijn,zoalswerdaangetoonddoorformalinetoepassingtijdensdewinterop
eenlichtezandigeleemgrond.Uitdezeproefblijkt,datgrondbehandelingmet
formalinezoweldetarwehalmdoderalshetg.c.a.inaantalsterkdedenafnemen.
Bieten£y£t£naaltje
Hetb.c.a.(=bietencystenaaltje,Ref.)beïnvloedtaldusVez(193)talrijkegewassen.Debietenmoeheidenkoprotbijbietenwordendooraaltjes,
resp.hetb.c.a.enhetstengelaaltjeveroorzaakt.Dezeparasietenzijnniet
specifiekvoorbieten;zekunnenzichookopanderegewassenontwikkelen.
Hetisraadzaamtevoorkomendatkoolzaadenbietenvaakinderotatie•
wordenopgenomen.Honingklaververbouwdalsgroenbemestervóórdeteeltvan
bietenschijntvolgensRademachereentamelijkgoedenematicidewerkingte
hebben.
Sébillotte (170)merktop,datJohnsonenWheatlyinCalifornieeen
mooieproefhebbenuitgevoerd.Zijvergelekentweerotatiesdieslechtsin
volgordevangewassendiegevoeligzijnvoorhetb.c.a.vanelkaarverschilden
engingendegevolgendaarvannaopdesuikeropbrengstbijbieten.Dezerotatieswaren:
a.bieten(1953)-sla,vervolgenskool-bonen-bieten(1956)
b.bieten(1953)-bonen-sla,vervolgenskool-bieten(1956).
Desuikeropbrengstvandebletenverbouwdvolgensrotatieabedroegin1956:
6,8tonperha,desuikeropbrengstvandebietenverbouwdvolgensrotatieb
bedroegin1956slechts3,7tonperha.Dekooldiedeontwikkelingvanhet
b.c.a.stimuleert,isverantwoordelijkvoordesterkeopbrengstdalingwanneer
diekoolvoorvruchtisvoordebieten.
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beschadigingdoorhetb.c.a.speeldesindshetmiddenvandevorigeeeuw
vooralinMidden-Duitsland eenbelangrijkerolvanwegedeeenzijdigeteelt
vansuikerbieten,koolzaad,raapzaadenvanzomergranen.Indezomergranen
kwamenveelonkruidenvoorvandefamiliederkruisbloemigen(dietevens
waardplantenzijnvoorhetb.c.a.,Ref.).Tegenwoordigisdebetekenisvan
dezesoortschadeverminderdomdatindesuikerbietengebiedenkruisbloemige
gewassennogslechtsopzeerbeperkteschaalwordenverbouwdenkruisbloemige
onkruidenenzomergranengeendominerenderolmeerspelendoorhetgebruik
vangroeistoffenalsonkruidbestrijders.
DoorMulders(122)wordtverslaguitgebracht vaneenpraktijkonderzoek
naardeinvloedvanspinazieteeltophetb.c.a.Deoorspronkelijkeopzetwas
omhetonderzoekuitsluitendterichtenoppercelenwaarzoweldevoorjaarsalsdezoraerteeltvanspinaziewerdtoegepast.Wegensgebrekaanbelangstelling
voordeteeltvanzoraerspinaziewasditplannietuitvoerbaar.Zodoendebleef
hetonderzoekbeperkttot 6j>percelenmetvoorjaarsteelten12metzomerteelt,
verdeeldoverdeperiode1961t/m 1965.Opelkperceelwerdenvlakvóórhet
zaaienendirectnahetoogstenvandespinazieopdrieplaatsengrondmonsters
genomen.Uitditonderzoekkwamnaarvoren,datbijvoorjaarsteeltvanspinaziedeaaltjespopulatie (vanhetb.c.a.,Ref.)sterkafnam.Alleenzomerteelt
isgevaarlijk,vanwegegrotekansopuitbreidingvanhetb.c.a.Gecombineerde
voorjaars-enzomerteeltisnietteveroordelen,omdatdeverkregendaling
vandepopulatiebijdevoorjaarsteelt sterkerwasdaneenuitbreidingbijde
zomerteelt.Vandaarhetadviesdatbedrijvenmetveelgrovetuinbouwteelten
enalsaanvullinggranen,zonderbezwaarvoorjaars-enzomerspinaziekunnen
telen.Bedrijvenmeteenintensievebietenteeltbehoevennietbangtezijn
datdoordeverbouwvanvoorjaars-enzomerspinazieophetzelfdeperceelin
hetzelfdejaardebietenaaltjespopulatie sterkzaluitbreiden.
Bestrijdingvanhetb.c.a.datvolgensArableFarmer(6)de"Doctcing
disorder"insuikerbietenveroorzaaktisnueenpraktischcommerciëlemogelijkheidgeivordendoorgebruiktemakenvanDD.(Bij"vrijlevendewortelaaltjes"
kanmenlezen,datanderedanbietencystenaaltjesalsoorzaakgenoemdworden
vande"Dockingdisorder"bijsuikerbieten,Ref.)
Erwtencystejaaaltje
Van1950t/m 1958werdendoorStemerding(186)proevenverrichtmet
hetdoelbetergeïnformeerdterakenoverveldpopulatiesvanhete.ca.
(=erwtencystenaaltje).DaartoewerdopzwarekleigrondinZeelandeenproefvelduitgezocht,dateenzwaregelijkmatigebesmettingmethete.ca.vertoonde,nadathierin1948en19^9erwtenwarenverbouwd.Van1930t/m 1957
werdenzesverschillenderotatiestoegepast:iederjaarerwten,eenkeerper
tweejaarerwten,eenkeerperdriejaarerwten,eenkeerpervierjaarerwten,
eenkeerpervijfjaarerwten,eenkeerperzesjaarerwten.In1958werden
overhetgeheleproefvelderwtenverbouwd.Deniet-waardplantenindezeproef
warengranenensuikerbieten.Elkjaarwerdopelkveldjedebesmettingsgraad
bepaald,evenalsdeopbrengstaanerwtenzaadenaanstengels.Deresultaten
wijzenopeennegatieveregressietussenerwtenopbrengstendeomvangvande
erwtencystenaaltjespopulatie (duseenlagereerwtenopbrengstnaarmatede
aaltjespopulatiedichteris,Ref.).Stemerdingconcludeertuitdezeproef,dat
bijhetenegewaserwtendevoortplantingvan deerwtencystenaaltjospopulatie
sterkkanverschillenvanhetanderegewaserwten.Erwtengewassenmeteen
langzametoenamevan.deaaltjespopulatieschijnenvrijveelvoortekomen.De
afnamevandepopulatieonderniet-vatbaregewassenschijntvrijlangzaamte
verlopen.Eenjaarmetsterkeuitbreidingvandeaaltjespopulatiekandaarom
debesmettingsgraadvoorverschillendejarenvastleggen.
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Kuiper (112)maaktmeldingvaneenonderzoeknaarwitteklaverrassendie
resistentzijntegenhetk.c.a. (=klavercystenaaltje).Daartoewerden100
klonenwitteklavergeselecteerdopgoedegroeienanderegunstigeeigenschappeneninpottenovergeplant,diegrondbevattenwelkezwaarwasbesmet
methetk.c.a.,t.w.940eitjesper100mlgrond.Uiteindelijkbleekgeen
enkelekloonabsoluutresistenttezijn.Welwarenerachtklonenbij,waarvan
dewortelmassaslechts 1-5cystenvanhetk.c.a.bevatte.Dezeklonen
zijnvolgensKuiperpraktischv/elalsresistenttebeschouwen.Zewarenuiteindelijkafkomstiguitzesverschillendelanden,waaronderhetrasLadino,
afkomstiguitdeUSA.
DoorHijink(84)werdenin1966resultatenvermeldvaneenaantal
vruchtopvolgingsproeven.Eénvandieproevenbetrofdevoorvruchtproef
Hijken,aangelegdin1959opzandgrond,meto.a.aardappelen,eengras-klavermengsel,haverenrodeklaver.Ih1964werdophetveldjemetcontinuerode
klaverzwareschadedoorhetk.c.a.enMeloidogynehapla(=wortelknobbelaaltje,Ref.)vastgesteld.Witteklaverwasbinnenenkelejarenalsgevolg
vanaantastingdoorhetk.c.a.uithetgras-klavermengselverdwenen.
4.Wortelknobbelaaltjes
StemerdingenKuiper(187)zijnvanmeningdatdewortelknobbelaaltjes
evenalsdecystenaaltjeseengroepvanbelangrijkeplantenparasietenvormen.
Integenstellingtotdecystenaaltjeszijndevrortelknobbelaaltjesinde
gematigdeluchtstrekenvanminderbelangdaninwarmerestreken.
Meloidogynehapla
HetwortelknobbelaaltjeMeloidogynehaplaisaldus'sJacob (98)vooral
bekendintuinderijenenopkleineperceleninWest-Europa.Ditaaltjekomt
vooroplichtezandgronden.'sJacobvermeldtresultatenvantweeproeven
diein1955en1958inNederlandwerdenverricht,enweloplichtezure
zandgrond-proefveldW -enoplichtekleigrond-proefveldE-.Opbeide
grondsoortenwerdendelaatstejarenvoorM.(=Meloidogyne)haplavatbare
gewassenverbouwd.BijhetproefveldopkleigrondwashetaantalM-larven
hoognaerwten,bieten,gras-klaverenaardappelen.Nagranenwashetaantal
larvenhetlaagst.Ditaaltjeiseenzgn.endo-parasiet.Dezeaaltjesworden
metdeplantenwortelswaarzeinkruipen,grotendeelsvanhetveldverwijderd.
Ookophetproefveldopzandgrondwasdeinvloedvandeverschillendegewassen
groot.Eenhogepopulatiewerdvooralbereiktnaaardappelen,bieten,erwten,
tuinbonenenpeen.
Hijink (86)zetuiteendathetwortelknobbelaaltjeM.haplainzeergeringeaantallenvrijalgemeenvoorkomtopzand-enlichtezavelgronden.Door
deteeltvan"goede"waardplanten-aardappelen,erwten,klaver-kanditaaltje
inenkelejarenhogepopulatiesopbouwenengevoeligegewassenernstigschaden.
DelaatstejarenwerdenophetproefveldteEllecomduidelijkeenzeerbetrouwbareregressiesgevondenvandezaadopbrengstvanerwtenopdeaantallen
M-larveninhetvoorjaarindegrondaangetroffen.Granen,grasenafrikaantjes
(Tagetes)zijngeencfslechtewaardplantenenonderdrukkenditaaltjesterk.
OpgrondzoalsinEllecomkanmenmeteenzeergeringebeginbesmettingdoor
afwisselingvaneen"goede"waardplant,b.v.aardappel,meteenslechtewaardplantxleM-populatieopeenlaagniveauhouden.Deuitgebreidegraanteeltop
lichtegrondeninonslandzorgtervoor, dathetwortelknobbelaaltjeM.hapla
indeakkerbouwdoorgaansgeenprobleemwordt.Erwtenzijnzowelgevoeligvoor
schadealseenefficiëntewaardplantvoorhetaaltjeM.hapla.
VerdermaaktHijink (87)meldingvanhetfeit,datin1967opeenachttal
vruchtwisselingsproefveldenlandbouwerwtenwerdenverbouwd.Ooknuwerdweer
schadedoorM.haplageconstateerd.Opmerkelijkwasookdatcontinueteeltvan
erwtenopbepaaldeproefvelden,b.v.ophetproefveldteUithoorn,navele
jarennoggeenproblemengaf.
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Gooris(63)vermeldtdathetworteUmobbelaaltjeM.(Meloidogyne)naasi,
naastBelgiëeveneensinEngeland.,Frankrijk,NederlandendeUSAisaangetroffen.Degranenengrassendoendepopulatiedichtheidvanditaaltjehet
sterksttoenemenjdezegewassenkanmendanookalsdebestewaardplanten
beschouwen.Vandegranenblijkthaverdeslechtstewaardplanttezijn.Ineen
veldproefin1966werdhaveruitgezaaidopeenperceeldatvijftienlarvenper
100mlgrondbevatte.Hierwerdgeentoenamevanhetaantallarvenwaargenomen.
Develdjeswaaropgerst,tarweenroggewarenuitgezaaidvertoondendaarentegen
eenbijnavijfvoudigevermeerderingvanhetaantallarvenvanhetwortelknobbelaaltjeM.naasi.Haverisdaaromgeenwaardplant,integenstellingtot
gerst,tarweenrogge,waarvandewortelseengrootaantalknobbels-gallenkunnenbevatten,waarvansommigeknobbelsmetverschillendeeierleggendewijfjes.Italiaansraaigraskanalseenvandegevoeligstegewassenwordenbeschouwd,watbetreftdetoenamevandeM.naasi-populatiein degrond.In
1966gafIt.raaigrasgezaaidopeenproefvelddatbesmetwasmetvijftien
larvenper100mlgrond,naéénjaareendertigvoudigetoenamevandelarvenproduktie.In1967hadbijeengrootaantalplantensoorteneenonderzoekplaats,
o.a.opeenzwaarbesmetproefveld.Vande61plantensoortendiedoorsehr,
alswaardplantenwordenaangeduidwarenerbijdezeproef31soortenvoorhet
eerstalswaardplantgenoemd.Dusvanj50soortenwasreedseerder,uitde
literatuurbekend,datzewaardplantenwaren.Van31soortenwasdusdoordit
onderzoekvoorheteerstaangetoonddatzewaardplantenzijnvanhetwortelknobbelaaltjeM.naasi.Waardplantenzijno.a.veelsoortenvandefamilie
dergramineeê'nw.o.kweek,Engelsraaigras,Italiaansraaigras,duist,tarwe,
rogge,gerst,bieten,muur,koolzaad.Alsniet-waardplantenwerdenbijditonderzoeko.a.aangemerkt:haver,mais,veldbonen,luzerne,stambonen,Tagetes.
Ookerwten,witteklaverenaardappelengedroegenzichalsslechtewaardplanten.Bijditaaltjeisnogweinigbekendoverhetverbandtussendegraadvan
bodembesmettingenschadeingranen.
5.Vrijlevendewort^laaltjes
Devrijlevende (wortel)aaltjeskunnenaldusStemerdingenKuiper(187)
vrijdoordegrondbewegen.Integenstellingtotdecysten-enwortelknobbelaalt;'eszwellendezeaaltjesnietopenzijnnietaaneenvasteplaatsgebonden.
Pi'atiyle_n£hus_pe_ne
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DoorOostenbrink (129)wordtermeldingvangemaaktdatPrat.(Pratylenchus)penetransmoeheidsverschijnselenveroorzaaktinboomkwekerijgewassen,
bijaardappelenennoganderegewassen.Depopulatiedichtheidvanditaaltje
woi*dtdoordevruchtwisselingdirectensterkbeïnvloed.Eenzandporcecldat
zwaarbesmetwasmetPrat.penetranswerdinhetvoorjaarvan1955voordehelft
jnet eengrondontsmettingsmiddelbehandeld.Inditjaarwerdophetonbehandelde
deelvanhetproefveldbijaardappelenenrodeklaverschadewaargenomen,doch
nietbijdeanderebeproefdegewassen,t.w.bietenenhaver.In1956bedroeg
ophetniet-ontsmettedeeldeaardappelopbrengstnaklaver15*2kgenhetaantalPrat.aaltjes100 %;deaardappelopbrengstnabietenbedroegtoen33,7kgen
hetaantalPrat.aaltjes31 %.Deaardappelopbrengstnabietenophetontsmette
gedeeltebedroeg46,hkgenhetaantalPrat.aaltjesslechts9 %.In1956waren
ophetontsmettedeeldeverschillenmindergroot,dochnabietenwasdenematodenbesmettinggeringerendeopbrengstwatbeterdannarodeklaver.Eenandere
proefwerdverrichtopeenboomkwekerijperceel,waarverschillende jarenboomkwekerijgewassendoorPrat.penetransbeschadigdwaren.In1955werdenhier
rozengeteeldenin1956twaalfverschillendegewassen.In1957werdenweer
rozenoverhetgeheleproefveldverbouwd.Toenvertoondenderozenduidelijk
deinvloedvandevoorvrucht.Rodeklavergaftoenzowelindegrondalsinde
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pratensisenwasdeslechtstevoorvrucht.Tage+.espatuia-ho+.afrJVu^,.i-•->
wasdebestevoorvrucht.
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Van 195 )-t/ra1956werdendoorOostehbrlnke.a.(1 H)Betrachtotnd.m.v,
eenvergelijkendonderzoekgewassenoptesporendiehetminstdoorPrat.
penetrans-aaltjeswarenbeschadigd.Hetonderzoekbetrof100boomkwekerijgewassenen82land-entuinbouwgewassen,kruidenensierplanten.Hetging
hierbijsteedsomgezaaideofinhetzelfdejaaruitzaadopgekweekteplanten.
DePrat.besmettingbleekbijhetbeginvanhetproefjaaropallepercelen
overwegenduitPrat.penetrans-aaltjestebestaan.Prat.penetransbleek
aanwezigtezijnindewortelsvanalleonderzochtegewassen,variërendvan
23bijTagetestotruim106.000bijViciafaba.Inalleproevenkwamenveel
gewassenvoordiezowelopdebesmettealsopdeonbesmettegrondgoed
groeidenenwaarvandegroeidoordebehandelingnietmerkbaarwasbeïnvloed
zoalsbijbieten,koolsoortenenverschillendegranen.Vandeland-entuinbouwgewassenvormendeChenopodiaceaeeengroepdiegeenschadelijdtenweinig
aaltjesindewortelsheeft,b.v.bieten.Decomposietengedragenzichzeer
verschillend.Enkelegewassenzoalswitloflijdenduidelijkschade;afrikaantjeszijnongevoeligenhebbenweinigaaltjesindewortels.Zehebbeneen
uitzonderlijk sterkereinigendeinvloedopmetPrat.soortenbesmettegrond.
Demeestecruciferenlijdengeenschadeenveroorzakeneenmatigeaaltjesvermeerdering.Bijzomerkoolzaadenstoppelknolwerdechtereenlageaaltjesdichtheidindewortelgevonden.Degramineeëngedragenzichtenaanzienvan
Prat.penetransverschillend.Haver,gerstenroggevertonengeenschade,mais
enverschillendeweidegrassenwel.Rekeninghoudendmetdemeestalgrotewortelmassamoetbijverbouwenvangramineeënopeensterkevermeerderingvande
aaltjeswordengerekend.Doornaderonderzoekisditvoorroggeenhaverbevestigd.Vandevlinderbloemigenblijkenhopperupsklaver,luzerne,erwt,rode
klaverenwikkeschadetelijden.Overanderevlinderbloemigenbestaatgeen
zekerheid.Zehebbeninhetalgemeenzeerveelaaltjesindewortels,meerdan
anderefamilies.Binnendegroepvanplantenfamiliesvertonendegewassenvaak
groteverschilleninhetaankwekenvandePrat.penetrans-populatie.
DoorhettelenenbewarenvanaardappelknolleninmetPrat.penetrans
besmettegrondwerddoorOostenbrink (138)nagegaanofPrat.penetrans-aaltjes
metaardappelknollenwordenovergebracht.UitdezeproeftrektOostenbrinkde
conclusie,datPrat.penetrans-enookPrat.pratensis-aaltjesnietdeknollen
vanaardappelenbesmettenenbeschadigen.Demogelijkheiddatknollenvanbesmettepercelentochnogminimalebesmettingenbewerkstelligenisblijkbaar
klein,omdatuitdeproevenvandroogbewaardepartijenaardappelknollengeen
enkelPrat.aaltjekonwordengeïsoleerd.
DoorOostenbrink (13*0isindeperiode1955-196(5opvijfverschillende
perceleninNederlanddieflinkbesmetwarenmetPrat.penetrans-aaltjes,
nagegaanwatvoorinvloedhetverbouwenvanbepaaldegewassenheeftopdepopulatievanPrat.penetransenwatdecorrelatieofregressieistussendegroei
vanhetgewasenhetaantalgevondenPratylenchus-inhoofdzaakPrat.penetrans-aaltjes.Inverschillendegevallenwerdookdeinvloedvaneennematicide (DD)opdeaaltjespopulatieendedaardoorontstanegroeitoenamebepaald.Hetgewichtvandeaaltjesfactorkonnietexactwordenvastgestelddoor
middelvanveldproevenwaarinookanderefactorenzijnopgesloten,maarde
regressielijnenenverderewaarnemingenwijzenervolgensOostenbrinkop,dat
Prat.penetransdehoofdoorzaakwasvandewaargenomengroeiverschillen.In
alleproeventoondendegevoeligegewassenongewoonslechtegroei,niettegenstaandedeverschilleninvoorgeschiedeniswatverbouwdegewassenopdeverschillendeveldjesbetreft.DeenigebekendegewonegroeifactorwasPrat.penetrans.Erisweinigkansdateenanderenadeligefactorbijaldezeproeven
toevalliginaldezegrondenaanwezigzouzijn.ErzijnverschillendeziekteproblemeninNederland,dienietsmetnematodentemakenhebbenennietdoor
nematicidenzijntegenezen.Ditondersteunthetstandpuntdatdeindeze
proevenvanOostenbrinkgeconstateerdegroeiverschillengrotendeelszijntoe
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Prat.penetrans.GrondontsmettingmetDDhersteldevolledigdeproduktiviteitvandegrondtenaanzienvangevoeligegewassen.Depraktischebetekenis
vanderesultatenvandezeproeveniso.a.datPrat.penetransbeschouwd
moetwordenalseenbelangrijkeoorzaakvanslechtegroeibijzaailingenvan
boomteeltgewassen,aardappelenenrodeklaver.Ongeveereenderdevanalle
percelenoplichteenopmiddelzwaregrondeneninongeveerdehelftvan
kwekerijen,fruitboomgaardenendeVeenkoloniënkomtditaaltjevoor.9 f°
vanalleonderzochtepercelenwaszwaarbesmet.Degrotebetekenisvande
regressiesvandeopbrengstenvangevoeligegewassenopdePrat.penetranspopulatiewijstopdewaardevangrondmonsteronderzoek alsbasisvooradvies,
ondankshetfeitdathetverbandtussennematodendichtheidenschadevariabel
is.Grondontsmettingmetnematicidendruktedeziektesymptomenofdevruchtopvolgingseffecten.DaardoorzalPrat.penetrans-schadedoorgaansvoorverschillendejarenwordentegengegaan.Hetonderzoekbevestigderesultatenuit
vroegereproeven,nl.datopgrondbesmetmetPrat.penetransbieten,zaailingenvanpruimenenappelsenroosgunstigwerken,terwijlaardappelen,
haver,roggeenrodeklaverinditopzichtongunstigevoorvruchtenzijn.
HetN-effeetvanrodeklaverkansomsdestijgingvanhetaaltjesniveauonder
ditgewascompenseren.Teadviserenisomopzwaarbesmetbouwlandbietente
telenvóóraardappelenofrodeklaver.
VolgensKleijburg(107)wordtPrat.penetransalsbelangrijkeoorzaak
vandemoeheidindeboomteeltbeschouwd.Bijhetplantenvanfruitbomenkan
grondonderzoekopPrat.penetranszoalshetdoorhetBedrijfslaboratoriumin
Oosterbeekgebeurt,eveneensvanbetekeniszijn.
In1962berichtteeentelervanbloemeninHuisterHeidedatHelenium
hybride"MoerheimBeauty"eenzeergoedevoorvruchtwasvoorveeloverblijvende
planteninzijnkwekerij,diewarenbesmetmetPrat.penetrans.Hijgebruikte
ditgewasomveldjestezuiverenwaaropschadedoorPrat.penetranswaswaargenomen.Dezeervaringenleiddenertoe, datdoorHijinkenSuadmadji(91)
verschillendeproevenwerdenopgezetomdegeschiktheidvanverschillende
composietenalswaardplantvanPrat.penetransteonderzoeken.Uiteenproef
in1962en1963inHuisterHeidebleek,datHeleniumhybridehetvrijlevende
wortelaaltjePrat.penetransinevensterkematekanonderdrukkenalsTagetes
patuia.BijeenpotproefteWageningenin1964werden34verschillendecomposietenvergeleken.Resultatenvandezeproefwijzenerop,'datTagetespatuia,
HeleniumhybrideenG-aillardiahybrideBurgundersignificantminderefficiënte
waardplantenzijnvoorPrat.penetransdandeandereonderzochtecomposieten.
EenandereveldproefinHuisterHeidelietziendatHeleniumhybride,Solidago
hybrideennogtweeanderecomposietenevenalsTagetespatuiazeerslechtewaardplantenzijnvoorPrat.penetrans.Ookbijeenpotproefin19^5teWageningen
waarheteffectvan27plantensoortenwerdnagegaan,blekenvierplantensoorteninclusiefTagetespatuiasignificantlagereaantallenPrat.penetransaaltjesindegrondachtertelatendandeandereonderzochtegewassen.Een
veldproefinHuisterHeidein1965metdezelfdegewassenalsbijdepotproef
vertoondeingrotelijnendezelfdetendens.Uitverschillendevangenoemde
proevenbleekverder,dateenviertalcomposieten,w.o.Heleniumhybrideen
Tagetespatuiaookslechtewaardplantenzijnvoorhetvrijlevendewortelaaltje
Rotylenchusrobustus.
Bijeenvruchtopvolgingsproefmetdiversegewassenopzandgrondkwam
zoalsHijink (84)meedeeltPrat.penetransingrotedichtheidvoornarode
klaver,erwten enaardappelen.Bijeenanderevoorvruchtproefopzandgrond
werdeninrodeklavereninkruidenduidelijkeregressiesvandeopbrengsten
vandezeplantengevondenophetaantalPrat.penetrans-aaltjes.
DoorHoestra (92,93)isdeherbeplantingsziektebijappelsbestudeerd.
Alseenvandeoorzakenvandezeziektewordtgenoemd:aaltjesschade.Op
lichtegrondenisdeaaltjesschadedebelangrijksteoorzaak.Dezeschadewordt
voornamelijkveroorzaaktdoorPrat.penetrans.Ditaaltjekomtookopzwaarderegrondenvoor(bijherbeplantingvanappelbomen,Ref.),maarrichtdaar
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schadelijkis,schijnthetgeenfactortezijnindespecifiekeappelherbeplantingsziekte.
AnderePratylenchus-aaltjes
Oosteribrink(140)geefteenbeschrijvingvanaaltjesonderzoekingenop
gescheurdoudweiland,datdaarnaopnieuwingezaaidwordt.Deresultatenvan
dezeonderzoekingenwijzenerop,datwortelaaltjeseenbelangrijkerolspelen
bijslechteaanslagvannieuwingezaaidgrasland.Erzijnredenenomaante
nemendatindepraktijkvooralPrat.pratensishierbijvanbelangis.
VaneenperceelzandgrondteEllecommeteenslechtgroeiendgewasgerst
deeltOostenbrink (137)meedatindewortelsvandegerstplanteneninde
grondvanhetgerstperceelgroteaantallenPratylenchuspratensis-aaltjes
werdengeconstateerd.Ookinanderelandenwasslechtegroeibijgranenwaargenomen,bijaanwezigheidvanveelPrat.pratensis-aaltjesindewortels.Ook
grondophetPD-terreininWageningendieveeljarenachtereenbeteeldwas
metmais,wasflinkbesmetmetPrat.pratensis-aaltjes.Debesmettingsgraad
bedroeg1730Prat.pratensisper200ccgrond.
Jones(100)constateerdedatin1966zowelophetpermanentetarweproefveldBroadbalkalsophetpermanentegerstproefveldHoosfieldinRothamsted
PratylenchusneglectusenPrat.thorneidebelangrijksteplantenparasitaire
aaltjesindegrondwaren.Zemaaktensamen90 %uitvanalleopdezeproefveldenaanwezigeplantenparasitaireaaltjessoorten.HetaantalPratylenchusaaltjesper1grondopBroadbalkenHoosfieldwashethoogstinresp.juli
-9380 -ennovember-3930-enwashetlaagstinmei-resp.1620en920.

KuiperenLoof(115)hebbenervaren,datalsindeIJsselmeerpoldersgrond
wordtdrooggelegd,dezegrondvrijblijkttezijnvanplantenparasitaireaaltjes.
Dezegrondenkunnenechterspoedigbesmetzijn,waardoorslechtegroeikan
ontstaan.In196lvondenKuiperenOostehbrinkindenieuweIJsselmeerpolders
aanwijzingendateentottoentoenietbeschrevenTrichodorus-soort,hierbeschrevenonderdenaamTrichodorusflevensisvanbelangkanzijnvoorafwijkendegroeibijbieten.Dezeaaltjessoortwerdgevondenoppercelenwaarin1961
bietengroeiden.BijlaboratoriumonderzoekbleekalleendesoortTrichodorusflevensisinhogeaantallenvoortekomenengecorreleerdtezijnmetslechtegroei
vanbieten.Zowasbijseriesbietenmeteenwortelgewichtvan4g,37Sen
264ghetaantalTrichodorusflevensis-aaltjesper500mlgrondresp.287,379
en17»Ditwijstopeenduidelijkverbandtussendeontwikkelingvandebieten
endebesmettingvandegrondmetdezeTrichodorussoort.Hetgrootsteaantal
vandezeaaltjes-1760per500mlgrond-werdgevondenop5à10cmdiepte.
Ditverschaftduseveneenseenaanduidingvooreenverbandmetdeafwijkende
ontwikkelingvandebewortelingbijbieten.HijinkenKuiper(89)constateerden
indebouwvoorvantweezandpercelenindeIJsselmeerpoldersbijsuikerbieten
dathetgrootsteaantalTrichodorusteres-aaltjesinjuni19Ö5voorkwaminde
scherpbegrensdelaagvan2,5tot7,5cmdiepte.Ditisjuistdelaagwaar
opdezepercelendebewortelingvanbietenplantjeswordtgestoptenzichhoofdzakelijkzijwortelsontwikkelen.OokwerdwaargenomendathetaantalTrichodorusteres-aaltjesrondomdewortelsvandewaardplant -i.e.suikerbietenaanzienlijkhogerisdanuiteengemiddeldgrondmonstervandebouwvoorzou
blijken.
VolgensKuiper(113)bleekdeslechtegroeivanbietenalsgevolgvanbesmettingmetTrichodorustereshoofdzakelijkvoortekomenopgrondenmet
5 -12 foafslibbaarenminderdan2 $humus.Bijeenernstigeaantastingdoor
Trichodorusteres-aaltjesbijsuikerbietenbleekbehalveeenoogstdervingvan
bietenwortels,ookhetsuikergehalteietslagertezijn.Dittezamenresulteerdeineengemiddeldverliesaansuikeropbrengstvan40 %.
BijeenonderzoeknaardegevoeligheidvanTrichodorusteresenTrichodoruspachydermusvooruitwendigeinvloeden,vondenBorenKuiper(26)datdeze
aaltjessoortenzeergevoeligzijnvoorverstoringvandegrondwaarinzezich
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gedood.Bijgrondonderzoek,bijhetvervoerene.d.vandezeaaltjesmoetmet
dezebijzonderegrotegevoeligheidrekeningwordengehouden.
Hemicy^cli^ouhoratypici^a
NematodenvanhetgeslachtHemicycliophorawordenregelmatigindegrond
aangetroffen.Zelevenalsectoparasietenopdewortelsvanplanten.De
aaltjespopulatieindegrondbestaatdoorgaansechtervooreenzeerkleindeel
uitHemicycliophora.Opzandgronddiepasingepolderdwas,t.w.bijEns,werd
deeerstejarenhoofdzakelijkgraanverbouwd.In1957en1958werdhierpleksgewijseenzeerslechtegroeiwaargenomen.VolgensKuiper(111)leverdehet
mycologischenphysischonderzoekgeenresultatenopdiedeverschijnselen
kondenverklaren.Nematologischonderzoekweesuit,datdezegrondeentamelijk
grootaantalHemicycliophoraenTrichodorus-aaltjesbevatte.Hetgewasvertoondeeenslechtestandnaarmateermeervandezeaaltjesindegrondwerden
aangetroffen.Grondontsmettingmetverschillendeaaltjesdodendemiddelenbleek
zeereffectieftewerken,o.a.bijhetgewaspeen.Reedsin1956vondKuiper
opzandgrond,dateenpleksgewijszeerslechtegroeibijsuikerbietensamenhingmetdeaanwezigheidvanHemicycliophoratypica.Uitinoculâtieproeven
bleekdatditaaltjezichopbietensterkkanvermeerderen.Bijpeenheeftde
inoculatieeennogsterkerevermeerderinggegeven.Uitverdereproevenbleek
datditaaltjezicheveneenssterkkanvermeerderenopzomertarwe.Maisis
daarentegeneenongunstigewaardplant.

OokHoploilaimusuniformisiseenectoparasitairwortelaaltje.Hetiseen
parasietvansierteeltgexrassenenerwteneniséénvandeoorzakenvanpeenmoeheid.KuiperenDrijfhout (114)makenmeldingvandeinvloedvangrondontsmettingopdeHoploilaimuspopulatie,opzandgrond.ZowelformalinealsDD
geveneengoedebestrijdingtegenditaaltjeenbezateneenlangenawerking,
ooknatweemaal telenvanpeen.DDhadeenietsbetereffectdanformaline.
Watheteffectvangrondontsmettingopdeopbrengstvanpeenbetreft;deopbrengstenwarennaformaline-ennaDD-ontsmettingpraktischgelijk.Grondontsmettinggafeenopbrengststijgingvanongeveer50 %.Doorgrondontsmettingsteeghetaandeelgrotepenenaanzienlijk,bijeenduidelijkeafnamevan
hetpercentagekleinepenen.Watdeinvloedvangrondontsmettingophettweede
gewaspeenbetreft:"onbehandeld"gafeenslechteopbrengst,DDvoldeedgoed
enformalinestonddaartussenin. Demetformalinebehandeldeveldjeswaren
bijhettweedegewaspeenrelatiefslechterdanbjjheteerstegewas.Ditkomt
overeenmetdegeringerenawerkingvanformaline-t.o.v.DD-bijaaltjes.
BijtweeandereproevenophetgebiedvanvruchtwisselingbleekdatnaaardappelendebesmettingsgraadvandegrondwathetaantalHoploilaimusuniformisaaltjesbetreftsignificantlagertezijndannapeenenbieten.
^Dockinj^disorder^bi^'suikerbieten
Kadijk (101)vermeldtineenverslagvaneenstudiereisnaarEngeland,
dat"Dockingdisorder"eenverzamelnaamisvoornognietgeheelverklaarde
ziektesymptomenbijsuikerbieten.Hetiseenaantastingdievrijzekerdoor
vrijlevendeaaltjeswordtveroorzaakt.DezeziektekomtinEngelandvoorop
eenleemhoudendegrofzandigegrond;ditiseengrondsoortdieinNederlandniet
voordeakkerbouwingebruikis.VolgensWhiteheadenGreet (201)is"Docking
disorder"denaamdiegegevenisaanachtergeblevensuikerbietendievaakpleksgewijsineenperceelvoorkomen.Ditachterblijvenheeftverschillendeoorzaken.
EénvormvanachterblijvenwordtveroorzaaktdoorTrichodorussoorten,een
anderevormvanachterblijvenhangtsamenmetdevrijlevendeaaltjesLongidorus
atténuâtusenLongidoruselongatus."ArableFarmer"(12)isvanmeningdat
Dockingdisordergewoonlijkopzeerlichte,bijzondergrovezandgrondenvoorkomtenopgrondendieeentamelijktekortaanorganischestofhebben.Totvoor
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schijntgrondontsmettingmetDDeenantwoordtezijnophet"Dockingdisorder.?'
probleem.VolgensDraycottenCooke (47)steegdoorgrondontsmettingmetDD
demaximalesuikeropbrengstvansuikerbietendieaangetastwarendoorde
"Dockingdisorder"van49cwttot60cwtperacre.DeoptimaleN-giftdaalde
doordeDD-injectievan1.32tot0.66 cwtperacre.
D.Vruchtopvolgingentarwestengelgalmug
Waardplantenvandetarwestengelgalmug
DeClercq (35)deeltmee,datuiteeninBelgiëgehoudenenquêteis
gebleken,datdetarwestengelgalmuguitsluitendwerdgevondenopgewassen
dietotdegramineeënbehoren,zoalsgranen,grassenen(grasachtige,Ref.)
onkruiden.
VolgordeYaïL§Ë_Yaï!?2aI1}!:idv a n IFâïM:11e n gassen
VolgensDeClercq (35)kunnenweaandehandvanderesultatendiein
deverschillendeproevenwerdenverkregen,degewassenvolgensdalendevatbaarheidalsvolgtrangschikken:
1.kweekgras (zeervatbaar)2.zomertarwe,3«zomergerstenzomerrogge,
4.wintertarwe,5«wintergerst,6.winterrogge,timothee,Italiaansraaigras,
beemdlangbloem,Engelsraaigrasenkamgras,7»haver,veldbeemd,gewoon
struisgras,kropaar,bosbeemdgras,schapengrasenroodzwenkgras.
Vandegrassenisalleenkweekeengoedewaardplant.Vastgesteldwerd
dat,metuitzonderingvankweek,delarvenvandetarwestengelgalmugzichniet
ofslechtsingeringemateopdeonderzochtegrassoortenontwikkelen.Door
kweekwordtdushetgunstigresultaatvaneenaangepastevruchtwisselingsterk
verminderd.
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VIII.ALLELOPATHIE
Begripallelopathie
DeallelopathieisvolgensGalinaPospelowa (152)reedslangbekend,
maarintensiefonderzoekdaaroverisnogrelatiefjong.Vaakwordentwee
begrippengelijkgesteld, dieechterstrengvanelkaarmoetenwordengescheiden,
nl.dewisselwerkingvandeplantenendewederzijdsebeïnvloedingvande
planten.Destijdswerdenverschillendevormenvanwederzijdsebetrekkingen
meto.a.devolgendetermenaangeduid:
concurrentie,symbiose,parasitisme.Dezetermenzijnvolgenssehr,grotendeels
onnauwkeurig.Erwordtgepleitvooreennieuweterminologie,diehetkarakter
vandewederzijdsebetrekkingenvandeplantennauwkeurigaangeeft.
Voorlopigwordtdevolgendeindelingvoorgesteld:beiderzijdsenuttigebetrekkingen (w.o.symbiose),beiderzijdseschadelijkebetrekkingen,eenzijdig
nuttige-schadelijkebetrekkingen (w.o.parasitisme),eenzijdignuttigebetrekkingen,eenzijdig schadelijkebetrekkingenenindifferentebetrekkingen
DoorMarkovwordt,aldusGalinaPospelowa (152)allelopathiegedefinieerd
alsdeinwerkingdoorfysiologisch actieveuitscheidingenvanbovengrondse
enondergrondseplantendelen.
VolgensPetrov (150)ishetbewezendatertussenplantenallelopatische
betrekkingenbestaandieberustenopwederzijdsebeïnvloedingdoorwortelafscheidingen.Voordevruchtopvolginghebbenvooraldiewortelafscheidingen
betekeniswelkedeontwikkelingvanhetnavolgendegewasbeïnvloeden.Petrov
heeftdeovertuigingdathetverschijnselvandeinvloedvanwortelafscheidingen
opdeontwikkelingvandenavolgendegewassenvoordejuisteopvolgingvande
verschillendegewassenvangrotebetekenisis.
Groeiremmingbijvlas
Mej.DeBoer (21)toondein1964aan,datgedroogdeengemalensuikerbietenkoppengemengddoorgrondofperliet,eenremmendewerkinguitoefenen
opdekiemingengroeivanvlas.
Verdereproeven,verrichtin19^5*wezenuitdathetoxalaat-ionkiem-en
groeiremmingbijvlaskangeven.Hetinsuikerbietenrestenaanwezigeoxalaat
kanduseenbelangrijkeremmendeinvloeduitoefenenopdegroeivanvlas.
In1966zijndoormej.DeBoer (22)proevengenomenomdeinvloedvan
suikerbietenkoppendieopverschillendemanierenzijngeëxtraheerd.,opde
ontwikkelingvanvlasnategaan.
Erkonwordenaangetoonddatinsuikerbietenkoppen,naastoxalaat,nogeen
andereremmendefactoraanwezigis.Verderonderzoekdienttewordenverricht
omzomogelijkdezefactorzuiverinhandentekrijgen,zodatduidelijkde
remmendewerkingopvlasinrelatiemetderemmingdooroxaalzuurkanworden
nagegaan.
Omdewerkingvanstoffendieinsuikerbietenkoppen,naastoxalaat,
aanwezigzijnenerzijdsendievanoxalaatanderzijdsenbovendiendegecombineerdeinvloednategaan,zijndoormej.DeBoer (24)in19^7uitgedroogdeengemalensuikerbietenkoppenwaterigeextractengemaakt,diezodanig
zijnbewerkt,daterverschillendefractieszijnverkregen.Eendeelvanhet
suikerbietenextractisgecentrifugeerd.Ditgafevenalshetniet-gecentrifugeerde
extractkiemvertragingenremmingvandestengel-enwortelgroeibijvlas.
Eenextractdatmetactievekoolwasbehandeld -omderemfractieteabsorberenremdevooraldewortelgroei.Indekoolfractiewasgeenoxalaataanwezig.
Doordezekoolfractieiszoweldekiemingalsdestengel-enwortelgroeisterk
geremd.Extractendiemet CaSüh enkoolzijnbehandeld,gavengeenkiemengroeiremming.

Deonbekendefactorisvolgensmej.DeBoer (24)verantwoordelijkvoorde
kiemvertragingenderemmingvandestengel-enwortelgroei.
's
Hoedeontwikkelingverderdoordezestoffenwordtbeïnvloedkanpasgoed
wordennagegaanalsdezefactorisgeanalyseerd.
Allelopatischebeïnvloedingvantarwe
ProevenvanPetrovenGarbutschewtoondenvolgensPetrov (150)aan,
dathetwortelextractvanzonnebloemzichneutraalgedraagt;datvansuikerbietenremtechterdebegingroeiendeontwikkelingvanwintertarwe.Het
wortelextractvanesparcette,meerjarigegrassenenmaisstimuleertdaarentegendeontwikkelingevandetarwe.
Invloedvanspinazieopstambonen
Opproefveldenvanhet PAW inZevenbergschenhoekheeftmen,aldus
mej.DeBoer (2^)geconstateerddatmetspinaziealsvoorgewasdeopbrengst
vanstambonenlagerisdannadoperwtenofzondervoorvrucht.Ditwasaanleidingompotproeventenemenmetgrondvandezeproefvelden.Daartoezijn
inmaart1967°Pdezeveldenspinazieendoperwtengezaaid.Despinaziegrond
kreeg1000kgkalksalpeter,deerwtengrond 150kgperha.Uitdezegrondzijn
pottengevuldwaarinstamslabonenzijngezaaid.Naenigetijdwarener
duidelijkgroeiverschillentezien.Destamslabonenopdespinaziegrond
blevenachteringroei.Bijhetplukkenvandebononvanplantendieinhet
laboratoriumwarengegroeidwasdeopbrengstopgrondzondervoorgewastweemaalzogrootalsdieopdespinaziegrond.Vandebonenplantenindebak
wasdeopbrengstopdespinaziegrondvijfmaallagerdandieopdeerwtengrondenopdegrondzondervoorvrucht.Vandezegrondenwaso.a.debemestingstoestandverschillend.Deaanmerkelijklagereopbrengstopdespinaziegronddoetvermoeden,dathierbijbepaaldestoffeneenremmendewerkingkunnenuitoefenen.
Herbeplantingsprobleembijappels
Hoestra (92,93,94)enKleijburg(94)hebbenonderzoekingenverricht
naardeoorzakenvandeherbeplantingsziektebijappels.Dezeziekteveroorzaaktmoeilijkhedenbijdegroeivanappelbomen.
Opgrondenwaarappelboœenzijnaangetastdoordeherbeplantingsziektegroeien
alleanderegewassengoed,uitgezonderddepeer.Nematoden (speciaalPrat.
penetransRef.)vormen (zoalswereeds bijhethoofdstukoveraaltjeszagen,
Ref.)eendeelvanhetcomplexvanfactorendiedeeluitmakenvanhetherbeplantingsprobleembijappels.Ofschoondezeziektenuvoldoendekanworden
bedwongenmetchemischebodemontsmetting,w.o.chloorpicrine,verhittingvan
degrondtot60°Cgedurendetenminstej50minuten,zijndeoorzakennogsteeds
duister.Eenvandetheoricäi(naastdedeficiëntenziektentheoriodievolgens
Hoestranietdeoorzaakkanzijn)isdieoverworteltoxinen.Inditopzicht
vindtHoestra (93)hetwerkvanBörneroverphlorizinebelangrijk.Onder
laboratoriumomstandighedenvondBomer,datphlorizineeentoxischeffecthad
opappelzaailingeninwatercultures.Bijlateronderzoek,onderveldomstandigheden,bleekhetBörnerdatphlorizinenietdirectverantwoordelijkisvoor
hetherbeplantingsprobleembijappels.Ineenrecenterepublikatieoppert
Börnerdemogelijkheiddatphlorizineindirectactiefwordtdoorhetvormen
vancomplexeverbindingenmetmicro^organismen.UitonderzoekingenvanHoestra
(93)envananderenblijkt,dat plilorïzinonietdirectdegroeivanappels
beïnvloedtwanneerdezuiverechemischestofaandegrondwordttoegevoegd.
BovendienishetvolgensHoestraenKLeijburg (9^)moeilijkaantenemen,dat
toxinenlang indegrondachterblijven,terwijlherbeplantingsmoeilijkhedenhedentotminstensenkelejarennahetrooienvoorkomen.
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Aaltjesentoxinenkunnendusniethetgeheleherbeplantingsprobleemverklaren.Daaromzijnernoganderefactoreninhetspel.
Hoestra (92,95)heeftookdeinvloedvandepHenvanhetvochtgehalte
vandegrondophetoptredenvandeherbeplantingsziektebijappelsonderzocht.GrondenmeteenpH lagerdan5*5zijngewoonlijknietaangetast.Vrijwelalleernstigegevallenvanherbeplantingsziektewerdengevondenbijeen
pHvan6,5enhoger.BovendienkandoorkunstmatigepH-verlagingvanbesmette
grondeenevensterkegroeiverbeteringwordenbereiktalsmetchloorpicrine.
Ookhetvochtgehaltevandegrondbeïnaoedtdeziekte.Slecht ontwaterdenatte
grondenwordenInhetveldnietaangetast.Bijpotproevenwordtdegroeivan
zaailingenopbesmettegrondveelverbeterdalsdegrondnatwordtgehouden.
EnkeleresultatenvanonderzoekophetgebiedvanallelopathieinRusland
In1967werdteKieveensymposiumvanRussischeonderzoekenover
"allelopathie"gehouden.Ditsymposiumomvatteintotaal68voordrachten.
Vanenkelevoordrachtenwordthierdeinhoudinhetkortweergegevenenwel
aandehandvaneensamenvattingvanGalinaPospelowa (152).
Doo*Smirnoven Izmajlovwordteropgewezen,datworteluitscheidingenvan
deplantenookeengrotepraktischebetekenisvoordelandbouwhebben,zoals
b.v.bijhetopstellenvanvruchtopvolgingsplannen.Doormiddelvan
chromatografiewerdenbijgeïsoleerdewortelsvanluzerne,wikkeentomaten
ongeveer20organische stikstofhoudendeverbindingenvastgesteld.De
kwalitatieveenkwantitatievesamenstellingenvandezeverbindingenhangt
afvandeplantensoort,groeiduurvandewortelenvaneenreeksuitwendige
factorenenvoorwaarden.
GrodzinskyenDrubenkomakenmeldingvanresultatenvanenkeleonderzoekingenuit1966,waarbijde24-urendynamiekvandedoorwortelsuitgescheidenorganischestoffenonderdeomstandighedenvanwatercultureswerd
onderzocht.Metbehulpvangemerktekoolzuur werdvastgestelddatmais,
lupineenvoederleguminosenreedstweeuurnaassimilatievanatmosferische
koolstof,organischestoffenmetgemerktekoolstofuitscheiden.
Maisassimileerdevangemerktekoolstofpergroene massa-eenheidbijnahet
twee-en-een-halfvoudigetenopzichtevanlupineenvoederleguminosen.
RachteenkoenEgorovaverrichtenproevenin1965en1966.Daarbijwerd
vastgestelddatdewederzijdsebeïnvloedirgvanlupineenhaverinmengteelt
overwegendbepaaldisdoorhetverschillendritmebijdeabsorptieenuitscheidingvanmine-alevoedingstoffen,evenalsdoorhaarworteluitscheidingen.
Hetzelfdebeeldvertoondeooklupine.Degroene-massa-opbrengsteninmengteelt
wareninvergelijkingtotreincultuur20tot39 %hoger.Aankorrelopbrengstenwerdinmengteelteenverhogingvan15 %berekend.
VolgensDonitrenkoenLogovskajae.a.ishetonderzoekvandewederzijdse
beïnvloedingvandeplantenbijdeopnamevanvoedingsstoffenindemengteeltenvanleguminosen engraangewassenzowelvantheoretischalsookvan
praktischbelang,vooralbijtoepassingvanbemesting.Uitdeliteratuuren
opgrondvanresultatenvaneigenproevenkondoorgenoemdeonderzoekenwordenaangetoond,datdeplantenproduktiviteit indemengteeltvanleguminosen
engraneninderegelhogerisdandeproduktiviteitvanreinculturen.
Erwerdeenaanzienlijkverschilinreactievandeleguminosen engraansoortenindemengteeltopN-,PenK-bemestingvastgesteld.
Lichvar enNazarovawijzenerop,datvoorhetverkrijgenvanhoge
opbrengsteninmaismengselsdepeulvruchtenvanbijzonderebetekeniszijn.
Eengoedelevensgemeenschapwordtverkregenvanmaismetsojabonen,witte
voederlupine,tuinbonen;ongunstigzijno.a.erwten.
VolovnenkoenSerdjuk steldenbijalleproevenvan1965en1966vast,
datinallebemestingsvariantendeopbrengstenvanlupineenhaverinde
mengteelt-hogerlagendanindereincultuur.
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HaverreageerdeinmengselsmetlupineopN-bemestingbeterdaninreincultuur.DeN-bemestingleiddebijhavertotopbrengstverhogingvandeluchtdrogemassavan28,4q perhainreincultuurenvan39*4q perhainmengteelt.Indemengteeltwerdeenverhogingvanhetknolletjesgewichtinvergelijkingtotreincultuurvastgesteld.
Dzjubenkovondeenpsitieveinvloedvanwitteenblauwelupine,veldbonenenerwten opdegroeiendeproduktiviteitvandemaisinmengteelt.
ProevenvanLugovkajaenJaroscnecksteldenvast,dathetgehalteaan
PenKindehaverplanteninderegelindemengteelthogerwasdaninde
reincultuur.Bijdehaverplantenwerdennochinmengteelt,nochinreincultuur,wetmatigeveranderingeninhetN-gehaltevastgesteld.
Bi?proevenvanPirozenkoenTomasevskajamethaverenlupineinzandcultuurmetgebruikvangemerkteP-werddemogelijkheidvaneenoverdracht
vandePnaardewortelsvandeeneplantaanandereplantenbevestigd.
Erheefteenversterkteopeenhopingplaatsvanmoeilijkoplosbarefosforverbindingenbijgraanplanteninmengteeltmetleguminosen.
Maksimenkozaginproevenbevestigd,datinmengselszaadbijkeuze
vandecomponenteneneengunstigaandeelinhetzaadmengsel,deeiwitopbrengsthogerisdaninreincultuur.Bijzaaienvansoedangrasenzomerwikke
werdeenverhogingvandeeiwitopbrengst van29,2tot40,4 %invergelijking
totreincultuurvansoedangrasbereikt.
SokolQvaenMikrjukovnamenbijoptimalebevochtigingvandegrondin
groeipotteneenpositivieveinvloedvanwortelafscheidingenvangersten
wittemosterdopdeerwtenplantenwaar.Ookoefendendeworteluitscheidingen
vanhaverenwittemosterdeenpositieveinvloeduitopwikkeplanten.De
opbrengstaangroenemassabijhetmengselwikke-mosterd wasbijgelijke
uitzaainormenvandezaadcomponentenbijnagelijkaandievanhetmengsel
wikke-haver (resp.75*9en76,2qperha).Daarentegen warendeeiwit-,\
vet-,encarotinegehaltenvanhetmengselwikke-mosterdaanzienlijkhoger.
Kaurovmaaktmeldingvanproevendiein1965en1966overdewederzijdse
invloedvanSerradelleenlupine,Serradelleenhaverinmengselswerden
onderzocht.DehaverplantenscheppeninmengteeltwatbetreftdeP-voeding
gunstigevoorwaardenvoorSerradelle.Bijbegietenvanb.v.Serradellemet
hetdooruitwassenvaridelupinewortclsgewonnenwaswaterwerdeenopbrengstverhogingvan17 %bereiktenbijbegietenmetworteluitscheidingenvan
havereenverhogingvanrond47 %.Bijbegietenvanlupinemetworteluitscheidingenvanhaverwerdeenopbrengstverhogingvan22 %enbijhavervan
16 %bereikt.
SiscenkovonddatN-gebrekbijerwtentotstimuleringvandegroeien
hetademenleiddeentegelijkertijddeactiviteitvandefotosyntheseverminderde.Integenstellingtotleguminosen leiddendeongunstigevoedingsvoorwaardenbijgersttotstijgingvandegroeientotvormingvanvegetatieve
massa.
PorkenPostdedenonderzoekoverallelopathischeinvloedenvanenkele
soortenweideplantenennatuurlijkegraslandschappen.Inwelkematedeplantenuitscheidingenindenatuurlijkeplantengezelschappendesamenstellingvande
soortenbeïnvloedenisnognietdefinitiefonderzocht.Tervaststellingvande
allelopathischeinvloedvandehooigrassoortenonder,devoorwaardenvande
bodemcultuur,werdeneenreeksvanproevenverricht.Daartoewerddebetreffende
plantensoort-acceptorplant-inPetrischalenuitgezaaidenmeteenoplossing
vanhetdoorworteluitscheidingengewonnenwaswatervanbepaaldeplantenbegoten.Erwerdvastgesteld,datdoallelopathischeinvloedookonderdevoorwaardenvandebodemcultuurbehoudenbleef.Bijongeveereenderdevandegevallenwerdeenpositieveinvloedopdekiemkrachtvandeacceptorsoortenwaargenomen,bijeenderde vandegevallenwerdeenvertragingvandezaadkieming
eninhetlaatstederdedeelvandegevallenwerdgeennoemenswaardigeinvloed
waargenomen.

11
Verderwerden16titelsgenoemdvanonderwerpendieverbandhoudenmet
dewederzijdsebetrekkingenvandehogereplantenendemicro-organismevan
derhizosfeer.Genoemdwerdeno.a."fysiologische actievestoffendiebijde
verteringvandeplantenrestenontstaan"ende "wederzijdsebetrekkingen
vandemicro-organismenvanderhizosfeerinverbindingmetdeverschijnselen
vandeallelopathie".
Erwerdookeenhoofdstukgewijdaanarbeidsmethodenbijallelopathisch
onderzoek.VooralindelaatstejarenheeftinRuslanddemethodevande
chromatografieverbreidinggevonden.Menkanerstoffeninzeerverdunde
toestandmeeaantonen.

- 112IX.EENZIJDIGEGRAANTEELT
Hetaandeelgranenindeoppervlaktebouwland (exclusiefkunstweide)bedroeginNederlandvolgensCBS-gegevensin1955en1966resp.56,8 %en
59.1 $>.Voorderivierkleigebiedenwarendecijfersin1955en1966resp.
59.2 %en66,5 $>> voordezandgebieden70,0 %en70,6#,voordezeekleigebieden45,2 $>en49,4 %.Inallegebiedensteegdushetaandeelgraneninde
totaleoppervlaktebouwland.
Intensiteitvandegraanteeltenopbrengstverliezen
IntensievesystemenmetveelgraneninhetbouwplanleidenvolgensWalker
(199)totziektenbijgranen.Dezeziektenkunnenopbrengstdalingentot
gevolghebben.Inverschillendeomstandighedenkunnendezeopbrengstdalingen
zeeremsig zijn.Walkerzegt,datbijintensievegraanverbouwdegrootste
verliezengewoonlijkhetmeestvoorkomenbijwintertarwe;ookzomergerst
looptinditopzichtveelrisico.Tarwehalmdoderenoogvlekkenziektezijnin
Engelanddemeestvoorkomendeaandebodemgebondenziektenbijgranen.Slope
e.m.(176)vergelekenbijproevenin1968teWoburn-Engeland-deopbrengstenaanwintertarweverbouwdnabraak(1965)-kunstweide-aardappelen
(1967)metwintertarweverbouwdnabraak(1965)-tarwe-tarwe.
GerekendoverallevierN-trappen bedroeghetopbrengstverliesgemiddeld
12,1cwt perareofwel39#.Dezeverliezenwerdenvooralveroorzaaktdoor
detarwehalmdoder.InArableFarmer(31)isvermeld,datproevenInDenemarkenaangetoondhebbendatdeopbrengstbijhetvijfdecontinuverbouwde
wintertarwegewasmet26 %gedaaldwas.Hetvijfkeerachterelkaarverbouwen
vangerstdeeddeopbrengstmet17 %dalen.
Ervaringenmetcontinuegraanverbouw
Round (158)geeftin"hetkortervaringenweermetcontinuverbouwen
vanwintergranenindevormvaneenrotatieproef,aangelegdin1962.
Hierbijisgebleken,dataantastingdoorplagen,ziektenenonkruidconcurrentiedehoofdfactorenzijndiehetsuccesvaneengraanteeltbepalen.
Hetinbedwanghoudenvanaandebodemgebondenziektenvormthierbijverreweghetmoeilijksteprobleem.Bijeenproefmetcontinuetarweverbouwwerd
doorRoundervaren,datdeaantastingdoordetarwehalmdoderdebelangrijkste
ziektewas.Onmiddellijknahetoogstenwerddestoppelgecultiveerd,om
zoveelmogelijkdegeïnfecteerdestoppelsenwortelskapottemaken.
Totnutoeverkregenresultatenwijzenerop,dateenjaaronderbrekingvan
detarweteeltdoorwinterhaverdetarwehalmdodertoteenvoldoendelaagniveaureduceertomeengoedtarwegewastekrijgen.Vaneenanderproefveld
metcontinuetarweteeltwasvolgensRoundhetorganische-stofgehalte hoger
danhetorganische-sfefgehalte• opdedaargelegenpraktijkvelden.Mogelijk
vormendetoenamevanhetorganische-stofgehalteenhetsteedshandhaven
vaneengoedestructuureenvandesleutelsomcontinuwintertarweteverbouwen
inaanwezigheidvandetarwehalmdoder.
Bullen(32)heeftervaringopgedaanmethetintensiefverbouwenvantarwe
opdeproefboerderijBoxworth-Engeland.Daarbijisgeblekendathetonwaarschijnlijkis,datintensievetarweverbouwwinstgevendisopdelichteregronden.
Deontwateringmoetgoedzijnendestructuurredelijk.AndereadviezenvanBullen
gebaseerdopervaringeninhetintensiefverbouwenvantarwezijno.m.!gebruik
oogvlekkenziekte-resistente rassen,zaainiettevroeginverband metbetere
bestrijdingsmogelijkhedenvanzwartgras(-duist.Ref.).Bullenmeent,dat
grasachtigeonkruidenopgoedgedraineerdegrondenvermoedelijkvaakernstiger
verliezenveroorzakendandetarwehalmdoder.
Hughese.m.(97)hebbenervaren,datbijintensieveofcontinuegraansystemenziekteneenhoofdrolgaanspelen,omdatzedeopbrengstgaanbeperken.Voorjaarszaaiofhetgebruikvaneffectieveselectieveherbicidenin
"break"-gewassenisnoodzakelijkomhetoverbrengenvanziektentoteenminimumtebeperken.
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HetiswelduidelijkaldusHughes,datintensievesystemenvangraanproduktiesmomenteelgeenhogeopbrengstenzullengeven.Datzevoldoendeopbrengstenkunnengevenwordtduidelijkgedemonstreerd,maaralleenalsereen
hogegraadvanbedrijfsvoeringophetgebiedvandegewassenteeltwordttoegepast.VolgensHughese.m. (97)heefttoenemingvandegraanteelttotnutoe
nietgeleidtoteentoenemingvanplagen,uitgezonderdhetgraancystenaaitje.
Ditaaltjeblijfteenbedreigingvooreenrendabelegerstteeltopdekalkhoudendeenlichteregronden.Dezeplaagkandeoorzaakzijnvanlageopbrengstenbijcontinuegerstteelt.Haverisbijzondervatbaarvoorhetgraaneystenaaltje.Zomerhaverisvatbaarderdanwinterhaver;haverkaneenaaltjesinfectie snelleropbouwendantarweofgerst.
Rasverschillenencontinuegraanteelt
VolgensArableParmer(6)teeltmenopBroadbalk-inRothamsted-sinds
1843continutarweenwel steedshetouderasSquareheadsMaster.Deopbrengst
vanditrasligt10à15 %lagerdandievandemodernerassen.In1968isop
eendeelvanhetproefveldSquareheadsMastervervangendooreenmodernerras,
nl.Capelle.Bijgerstisziektemindercritiekdanbijtarwe.Hetoude
gerstrasPlumageArcherbrachtopHoosfield-inRothamsted-36cwtperacre
openhetmeerrecenterasMarisBadger2ton.Bullen (32) zogtdatsinds
hetintroducerenvanhetrasCapelle -inEngeland-ergeenbelangrijkeverbeteringenindeoogvlekkenziekte-resistentiebijtarwerassenmeertotstand
gekomenis.Indeeerstkomendejarenkunnenweverschillenderassenverwachten,
aldusBullen,dieeenhogeregraadvanresistentiebezittendanCapelle.
Devorderingenophetgebiedvandeveredelingopresistentietegenoogvlekkenziektelijkenbijgerstmindersneltegaandanbijtarwe.
Continuegraanteeltenvoetziekten
SlopeenCox(l80)gingenin1965deinvloednavandevoorvruchtopde
aantastingdoorvoetziektenenopdekorrelopbrengstbijzomergerst,zomertarweenwintergerst.Gerstin1965verbouwdnabonengafgemiddeldovervier
N-giften28 %meer(d.w.z.41,6cwtperacre) dangerstdieonafgebroken,
d.w.z.voordevierde,vijfdeenzesdekeerachterelkaarnazichzelfwerd
verbouwd (d.w.z.gemiddeld32,3cwtperacreopbracht), HoehogerdeNgiftwas,destegeringerwashetopbrengstverschil.Hetpercentagedoorde
tarwehalmdoderaangetastegersthalmenbedroegbijonafgebrokengerstteelt
gemiddeld49 %enbijgerstnahaver-bonen2 %.Vandeoogvlekkenziektebedroegendeaantastingspercentagesresp.15en2.Zelfsbij0,9cwtNper
acregafononderbrokengerstteeltnoglagereopbrengstendangerstverbouwd
nahaver-bonenzonderstikstof
bemesting.Dezelfdeproefwerdookuitgevoerd
bijzomertarwebij0,6cwtNperacre.Zomertarwenabonen-haver(dusniet
nahaver-bonenzoalsbijzomergerst)bracht37*8cwtop:d.w.z.3*8cwt
ofwel13$meerdanononderbrokenzomertarwe.Hetpercentagedoordetarwehalmdoderaangetastetarweplantenbedroegresp.5$(bijtarwenabonen-haver)
en40 %(naononderbrokentarwe).Deverschillenzijnhiernietzogrootalsbij
zomergerst,omdatdevoorvruchtbijdeonderbrokentarweteelthaverwas.Bij
wintergerstisdeinvloedvandevoorafgaandegwassenveelgroterdanbij
zomergerstvanwegehetrisicodatdoordetarwehalmdoderendeoogvlekkenziekte
wordtveroorzaakt.
SlopeenEtheridge (184)verkregenin1968alsopbrengstaangerstverbouwdalseerstegewasnahaver-bonen,alstweedegerstgewasenalsderde
gerstgewasnahaver-bonenresp.42,5,39*0,en32,9cwtperacre.
Hethierbijbehorendepercentage-inmei-doordetarwehalmdoderbesmette
plantenbedroegresp.2,10en24 %;hetpercentageinjuliaangetasteplanten
bedroegresp.1,'l7en31 %.
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InZwedenwerdendoorAgerberg (2)proevenverrichtgedurendedeperiode
1950t/m 1966enwelbijo.a.zomertarwe,zomergerstenhaver,continuverbouwdenverbouwdnaanderevoorvruchten.Uitdezeproevenblijktdatde
graangewassendoorcontinueteeltzeersterkinopbrengstkunnendalen.
Zomertarwecontinueverbouwdgafvrijslechteopbrengstenenbrachtinsommigegevallenslechts40 %opvandeopbrengstverkregennaanderevoorvruchten.Deresultatenvandezeproeventoondenaan,datcontinueteeltenvergaandeeenzijdigheidindeplantenteeltvroegoflaattotafnemendeopbrengsten,
verslechterdebodemgezondheidendalendevruchtbaarheidleiden.Verbetering
vanderassenkeuzeendebemestingkondennietverhinderendatdeopbrengsten
indeuitgesprokengraanrotatieseendoorlopendedalingvertoonden.Dezedalingvielhierhetmeestopbijhetafwisselendverbouwenvantarweengerst.
DoorSlope (178)wordtdeopbrengstaanzomergerstvanI963t/m 1966continualsvierdetotenmethetzevendeachtereenvolgendegewasverbouwd,vergelekenmetzomergerstverbouwdnahaver-bonen.Dehoogsteopbrengstaan
continuverbouwdezomergerstwas6§-cwtperacreminderdandehoogsteopbrengstnaeenonderbrekingmethaver-bonen.Bovendienwarenvoorhetbereikenvandehoogsteopbrengstbijcontinuegerstteelt60extrastikstofeenhedennodig.DegerstopbrengstnabonenwaszonderN-bemestingeven
hoogalsdeopbrengstaancontinuverbouwdegerstmet90N-eenhedenperacre.
Gerekendoverdevierstikstofhoeveelhedenbedroegdegerstopbrengstnahaver-bonen42,3cwtperacreendievancontinuverbouwdegerst31,8cwt.
Ditis25 %lager.Deaantastingdoordetarwehalmdoder,washiergemiddeld
resp.54 %en3 %.
Graanopbrengstinverbandmethetoptredenvanvoetziekten
Uithetvoorgaande,speciaaluitdeparagraafovervoetziekteninverbandmetcontinuegraanteeltblijkt,datbijintensievegraanteeltdeaantastingdoorvoetziekten,speciaaldetarwehalmdoderendeoogvlekkenziekte,
toeneemt.
DoorSlopeenCox(l80)wordencijfersaangehaaldovereenproefmet
Pioneer-wintergerst,uitgevoerdopeengedeeltevanHoosfield (inRothamsted,Ref.)waarinvoorafgaandetweejarenzomergerstwasverbouwd.Deopbrengstenvanw.gerstbij0,25cwtN,0,50cwtNenbij0,75cwtNbedroegen
resp.l4,4,21,8en.24,8cwtperacre.Hetaantalplantenaangetastdoordetarwehaldoderbedroegresp.94,93en86 %,hetaantalplantenmetoogvlekkenziekte
resp.54,45en43 %*Hetlageopbrengstniveauaanw.gerstbijdezeproefen
hethogepercentagevoetziekten,vooralwatdetarwehalmdoderbetreft,duidt
ookhierophetgevaarvanvoetziektenvoordegerstopbrengst.
Aantaljarenmetcontinueteelt,hetpercentagevoetziektenendeopbrengst
EtheridgeenSlope (54)wijdenaandachtaaneenproef,waarbijdekorrelopbrengstaanwintertarwe,deaantastingdoordetarwehalmdoderenhet
aantalkerendathetgewascontinuisverbouwd,werdbepaald.Continuverbouwdetarwe (vijfde,zesdeenzevendeopeenvolgendegewas)hadeenkorrelopbrengstvan32,2cwtbijeenpercentagedoordetarwehalmdoderaangetaste
tarwevan64.Dekorrelopbrengstvanhettweedeenderdetarwegewasbedroeg
gemiddeld29,6cwt,terwijl75 %vanhetstroaangetastwasdoordetarwehalmdoder.
VolgensgegevensvanCox(4l)wasin1965opGreatFieldI-Rothamsteddeaantastingopalleveldjesvandezeproefernstig.Hetvijdeenhetzevende
opeenvolgendetarwegewashaddenechterminderdoordetarwehalmdodergeïnfecteerdeplanten-resp. 66 en62 % - danhettweedeenvierdeopeenvolgende
tarwegewas-resp.75en86$.Debijbehorendekorrelopbrengstenbedroegenresp.
31,8en32,4cwtperacreen29,6en29,3cwt.OpBroadbalkwasinjulide
aantastingdoordetarwehalmdoderinhettweede,derde,vierde,zevendeen
veertiendeachtereenvolgendetarwejaarresp.40,57*94,98en81 %.
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ArableParmer(31)deeltmee,datcontinuegraanteeltweinigeffectblijkt
tehebbenopdeaantastingdoordeoogvlekkenziekte,Continuegerstteelt
veroorzaakteeenstijgingvandeaantastingdoordetarwehalmdodervan35
tot75 %.Voorw.tarwebedroegendezecijfersresp.33 %inheteerstejaar
en80 %inhetvijfdejaar.
Dalingvanopbrengstverliezenbijaanhoudendcontinuegraanteelt
Barber(10)vielhetop,dateropeengrootlandbouwbedrijfin
Engelandbijcontinuegerstteeltnavijfofzesjaareendieptepuntkwam
indeafnamevandegerstopbrengst Round (158)gingdeopbrengstennavan
w.tarwegewassendiegedurendeeen,twee,drieenvieropeenvolgendejaren
werdenverbouwd,bij4N-hoeveelheden.Detarwe-opbrengstengerekendeover
devierN-trappenbedroegeninheteerste,tweede,derdeenvierdejaarresp.
4l,8,53*3*21,7en29,0cwtperacre.Hetvierdeachtereenvolgendetarwegewasbrachtdus-in1966-eenaanzienlijkhogereopbrengstopdanhet
derdetarwegewas (bijalle4N-trappen).
Slopee.m.(176)makenmelding-vanproevendiein19^1inLittle
Knott-Rothamsted-warenaangelegd.Heteerste,tweede,derdeenvierde
gerstgewasnahaver-bonengavenopbrengstendieduidelijkeendalende
tendensinhielden.Hetvierdegewasgafdusdelaagsteopbrengst,vervolgenshetderdegewasenz.Hetachtstegewasgaf-in1968dus-eenhogere
opbrengstdanhetvierdegewas.Dezehogereopbrengstgingsamenmeteen
dalingvandeaantastingdoordetarwehalmdoder.Detarwehalmdoderkwam
inallegerstgewassenvoor,behalveinheteerstegewas.Dezeziektekwam
hetmeestvoorinhetderdeenvierdegewas,dochwerdminderincontinu
verbouwdegerst.Ditgoldookvoordewintertarwe.Hughes(97)zegt,dat
SippeenCoxinRothamsteddeaandachteropvestigdendatbijcontinue
wintertarweverbouwdeaantastingdoordetarwehalmdoderopeenbepaald
puntnietverdertoenam,maarinwerkelijkheidafnam,hetgeensamenging
meteentoenemingvandeopbrengst.DezeontdekkingisvolgensHughes
academischgezienvangrootbelang,omdatheteenuniekvoorbeeldisvan
eennatuurlijkebenuttingvanbiologischebestrijdingvaneenaandebodem
gebondenziekte.Dezeafnamevandeopbrengstdaling,de"decline"bijvoortgezettegraanteeltisaldusArableParmer(6)toeteschrijvenaandeafname
vandetarwehalmdoderaantasting.De"decline"geldtevengoedvoorgerst
alsvoortarwe.Bijdegerstiszeechtervanminderbelang,omdatdeverliezendoordetarwehalmdoderziektebijgerstmindergrootzijn.Slopee.m.
(176)constateerden,datofschooncontinuverbouwdegerstminderlastheeft
vandetarwehalmdoder,dezegerstnietsteedsmeeropbrachtdanhetderdeof
vierdeachtereenvolgendverbouwdegewas,mogelijkvanwegeanderefactoren
zoalsonkruiden,diehetvoordeelvanafgenomentarwehalmdoderaantastingte
nietdeden.
Vez(192)maaktmeldingvanproevendievanaf19^3inZwitserlandmet
continuetarwewerdenverricht.Vanafhetderdejaarwasereenbelangrijke
dalingvantarwe-opbrengstenwaartenemen.Indevolgendejarenbleken
deopbrengstenzichophetzelfdeniveautehandhaven.
Slope(178)vermeldtresultatenvaneenproefdievan19^3t/m 1966te
RothamstedbijCapelle-wintertarwewerdverricht,bijeenN-giftvan100
eenhedenperacre.Vancontinuverbouwdetarwebrachthetvijfdetotachtste
gewasgemiddeld32,2cwtperacreop,terwijl64 %vandeplantenbesmetwas
metdetarwehalmdoder.Hettweedeenderdetarwegewasnaeen"breakgewas"
brachtenechtermaar29,4cwtperacreop,terwijlhierzelfs75 %vanhetaantaltarweplantendoorde,tarwehalmdoderwasbesmet.Heteffectvande"takealldecline"washierdusklein.Opandereplaatsenkandeze^dalingvande
besmettingmetdetarwehalmdoder"echteraldusSlope,veelgroterzijn.
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Aandebodemgebondenziekten
VolgensdedirecteurvanhetproefstationteRothransted(6)vormende
aandebodemgebondenziektenmisschienwelhetmeestonhandelbareprobleem
waarmeedegraanverbouwerswordengeconfronteerd;zezijndeoorzaakvande
grootsteopbrengstverliezenbijdegraanteelt.Round (158)isvanmening,
datdetarwehalmdoderdehoofdoorzaak isvandeopbrengstdalingeninopeenvolgendewintertarwe-gewassen. ProeveninEngelandmetintensievegraanrotatiesdieopgebouwdwarenuitwintertarweenwinterhaverwezenuit,dat
winterhaverdetarwehalmdoderinfectietegenhoudt.
Mogelijkhedentotcontinuetarweteelt
Bullen(j52)vindt,daterernstigeproblementeoverwinnenzijnombij
continuetarweverbouwtotredelijkeopbrengstentekomen.Enkelevandedoor
Bullenvermeldeproblemenzijn:hetveroorzakenvanmislukkingenbijdeteelt
alsgevolgvangrasachtigeonkruidenenziekten,hetmeerwisselendinkomen
bijcontinuetarweteeltvergelekenbijgerstverbouw.
Continuegraanteeltindepraktijk
InhetzuidoostenvanEngelandheeftmenaldusHughese.m. (97)eenbeperkteoppervlaktewaaropcontinugranenwordenverbouwd,inhoofdzaakgerst.
Erheefthierinhetalgemeeneenuitbreidingvandeopvolginggraan-kunrrtweideofvangraanmetandere"break"gewassonplaatsgehad.
Bemestingenonkruidbestrijdingbijintensievegraanteelt
Slope (178)vestigtdeaandachtophetgrotebelangvano.a.eenjuiste
bemestingeneengoedeonkruidbestrijdingbijintensievegraanteelt,teneindedeopbrengstverliezentoteenminimumtebeperken.Bijeenproefvan
SLzpee.m. (176)metcontinuegerstteeltwerdendemeestebreedbladigeonkruidenbestredendoorbespuitingmetherbiciden.Dochverschillendeonkruidenkwamenindecontinuverbouwdegerstbij0Ninsterkematevoor.
Petrov (15O)isvanmening,dattoepassingvanmeststoffeneenmachtig
wapenisorndebodemvruchtbaarheidtebeïnvloeden.Hetkanechterdenadelen
vanhetzonderonderbrekenverbouwenvaneencultuurgewasslechtstendele
opheffen,maarniethelemaaluitdewegruimen.Deproevenvanonderzoekers
uitBulgarijeenanderelandenhebbenaangetoond,dathetopbrengstvermogen
vandemeestelandbouwgewassendiecontinuwordenverbouwdonafhankelijkvan
debemesting,zeersterkdaalt.
Eenzijdigeteeltvanzomertarweinvergelijkingmeteenzijdigewintertarweteelt
DepotentiëleopbrengstbijgezondezomertarwegewassenisvolgensSlope
(178)veelgeringerdandievanwintertarwe-rassen. Maarindienhetgekweekterassenbetreftdiemeeropbrengendandegangbarerassen,dankanmen
beterdiegekweektezomertarwerassencontinuverbouweadanwintertarwerassen,
behalveopgrondendiegunstigzijnvoorhetgraancystenaaltje.Injarendie
gunstigzijnvoordeontwikkelingvandetarwehalmdoderbijzomergewassen
kunnendeverliezeninzomertarweevengrootzijnalsinwintertarwe.
Continuetarweteeltt.o.v.continuegerstteelt
Continueenintensieveteelt van wintertarweisnaardemeningvanRound
(158)veelmeerbeperktenvaakmindersuccesvoldatcontinuegerstteelt.
VeelboereninEngelandzoudengraaghunoppervlakteenhunintensiteittarwe
verhogenalserpassendemaatregelen,hoofdzakelijkophetgebiedvanziekten,
beschikbaarwaren.VolgensArableParmer(j51)bleekbijproeveninDenemarken
continuegraanteeltweinigeffecttehebbenopdeaantastingdooroogvlekkenziekte.
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teeltvandiversegranentussen1950en1966,w.o.continuez.tarweenz.gerst
bleekuitcijfersvanAgerberg (2),dathetopbrengstniveaubijz.gerstin
deloopvandeproefperiodeduidelijkhogerbleefdanbijz.tarwe.Hughes
e.m. (97)menen,dat(inEngeland,Ref.)hetsuccesbijhetcontinutelen
vangerstvooreengrootdeelteverklarenisuitdeafnamevandetarwehalmdoder.
Continuetarweteeltencontinuemaisteelt
BijproevenvanPetrov(150)inBulgarijegedurendevijfopeenvolgende
jarenbrachtcontinuewintertarwe23qperhaop,w.tarweineentweevelds
rotatienamaisbracht30qopeninvruchtwisselingnahaver-wikkemengsel
36,7q.Continuverbouwdemaisgafeenopbrengstvan49,8qperha>ineen
tweeveldsrotatienaw.tarwe49,0q.Maisinvruchtwisselingbracht50q
op(d.w.z.maisisveelzelfverdraagzamerdanw.tarwe,Ref.).
Stikstofbehoeftebijcontinuegerstteelt
Round (158)neemtaan,daterbijintensievegraanteeltmeers+ikstof
nodigis.Slopee.m. (176)constateerden,dathetpercentagematigofsterk
doordetarwehalmdoderaangetasteplantenafnam.Dieafnamewasechterniet
duidelijkgenoegomtebesluitendatgerstnagerstopveelNreageerde
omdatditdetarwehalmdoderdeedafnemen,ofomdatcontinuverbouwdegerstgewassendebeschikbarebodemstikstofhaddenuitgeput.Walker(199)neemt
aan,datéénvandefactorenwaaraanhetsuccesvancontinuegerstteeltwordt
toegeschrevenis:hetiederjaaraanwendenvantoenemendestikstofgiften.
BuitensporigeN-giftenkunnenechterleidentotdeproduktievaneendicht
gewasmetzachtstro,datbijzondergevoeligisvoorinfectiedoordeoogvlekkenziekte.
Continuegraanteeltincombinatiemetgroenbemesting
ProevenovercontinuegraanteeltenvoetziektenwerdenvolgensArable
Farmer(31)uitgevoerddoorhetDeenseStaatsproefstationvoorPlantenteelt.
MorgensBrokvondeenoplossingvoorhetprobleembijcontinuetarwe-of
gerstteelt.HijpastebijdecontinuegraanteeltgroenbemestingvanItaliaansraaigrastoe.Daardoorsteegdegerstopbrengstmet15 %> Ditsysteem
isinDenemarkenzopopulairgeworden,dathetindepraktijkop250.000
acresgraanwordttoegepast.TetraploïdItaliaansraaigrasishiervoorniet
geschiktvanwegedezwareconcurrentiemetgranen.
Cooke (36)vermeldtdatbijproeveninHighMowthorpe (Engeland,Ref.)
gevondenwerd,dathetverliesaanorganischestofdoorcontinugerstte
verbouwen,konwordenvoorkomendooronderdegerstklavertezaaien.
Maximaalaandeelgranenineenrotatie
Slope (l78)isvanmening,dattarwehalmdoder,oogvlekkenziekteengraancystenaaltjegemakkelijkintoomkunnenwordengehoudendooreengeschikte
vruchtopvolgingtoetepassen.Verliezenkunnennagenoegwordenvoorkomen
indienhetaandeelgraneninderotatienietmeerbedraagtdan40 %vande
totaleoppervlakte.IntensievegraanteeltkanaldusSlopegrotebesparingen
gevenaankapitaalenarbeid,maarindiendeopbrengstenlaagzijn,als
gevolgvandegrotereinvloedvanaandebodemgebondenziekten,kanveel
vanhetvoordeelvandezebesparingenverlorengaan.;
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derotatiehetrisico(vooraantastingdoorziekten,Ref.)toenemen.Iser
geenandereoplossingmogelijk,dankanmenhetbestedeverliezenbeperken
dooreenevenredigzwaarderbemesting,eerderdantetrachtenindeloop
vandezesofzevengraanjareneen"breakgewas"intevoeren.
"Break"gewassen
Agerberg (2)vermeldtresultatenvanproevenmeteenzijdigegraanteelt,
waarbijwordtnagegaaninhoeverremendooronderbrekingvandegraanopvolging
meteenoftweegewassenvaneenanderegroep-bladvruchten-eenverbetering
vandebodemgesteldheidenbodemvruchtbaarheidkanbewerkstelligen.Uitdeze
proevenblijkto.a.datonderbrekenvandegraanopvolgingmeteenjaarverbouwenvanwittemosterdofaardappelendegraanopbrengstmetJ50resp.35%
kantoenemen.EenéénjarigeonderbrekingisaldusAgerbergnietvoldoende
omeenvolledigesaneringtebereiken.Dooruitschakelingvantweebladvruchtenindehakvruchtenrotatiewerdbijdezeproevendegraanopbrengst
met45 %verhoogd.
SlopeteRothamstedisaldusArableFarmer(6)voorstandervaneenjuistetoepassingvanonderbrekingsgewassenineengraanrotatie.Menmoetzich
echterrealiserendatheteffectervanmaarzeerkortis,voorzoverhet
bestrijdenvanziektenbetreft.Heteffectvaneenonderbrekingvanéénof
tweejareniszeerkortstondig.Bijhettweedegewasnadeonderbrekingzijn
weweerophetzelfdeniveauteruggekeerd;hetkanzelfsdaarbenedenkomen.
Deaantastingdoordetarwehalmdoderkaninhettweedeenderdegewasnaeen
korteonderbrekingernstigerzijndanbijcontinuegraanteelt.
PêquignotenRécamier(l48)vergelekeneentienjarigerotatiedieuitsluitenduittarweengerstwasopgebouwd,mettweetienjarigerotatieswaarbij
deteeltvangranennavijfjarenwerdonderbrokenmeteenjaarbietenresp.
aardappelen.Daarnawerdinalledrierotatiesweertarweverbouwd.Deresultatenvandezeproefbevestigendathetonderbrekenvaneenrotatiemetuitsluitendgranendooreenklassiekehakvruchteenzeergevoeligeverbetering
vandeopbrengsttotgevolgheeft.Verderblijktdatonderbrekingvancontinue
tarweteeltnavijfjarendooreenjaarbietenofaardappelen,eenspectaculaireverbeteringvandetarwe-opbrengst(inhetzevendejaar)teziengaf.
Hetinvoerenvanhaverinderotatieinplaatsvaneenhakvruchtuittezich
ineenopbrengstverbetering,maardezebleefbeperkt.Daarmeewordtvolgens
sehr.'saangetoond,datookanderefactorendandeoogvlekkenziektevast
enzekereenopbrengstdalendeffecthebben.
IneenproefteRothamsteddieeindigdein1953brachtvolgensSlope
(178)SquareheadsMaaterwintertarwe,dieononderbrokenophetzelfdeperceel
wasverbouwd(overhetaantaljarendatercontinutarwewerdverbouwdwordt
nietsgezegd,Ref.)slechts16cwtperacreop.Detarwedienaeentweejarigeonderbrekingzondergranenwasverbouwd (welkegewassenerindietwee
jareninplaatsvantarwewerdenverbouwdisooknietbekend,Ref.)bracht
36cwtperacreop.BIJdfecontinuverbouwdetarwekwamenoogvlekkenziekte,
tarwehalmdoderenwildehaverinsterkerematevoor,maarnietbijdetarwedie
nadeonderbreking("afterthebreak")werdverbouwd.
Tarweengerstdienaeentweejarigeonderbrekingvandegraanteelt
wordenverbouwdlijdennaardemeningvanSlope (178)zeldenveelschadedoor
detarwehalmdoder,oogvlekkenziekte ofgraancystenaaltje.Eenéénjarigeonderbrekingzalgewoonlijkdetarwehalmdodertotaannemelijkeniveausdoenafnemen,maarislangnietvoldoendeomdeoogvlekkenziekteofhetgraancystenaaltjetebedwingen.InOost-ZuidEngelandveroorzaaktdeoogvlekkenziekte
ingewassenverbouwdnaeenjaar"break"-gewasgeengroteverliezen,wanneer
hetresistente wintertarwes,b.v.Capelle,oflaatgezaaidezomertarwesof
gerstbetreft.Wintergerstrassen (allezeergevoeligvoordeoogvlekkenziekte)
kunnenernstigeschadeondervinden.
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De"break"-gewassenmoeteno.a.vrijzijnvan overblijvendegrasachtige
onkruidendiedetarwehalmdoderschimmel kunnenoverbrengen.Eenonderbrekingvanëënoftweejarenineenveeljarigegraanrotatie zal gewoonlijk
alleeninheteerstegewasnahet"break"-gewas deziekteintoomhouden.
Dedaarnaverbouwdegraangewassenwordenevensterkaangevallenalswanneer
granencontinuwordenverbouwd.Infeiteirordthetsteedsduidelijkerdatde
tarwehalmdodervaakmeervoorkomtinhettweedeenderdegewasnaeen"break"gewasdanindecontinuverbouwdetarwe.Slope (178)zegtdateengeringe
opbrengstdalingbijhettweedeenderdetarwegewasnaeen"break"-gewas't.o.v.continuverbouwd.' graan-belangrijk is,omdatlagereopbrengsten
inhettweedeenderdejaarveelvanhetvoordeelverkregeninheteerste
jaarnahef"break"-gewas tenietdoen.Vandaardateennuendanplaatsvindende"break"ineenlangerijvangranennietwaardevolkanzijn,tenzij
hettoegepastwordtomonkruidgrassentebestrijden,omslappeperiodenwat
arbeidsbehoeftebetreftoptevullenofomhetnetto-inkomen overdegehele
bedrijfsoppervlaktetedoentoenemen.
DoorWalker(199)wordtuitvoerigaandachtgeschonkenaandebetekenis
van"break"-gewassen. Volgenshemisdebetekenisvanéénjaar"break"gewassenmetbetrekkingtot ziekten,zowelbijintensievealsbijcontinue
graanteelt,openvoordiscussie.Erzijnbewijzendathungunstigeffect
watbetrefthetverminderenvandetarwehalmdoderbesmetting slechtstijdelijk
isendatinopvolgendegewassendebesmettingweersneltoteengevaarlijk
niveaukanwordenopgebouwd.Daarnakandetoepassingnietafzonderlijk
bekekenworden.Wilmenergebruikvanmaken,danzalmenzichwaarschijnlijk
daarbijookmoetenlatenleidendooranderefactorendanziekte«Teeltmen
continugerstzonderdatdeopbrengstentoteenoneconomischniveauzullen
dalen,danzouhetinvoerenvaneen"break"-gewas.nadeligkunnenzijn,tenzijereenpraktischeredenis,b.v.denoodzaakomgrasachtigeonkruiden
tebestrijdenofdebodemstructuurteverbeteren.Pastmenintensievesystementoemettarwealsbasisgewas,danisdekeuzevangeschikte"break"gewassenmetbetrekkingtothetbeheersenvanziektenbelangrijk.Hoelanger
deonderbrekingduurt,hoebeterdevooruitzichtenzijnvaneenvermindering
vanhetziekterisico.Daarwaardetarwehalmdoderhetprobleemis,kanéén
jaarteeltvaneengeschikt("break",Ref.)gewasvoldoendezijn.
V/aardeoogvlekkenziekteeenernstigniveauheeftbereikt,iseenminimum
vantweejarennoodzakelijk.Hughese.m.(97)zijnvanoordeeldatingeval
het"break"gewasonder'ongunstigeomstandighedenwordtgeoogst,diteen
merkbaarschadelijkeffectopdebodemstructuurkanhebbendoorhetvormen
vanvastelagen.Ditlaatstekandeopvolgendegranenofanderegewassen
nadeligbeïnvloeden.Walker(199)isvanmeningdatdekeuzevaneen"break"gewasbeheerstwordtdoortalvanoverwegingen.Raaigraskunstweidèn.als
"break"gewas gevenvoldoeningalszenietbesmetwordenmetonkruidgrassen.
Gezaaidondergranenkunnenzeechtereenbronvanziektenzijndaarwaar
graanopslagachterblijftdatbesmetismetaandebodemgebondenziektenof
metbladziekten.Zomcrgranenkunnenondersommigeomstandighedeneenvoldoende
onderbrekinggeveninkortdurendeperiodenmetwintertarwe.Haverkandan
eenaantrekkelijkalternatiefgraangewaszijn,indienmenopsommigegronden
niethetrisicolooptvanbesmettingmethetgraancystenaaltje.Niet-graangewassenwordennietbeïnvloeddoortarwehalmdoderenoogvlekkenziekte,zodat
indezegroepeenruimekeuzeals"break"gewassen tussengranenbestaat.
Grasachtigeonkruidenengraanopslagkunnendantijdensde"break"periode
verwijderdworden.
Volgens"ArableParmer"(6)brachtinkortdurendeachtjarigerotatieproeventarwenaeen"break"gew7as 50cwt.opt.o.v.35cwt bijcontinue
tarweteelt,bijmodernerassendievrijgoedbestandwarentegendeoogvlekkenziekte.De33$ meeropbrengst werdbereiktdoordatmenveelminderlast
hadvandetarwehalmdoder.BijproevenopHoosfieldblekendeverliezendoor
continuegerstteeltnietzogroot tezijnalsbijtarwe.
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Continuverbouwdegerstbrachtgemiddeldtv/eetonopjnaeen"break"gewas
bedroegdegerstopbrengst45cwt,d.w.z.eenextrawinstvan5cwt peracre,
pluseenbesparingvan60eenhedenNopde90Nbijcontinuverbouwdegerst.
Hierbedroegdewinstdusslechts10à15$•alsgevolgvanminderlastvande
tarwehalmdoder.Alleenvruchtwisselingofregelmatiginschakelenvan"break"gewassenzijndeenigeafdoendemanierenomgraanziekteproblemenaantepakkenwaardoordeopbrengstenoppeilblijven.
Hughese.m. (97)wijdenuitvoerigaandachtaandebetekenisvan"break"gewassenbijintensievegraanteelt.ProeveninRothamstedhebbenoververschillendejarenaangetoonddathetgunstigeffectvaneeneenjarigeonderbreking
voorslechtséénvolgendgewaseffectiefisendatdeopvolgendegewasseneen
hogeregraadvantarwehalmdoderaantastingenlagereopbrengstenvertonendan
continuverbouwdegewassen.Hetnutvanhetenejaar"break"gewag tegenover
degehelegraanopvolgingisdaaromnaarverhoudingmindergrootdanzouworden
verwachtwanneermenalleenoordeeltopbasisvanopbrengsttoename"bijhet
eerstegewasnahet"break"jaar« Eensuccesvollebestrijdingvandetarwehalmdoderendedaaropvolgendetoenamevandeopbrengstwordennietaltijd
verwezenlijkt.Hetsucceshangtfundamenteelafvandeafwezigheidvanwaardplantenvandetarwehalmdoderinhetjaarwaarinhet"break"gewas wordtgeteeld.Ditbetekentalgehelebestrijdingvanonkruidgr-assenenvangraanopslag.
Daaromneemtnietelkeboeraan,datbijieder"break"gewas succesverzekerd
is.Demeestgewoneboosdoener'ismisschiendeondergezaaidekunstweideofhet
graszaadgewasals"break"gewas-.Dezeleverengeenszinsgelegenheidtotbestrijdingvande ziekteoverbrengers.Doortweejaren"break"gewassen teverbouwen
wordtkweekgrasuitgeroeid.Ditbiedteengunstigegelegenheidomdetarwehalmdodertelatensterven.Degraadvanafstervenhangtafvandegraadvan
afbraakvandewortelrestenvandewaardplantgedurendedietweejaren.Indien
hetgraangewasvoorde"break"jaren flinkdoordetarwehalmdoderisbesmet,
kaneenonderbrekingvantweejarennietmeerdan één opvolgendwintertarwegewasbeslistvrijgaranderenvandeziekte.Blijkensproevenmetwintertarwe
zijnineenjaarmetveelziektedevoordelenvandeafnamevandetarwhalmdoderbesmettingslechtsgering.Deinvloedvandezeziekteopgerstisniet
zoernstig.Vandaardatondanksdeziekte,bijditgewasvaaknogweleen
economischverantwoordeopbrengstkanwordenverkregen.Daardoorkanmen,
aldusHughes(97)demogelijkheidoverwegenomdejarenmetveeltarwehalmdoderziekteteoverbruggenmetgerstenbijde"decline"terugtekerennaar
wintertarwe,zondereen"break"gewas in.teschakelen.Indiendezemethode
succesoplevert,biedtzeeenaantrekkelijkvooruitzichtaandecontinuegerstverbouwer.Dehuidige100$gerstteler diewintertarwenietwilverbouwenkan
menhetadviesgevenalleeneen"break"gewas teverbouwentervoorbereiding
vandeteeltvanwintertarwe.Ineendergelijkgevalblijftdekeuzevande
oppervlaktetarwebeperkttotdeoppervlaktevanhet"break"gewas•diehijkan
verbouwen.Bijdezewijzevanadviseringismen ervanuitgegaandatde"decline"
diezichbijcontinuegerstverbouwontwikkelt,ookgeldigisvoorhettarwegewas.
PéquignotenRécamier(148)hebben,opgrondvanstudieovereenvruchtopvolgingsproef"tarwenatarwe"vanBerthault begonnenin1910eneenproef
overeengraanrotatiein1951begonnen,geconcludeerd,data.herhaaldeopeenvolg
gingvangranenopsteedshetzelfdeperceelvoordetarweeendalingvandeopbrengsttotgevolghaddiezichvanafeenbepaaldmomentstabiliseert b.een
aanvullend?stikstofgiftnietinstaatisomdeopbrengstopeenmerkbaremanier
tedoenstijgen c.deinvoeringinderotatievaneenklassiekehakvruchtvoldoendeisomeenniveauteverkrijgendat,gegevendeplaatselijketoestand,een
normale -tarwoopbrengstbetekent.
VolgensRound(158)kunnennieuwehaverrassenalseengeschiktonderbre-. .
kingsgewas
fungerenineensysteemvancontinuegraanteeltwaarindetarwehalmdoderdevoornaamstebeperkendefactorvormt.
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Ideaalvoorhetlossermakenvandevruchtopvolgingisnaardemening
vanKämpf (102)deintensievegraszaadteelt.Eenandereveelbelovendemogelijkheidbiedtdeteeltvanmais,vooraldievankorrelmais.
DoorGunn(79)wordtspeciaaldeaandachtgevestigdopdebetekenisvan
maisals"break"gewas.HetpotentieelaankorrelmaisinEngelandzalzonder
twijfelafhangenvanzijnwaardeals"break"gewasineenintensievegraan-^
produktie.Gunnnoemteendrietalfactorenopdiedewaardevaneen breakgewasbepalen.Dezefactorenzijn:degraadvanbestrijdingdoorhetgewas
tenaanzienvangraanziekten,vandegunstigegelegenheidomonkruidtebestrijdenenvandenetto-opbrengstperacrevanhet"break"gewas.Overde
teeltvanmaisinverbandmetziektenzegtGunn,datmaisnietwoedtaangetastdoordegraanziektenzoalsoogvlekkenziekte,geleroestenbladvlekkenziekte.Dezeziektenzijnvantoenemendebetekenisinhetzuidoostenvan
Engeland.Recentestudieshebbenaangetoond,datmaisresistenteristegen
de tarwehalmdoderdangerst,maarminderresistentdanhaver.
VolgensVez(192)namenPèquignotenRècamierinGrignon-Frankrijkwaardatdeonderbrekingvaneenopvolgingvangranendooreenjaarhakvruchtenvoldoendeisomopnieuweennormaleopbrengstaantarweteverkrijgen.
Verbouwtmenhakvruchtenineengraanrotatie,danneemtmendesterkstestijgingvandegraanopbrengstenwaarnatweeopeenvolgende jarenmethakvruchten.
VolgensAgerberg-geciteerddoorVez-bedraagtdestijgingvandeopbrengst
naeenonderbrekingvaneenopeenvolgingvantarwegewassendooreenhakvrucht,
30à35 fo',naeenonderbrekingmettweejarenhakvruchtenbedraagtdeopbrengststijging45 fo. Dusdehoogstetarwe-opbrengstenwerdenverkregennatweejaren
hakvruchtenennaeenjaarroggeofraaigras,gevolgddooreenhakvrucht.
Vervangtmeneenvandetweehakvruchtendoorroggeofdoorraaigras,dan
verkrijgtmengelijksoortigeresultaten.Dehaverzouinditverbandaldus
Vez,zeerzekereenevengunstigeuitwerkingmoetenhebbenalsderogge.
DezewaarnemingenbrengenVezertoe,omdevoorstellenvanKönnecke (dieop
basisvantalrijkeproevenaanbevalomtweejarenmetgranentelatenvolgen
doortweejaarhakvruchten)opnieuwteonderzoeken.
Vruchtwisselingtenopzichtevancontinueteelti.v.m.dewaterhuishouding
Aldrich(3)isvanmening,datdebeschikbarehoeveelheidwaterinde
grondendeinvloedvandevoorvruchtbelangrijkzijnbijhetbepalenvan
dewaardevaneenvruchtwisselingtegenovercontinueteelt.IndeCornBelt
vandeU.S.A.adviseertmenomgeenmaisnaluzerneteverbouwen,tenzijde
neerslagbovennormaalis.Vruchtwisselinggeeftinhetalgemeengeenverbeteringvandebeschikbareboeveelheidwater,vooralnietalsdevoorvrucht
eengrotewaterbehoefteheeft.
Invloedvanbemestingbijcontinuemaisteelt
LynnRobertsenvandeMichiganStateUniversityzegtvolgens Aldrich(3),
datbijeenvoldoendezwarebemestinghetmogelijkisomdeopbrengstenvan
continuverbouwdemaisoppeiltehoudenofzelfstedoentoenemenzolangmen
instaatisomInsekten,ziekten,onkruidenendewaterhuishoudingdebaaste
blijven.
Continuverbouwdemaisvergelekenbijmaisverbouwdinyruchtwisselingsverband
InAmerikaanseproeven,verrichtinveelgebiedenopgeschikte,goedbemestegrondenheeftaldusCooke(36)>maisgedurendelangetijdcontinuverbouwd,
evenveelopgebrachtalsmaisverbouwdinrotatiemethaverenkunstweideop
goedgeleidebedrijvenenzonderlastvanerosie.Aldrich(3)weettevermelden
datmaiscontinuverbouwdenmaisverbouwdinvruchtwisselingsverbandgemiddeld
overdelaatstezevenjarenin6locatiesvandestaatIowa (U,S.A.)ongeveer
dezelfdeopbrengstgaven.Continuverbouwdemaisenanderenoprijengezaaide
gewassenzonderlastvaninsektenenziektenkunnen,gezaaidopgrofkorrelige
grondenenopgrondenmetmiddelmatigetextuurhunopbrengstenop95à100%van
deopbrengstaanmaisinvruchtwisselinghandhavenenopfijnkorreligegronden
waarschijnlijkvoor80à90'$•
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Continuerijstteelt
Tsuzuki(l88)merktopdatinverschillendegebiedenvanJapanderijst
voormeerdan90 focontinuwordtverbouwd.IndekoudezonevanJapanteelt
iren 98 %vanderijstcontinu.Deoverige2 %wordtverbouwdinwisselbouw
metvoedergewassenengranen.Alsvoorbeeldvaneenrijstrotatienoemt
Tsuzukio.a.witteklaver-zevenjarenrijst-haver(+ondervrucht)-kunstweide.
Ingevaarbrengenvandebodemgezondheiddooreenzijdigegraanrotatie
OpbedrijvenmetnogalzwaregrondontstaannaardemeningvanKämpf
bijhettoepassenvanrotatieszonderhakvruchten,ondankshetfeitdatmen
allesvakkundigenvolgensdevoorschriftenuitvoert,tochmoeilijkheden.
Gerst-enhavermengselszijnvoedertechnischuitstekend,maaruitoogpunt
vanvoetziektenevengevoeligals100 %gerst.Hetmoetdaaromnogsteedseen
wensdroomblijvenomdevruchtopvolgingopdeeersteplaatstebaserenop
tarweengerst.Doorhettoepassenvaneenvakkundigestrobemestinggecombineerdmeteentussengewaskanmendebodemvruchtbaarheid zondermeerop
peilhouden.Ookeenbevredigendeonkruidbestrijdingisthansmogelijk,zonder
datdeopbrengstendaarbijhoeventedalen.Maarhetgevaarvoordebodemgezondheidverbiedtalbijvoorbaatditzeereenzijdigevruchtopvolgingsplan
toetepassen.
GraanteeltinGroot-Brittanië
Cooke (36)weettevermelden,datinGroot-Brittaniëopverschillende
bedrijvenmetzwaregrondopeenvolgendetarwegewassengoedeopbrengstengeven
alsmenca.112lbNperacregeeft,terwijlopanderegrondengerstalleen
dangoedeopbrengstengeeftwanneererveelgewasseninderotatiezijnopgenomen.Indezegebiedenzijnaandebodemgebondenziektenenplageneen
continuebedreigingvoorhetverkrijgenvangoedeopbrengsten.
DeaanzienlijkeuitbreidingvandegraanteeltinEngelandgedurende
delaatstejaren(omstreeks1965*Ref.)isvolgensBatey(il)afkomstigvan
gescheurdeoudegraslanden.Eengrootdeelvandieuitbreidingistoete
schrijven aaneentoenamevanhetaantalgraangewassentussen"break"gewassen.
Hetisnietongewoonomvier,vijfofzelfsnogmeeropeenvolgendegraangewasseninéénrotatietevinden.Continuegraanteeltkomtbetrekkelijkweinig
voor.
GraanteeltinFinland
GylleribergenRauramaa(80)sprekenvaneentoenemendebelangstelling
voordegraanteeltinFinlandgedurendedelaatstejaren,vooralincombinatiemethetuitoefenenvandelandbouwzonderveehouderij.Dithoudt
indatmeneenbepaaldgraangewas,meestalz.tarweofgerst,gedurendeverschillendejarenononderbrokenopdezelfdegrondverbouwd,mettoepassing
vanbijzonderetechnieken,zoalseenintensiefgebruikvanherbiciden,het
onderploegenvanstroenz.
Invloedvanvruchtopvolgingenstrotoevoegingopdebacteriënactiviteit
indegrond
GyllenbergenRauramaa (80)verrichtteneenpotproefwaarbijwerduitgegaanvangrondafkomstigvantweepercelenEenHdieveelopelkaarleken
vratstructuur,gehalteaanorganischestof-resp.5*9 %en6,2 %-pH-resp.
5,8en5*7-enhetgehalteaanmineralenbetreft.PerceelEwasrepresentatiefvoortypischegraanteelt;verschillende jarenheeftmenhiertarween
gerstverbouwd,werdveelgebruikgemaaktvanherbicidenenheeftmenhetstro
ondergeploegd.OpperceelHwaseentraditionelerotatietoegepastvangras
engranen,werdspaarzaamgebruikgemaaktvanherbicidenenwerdhetstrogeoogst.
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Vanelkegrondwarenvierobjectenw.o.objectbwaarfijngemalentarwestro
wastoegevoegd.Objectawas"onbehandeld",objectcwasbehandeldmetMCPA,
terwijlinobjectdtarwewasgezaaid.Indepottenmetgrondwaaraanstro
v/astoegevoegdsteeghetaantalbacteriënzeersterktotaandel6edag,
omdaarnasneltedalen.IndeE-grondvanhetobjectmetstro-toevoeging
namhetaantalbacteriënopheteindvandeproefperiodeweertoe,doch
nietindeH-grondmetstrotoevoeging.Debacteriëndichtheidbleefgedurende
deheleproefperiodepraktischonveranderdindeE-enH-grondvandeobjectencend.Gedurendedeeersteachtdagenvandeproefnamdebacteriedichtheidindepottenwaaraanstrowastoegevoegd-E^enHb-zeersterk
toe,daaldedaarnasterk,terwijltegenheteindevandeproefweereen
stijgingvandebacteriedichtheidintrad.Dezetendenswasvooralsterkin
deE-grond.Deendogeneademhaling,hiereenafspiegelingvanhetoxydeerbaarmateriaalindegrondenvandeactiviteitvandemierobenpopulatiein
degrond,wasindepotgrondwaaraanstrowastoegevoegd-objectE^enH^aanzienlijkhogerdanindeanderepotten.IndeH-grondbleekdebacteriepopulatie homogenertezijndanindeE-grond.
Tarwe-opbrengstenbijtweegraanintensieverotaties
SlopeenEtheridge (183)brengenverslaguitvaneenproefwaarbij
wintertarwe,verbouwdvolgensderotatieA,s.bieten-z.gerst-w.tarwe-z.gerst-w.tarwe,
werdvergelekenmetwintertarweverbouwdvolgensderotatieBhaver-w.tarwebonen-z.gerst-w.tarwe.Inhetproefjaar1966waarindekorrelopbrengst
aanw.tarwewasbepaaldbijdrieN-trappenwasdetarwesterkaangetast
doordetarwehalmdoder.DetarweverbouwdvolgensderotatieAbevattebijeen
N-bemestingvan 0,6, 1,2en1,8cwtperacreresp.94,82en82 fozieke
planten.BijdetarweverbouwdvolgensderotatieBbedroegendepercentages
ziekeplantenresp.5^,55en32 %.Deopbrengstaantarweverbouwdvolgens
rotatieAbedroegresp.17>6,25,5en28,1cwtperacre.Detarweverbouwd
volgensrotatieBgafeenopbrengst-bijdedrieN-trappen-vanresp.
21,3,32*0en3^,9cwtperacre.RotatieBgafdusduidelijkminderdoorde
taiwehalmdoderaangetastetarweplanteneneendaarmeesamengaandehogere
opbrengst,invergelijkingmetdetarweverbouwdvolgensrotatieA.
Intensievegraanteeltinverbandmetziektenenbodemstructuur
IntensievegraanteeltheeftnaardemeningvanBatey(11)veelproblemen
metsichmeegebracht,inhetbijzonderophetgebiedvanziekten.Eenandere
factorhierbijoplangetermijnisheteffectopdebodemstructuur.
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Menmagwelstellendatbraakalsonderdeelvaneenvruchtopvolgingssysteemindepraktijkthansweinigofnietmeerwordttoegepast,althansin
deWest-Europeselanden.Waarmeninrecenteliteratuurnogmetbraakwordtgeconfronteerd,maaktdiebraakmeestaldeeluitvanproevenwaarmeemenaljarengeledenisbegonnen.
Vervangingvanbraakdoorcultuurgewassen
IndeloopderjarenismenvolgensHuppert (96) vanhetoudedrieslagstelselbraak-wintergraan-zomergraan(weerslagvanduizendjaaroefening)
overgegaannaarhetdrieslagstelselwaarinbraakdooraardappelenenbieten
werdvervangenenwelindenegentiendeeeuw.
iTarwe-opbrengsteninheteersteenvierdejaarnabraak
DoorCooke(^6)wordenopbrengstcijfersvermeldvantarwedieopBroadbaUk
-teRothamsted-inheteersteenhetvierdejaarnabraakwerdverbouwden
welbijverschillendebemestingsobjecten.Deopbrengsteninheteerstejaarna
braakbedroegenbijdebemestingsobjectenstalmest,geenbemesting,PKNaMg,
PKNaIJg + 45lbx\-, PKNaMg +86lbNen PKNaMg +129lbNresp.3500kgperha2
2340kg,269Okg,2890kgenj5110kg.Inhetvierdejaarnabraakbedroegen
deopbrengstenresp.2700kgperha, ÏJJO kg,1700kg,2060kg,24>Jkgen268Okg.
Deopbrengstendalensnelnaheteerstegewasnabraakenbereikeneenminimuminhetderdeachtereenvolgendetarwegewas.Zestijgendanopnieuwsnel
aldusCookeenerisgeenaanwijzingdatzedalenbijhetzesdeenlateregewas.Deeffectenvandebraakzijndanwelgecompliceerd.Heteerstegewasna
braakisdushetgezondst.Deopbrengstdalingvandelateregewassenishet
gevolgvanaantastingdoordetarwehalmdoderendeoogvlekkenziekte.Detarwehalmdoderwordttijdelijkbijnauitgeschakelddooréénjaarbraak;deoogvlekkenziektewordtbijnanietverminderddoorbraak.
Geïnfecteerdetarweplanteninhettweede,derde,vierde,zevendeenveertiende
-aarnabraak
OpBroadbalknamvolgensCox(39)nadebraakhetpercentagedoorde
tarwehalmdodergeïnfecteerdeplantenbijhettweede,derde,vierde,zevende
enveertiendegewastarwegeleidelijktoe.OokEtheridge (53)namopBroadbalk
-inRothamsted-indeperioden1958-1964enI965-I967inheteerste,tweede,
derdeenvierdejaarnabraakeengeleidelijketoenamevandetarwehalmdoderaantastingwaar.
Tsbraakthansnognoodzakelijk?
Petrov (150)isvanoordeel,datbraakvroegerwerdgezienalseennoodzakelijkevoorwaardevoorhetbehoudvandebodemvruchtbaarheid,devernieuwing
vandewatervoorraadindegrond,debestrijdingvanonkruiden,ziekten,plagene.d.Bewezenisdatbraakdooranderemaatregelenvervangenkanworden,zoalskunstmatigeberegening,gebruikvankunstmest,herbiciden,pesticiden.
Braakenwaterhuishoudingvandegrond
Sébillotte (170)bespreektinhetbijzonderdeinvloedvanbraakopde
waterhuishoudingvandegrond.ResultatenvanproeveninMarokkoverrichtsuggererendatdebraakniethetbestemiddelisomdeneerslagoptesparenen
dezeneerslagvervolgensaandeplantenbeschikbaartestellen.
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LanggeledendachtmenaldusSébillotte (170)dathetbestemiddelom
debodemvruchtbaarheidtehandhavenwashetbeproevenvandetweejarigerotatiebraak-tarwe.Debraakstondeenbodemrusttoe;destrijdtegendeonkruidenofdevoorraadregenwaterendeopbrengstvandetarwehandhaafden
zichopeenredelijkniveau.Alsnaeenzekeraantaljarendezeopvolging
braak-tarwealleennietmeerwerdtoegestaanvoorhetverkrijgenvaneenredelijkeopbrengst,lietmendegronduitrusten,hetzijondereenbosachtige
braak,hetzijondereengrasgroeigedurendeverschillendejaren.Vooreen
deelwerddebraakuitdetweejarigerotatievervangendoorgewassendie,
doordebemestingwelkezeontvingenendeteelttechniekendiedaarbijwerdentoegepast,nietalleenhetperceeleenjaarlangertotwaardemaakten.
Dezegewassenlietenooknogeentarwe-opbrengsttoe,dieminstensevenhoog
wasalsdiewelkenaeenbraakjaarwerdverkregen.
Duurvandebraakwerking
Sébillotte (170)merktop,datvolgensproeveninRothamsteddeinvloed
vaneenbraakjaarzichdedrieeerstvolgende jarendoetgevoelen,maarzeis
vooraltebemerkenindeeerstetweejaren,meteenaanzienlijkevalvanhet
eerstenaarhettweedejaar.Alsvoorbeeldwordenderesultatenvaneenproef
aangehaaldoverdeperiode1925-1954•Daarbijzijndegemiddeldetarwe-opbrengstenoverdeperiodevermeldenweloverheteerstejaar,hettweedejaar
enhetvierdejaarnabraak.Bijdezeproefkwaméénkeerindevijfjareneen
braakjaarvoor.Dewinstaantarwetenopzichtevansteedscontinuverbouwde
tarwebedroeginheteerstejaarnabraak8,25q perhaofwel44 %, inhet
tweedejaarnabraak2,12q of11 %, inhetderdejaar0,259 ofwel1 %en
inhetvierdejaar0 %.Dezecijferszijngemiddeldenoverallebemestingsobjecten.
InvloedvanbraakopHelminthosporiumsativumbijtarwe
Deregelmatigeherhalingvanbepaaldegranen,vooralvantarweengerst,
doetvolgensSébillotte (l?0)bijnasteedsdeaantastingdoorparasietentoenemen.InCanadaheeftmenbijtarwedebesmettingdoorHelminthosporiumsativumnagegaaninverschillenderotaties,waarbijookbraakv/asopgenomen.
Inderotatiebraak-tarwe-tarwewasbijtarwenabraak64 %vandetarweplantenbesmetmetHelminthosporium sativumenbijtarwenatarwe68 %,Inderotatiebraak-tarwe-haver-2j.kunstweide-mais-tarwe-haverwasbijdetarwena
braak37 %vandeplantenbesmetmetHelminthosporiumsativumenbijtarwe
namaisslechts14 %. Inheteerstegevaldeedeenjaarbraakdeaantasting
duspraktischnietverminderengezienhetfeit,datbijtarwenatarwedebesmettingpraktischgelijkwasaandievantarwenabraak.Bijdetweederota-:
tiewasdeaantastingbijtarwenabraakbijnametdehelftverminderd.
Effectvanstikstofinverschillende jarennabraak
GarnerenDyke (59)gingenvanhetBroadbalk-proefveldinRothamstedde
tarwe-opbrengstinheteerstejaarnabraakvergelijkenmetdegemiddeldetarwe-opbrengstoverhettweede,derdeenvierdetarwegewasnabraakenwelover
deperiode1935-1964.ErwerdenzesbraakcyclitoegepastbijvierN-trappen.
BijeenbemestingvanPKNaMg+0Nbedroegdetarwe-opbrengstinheteerste
jaarnabraak18,7cwt.Degemiddeldeopbrengstvanhettweede,derdeenvierdetarwegewasnabraakbedroeg10,8cwtperacre.BijeenbemestingvanPKNaMg
+43lbNbedroegendeopbrengstenresp.21,6en14,0cwt,bijPKNaMg+86lbN
resp.23,4en18,5cwtenbijdehoogsteN-gift (PKNaMg+129N)gemiddeld
24,5en20,7cwtperacre.(NaarmatedeN-gifthogerwas,werdhetverschil
intarwe-opbrengsttussenheteerstejaarnabraakendeoverigejarenna
braaksteedsgeringer.Ref.)
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Gerekendoverdeperiode1935/1964,waarbijomdevijfjarenéénbraakjaarvoorkwam,bedroegvolgensGarnerenDyke (59)opBroadbalkdemeeropbrengstaantarweinheteerstejaarnabraakt.o.v.continuverbouwdetarwe
10,7cwtperacre,inhettweedejaarnabraak6,9 cwt,inhetderdejaar
5,1cwteninhetvierdejaar5*3cwt.Dezemeeropbrengstenaantarwehadden
betrekkingopintotaalachttienbemestingsobjectenenweloverdeperiode
I916totenmet1925.
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Graanrotatiesenonkruiden
Vollmer (19^)heeftgeconstateerddatmeninZwedenopbedrijvenwaar
eenzijdigegraanrotatieswordentoegepast,lastkrijgtvaneentoenemende
veronkruidingvandeakkers.
PequignotenRécamier (148)concluderenuitderesultatenvanproeven
metgraanintensieverotaties,datdergelijkerotatiesbijnaaltijdleiden
toteenselectievanonkruiden.Dezeonkruidflorawordtgeleidelijkaangedomineerddoorsoortendienietofmoeilijkdoormodernechemischemiddelen
kunnenwordenvernietigd.Kweekheeftzichindegraanrotatiessterkweten
teverbreiden.Hetopnemenvanhaverinderotatiesheeftdewildehaversterk
doenuitbreiden.
Debedrijfsvoeringzoalsdezedelaatstejarenindelandbouwwordttoegepast,waarbijmenhetbouwplanbeperkttoteengeringaantalgewassen,leidt
volgensBöning (20)toteentoenemendkunstmatigsamengesteldplantengezelschap,
datbuitengewooneenzijdigkanworden.Dezegangvanzakenkandeplantenhygié'nischeaspectenvaneenvruchtopvolgingzeerbeïnvloedenwanneerdeeenzijdigbevorderdeonkruidsoortentevensnevenwaardplantenzijnvanvruchtopvolgingsparasieten.Daardoorverminderthetaantalonkruidsoorten,d.w.z.deonkruidflorawordteenzijdiger.OokHeuver (82)isvanmeningdatbijeenintensievegraanteelt zoalsdieindemodernelandbouwwordttoegepast,bepaaldeonkruidensterknaarvorenkomen,metnamedegrasachtigen,wildehaver,
duistenkweek.Demogelijkhedenvoorchemischebestrijdingvandezeonkruiden
zijntotnutoevrijbeperktennietgeheelafdoende.Eenafdoendebestrijding
isvaakalleenmogelijkwanneernaastchemischemiddelenanderecultuurmaatregelen,w.o.vruchtwisselingwordeningeschakeld.
Bestrijdingvangrasachtigeonkruiden
Hughes (97)isvanmening,daternstigeaantastingenvanéénjarigegrasonkruiden,zoalsduistenwildehavergereduceerdkunnenwordendoordeskundigetoepassingvancultuurmaatregelenofchemischebehandelingen.Bestrijdingsmaatregelentegenoverblijvendegrasachtigeonkruidenzijndoorgaansbeperkt
totperiodenwaaringeengewaswordtverbouwd.Ditbetekentdatmenbijkweek
chemischeofcultuurmaatregelenmoettoepassenterstimuleringvannieuwe
groeivanditonkruidinhetnajaarvoorafgaandaaneengeplandsystematisch
opgezetbestrijdingssysteem,datgericht isopeenmaximaleuitputtingvan
deondergrondserhizomen.
Openkeleproefveldenwaaronderzoek-doordeF.D.-naarvruchtwisselingseffectenwerdverrichtbleekvolgensHijinkenOostenbrink (90)vooral
bijéénzijdigegraanteeltkweekgraszeermoeilijktebestrijden.
Heuver (82)gaatnaderinopdeverspreidingendebestrijdingvanwilde
haver,duistenkweek.Wildehavervormtvooraleenprobleemopbedrijvenmet
veelzomergranen.Wordtgeenextraaandachtaandebestrijdingbesteed,dan
zaldewildehavervolgensDuitsegegevenszichineenbouwplanmetuitsluitendzomergraneninzesjaartijds20tot^0maalkunnenvermeerderen.Ineen
bouwplanmet1/5aardappelen 1/5wintergranenenl/j5zomergranenbleefdebezettingmetwildehaveroverdezezesjarenvrijwelconstant.Bijeenlichte
bezettingmetwildehaverzijnjaarlijks2à3 manurenperhanodigvoorhet
uitplukkenvanwildehaverplanten.Komterveelwildehavervoor,danmoeteerst
eendoelgerichtebespuitingwordenuitgevoerd.Dezeisvrijkostbaar (ƒ100
perha)engeeftslechtseengedeeltelijkebestrijding.Duistvormtvooralbij
wintergraneneenprobleem.Deschadeaandewintergranenkangemakkelijk1000I5OOkgzaadbedragen.Chemischebestrijdingisvrijduur (ƒ100perha)en
geeftnoggeonafdoend resultaat.Kweekisdelaatstejaren,aldusHeuver
sterkinopmars,vooralopbedrijvenmetveelgranen.
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combinatiemetgrondbewerkingindewintereneengoeddekkendgewas,b.v.
aardappelen,iseengoedresultaatteverwachten.
Oogvleldcen?.iekteingranenenonkruiden
DoorBö'ning(20)wordtgewezenophetverbandtussendeoogvlekkenziekte
enerzijdsendeuitbreidingvandegraanverbouwentypischegraanonkruiden
anderzijds.Deoogvlekkenziekteiseentypischevruchtopvolgingsziektebij
granen.Dehuidigeverbreidingvandezeschimmelziektehangtnauwsamenmet
deversterktegraanteeltinhetalgemeen,inhetbijzondermetdeuitbreiding
vandetarwe-engerstteelttenkostevanroggeenhaver.Onderinvloedvan
bestrijdingsmiddelentegenbreedbladigeonkruidenisdevatbaarheidvanverschillendegrasachtigeonkruidenzozeertoegenomen,datdezeonkruidenmetde
eventuelegraansoortsamenbijnaalleenvoorraadvormendgewordenzijn.Totdezeonkruidenbehoreninhoofdzaakkweek,windhalm,wildehaverenduist.Deze
onkruidenzijnallewaardplantenvandeoogvlekkenziekte.
Tarwehalmdoderingranenenonkruiden
OoktenaanzienvandetarwehalmdoderbestaanaldusBöning (20)betrekkingenmetgrasachtigeonkruiden,zoalswindhalmenkweek.Vooralhetveel
vóórkomenvankweekinniet-graangewassenkanleidentothetvolledigonwerkzaamwordenvaneen"Gesundungsfruchtfolge".
Graszaadteelt,oogvlekkenziekteenonkruiden
VolgensBöning (20)heeftBockmannaangetoond,datinschakelingvangraszaadteeltinplaatsvandeteeltvangewassenvoordevoederwinninghetgevaar
voordeoogvlekkenziektenietverhoogt.Bijgraszaadteeltontstaateendichte
graszode,diebijscheureneengrotehoeveelheidverteerbarestofindegrond
brengt.Dezichdanmassaalontwikkelendeparasietenperkenvermoedelijkhet
voortbestaanvandeoogvlekkenziekte-verwekkers sterkin.Dezichindegranen
ontwikkelendegrasachtigeonkruidenlatenopdezelfdemanieralsdegranenalleenstoppelsachter,diealszebesmetzijn,alsinfectiebronopdezelfdemanierbeoordeeldmoetenwordenalsdeoogstrestenvangranen.Vandaardateen
passendegraanrotatietevensgepaardmoetgaanmeteenintensievebestrijding
vangrasachtigeonkruiden.
Vruchtopvolgingvooralinsamenwerkingmetonkruidbestrijding
Böning (20)isvanmeningdatdevrachtopvolgingookvandaagnogniet
haarrolalsbelangrijksteplantenhygiënischemaatregeltegenvruchtopvolgingsbeschadigingenheeftverloren.Menmoetvooralvruchtopvolgingtoepasseninsamenhangmetanderemaatregelen.Onderdezemaatregelenspeelteen
intensieveonkruidbestrijdingeenbelangrijkerol.Vroegerwasdevruchtopvolgingeenbelangrijkemethodeomonkruidtebestrijden.Tegenwoordigmaakt
deplanmatiguitgevoerdeonkruidbestrijding-nietindelaatsteplaatsmet
chemischemiddelen-eenvruchtopvolgingmogelijk,diealseenplantenhygiënischemaatregeltegenvruchtopvolgingsparasietenistebeschouwen» Daarbij
leidtdenauwebetrekkingtussendebeidemaatregelenertoe, datookdeonkruidbestrijdingnietmeerbijiederverbouwdgewasopzichzelfkanworden
beschouwd,maaroverdegehelerotatiemoetwordengezien.
Chemischeonkruidbestrijdinginverbandmetdeantifytopathogenepotentiaal
vandegrond
ErmoetvolgensBochov (15)zeernauwkeurigwordennagegaanofeenvervangingvanmechanischebewerkingenverzorgingvandegrond,waarvandebetekenisvaakuitsluitendindeonkruidbestrijdingwordtgeziendoortoenemendegebruikmakingvanherbicidengeennadelenmetzichbrengtinverband
metverslechtingvandeafweerkrachtvandegrondtegenziekteverwekkers.

- 129Opditgebiedstaantotnutoeslechtsweinigonderzoekingenterbeschikking.
Devragenbehoeveninverbandmethunblijvendebetekenisookbeslisteenduidelijkeverklaring.
Deteeltvanmalsinverbandmetonkruiden
Gunn(79)kentaanmais.,inverbandmetonkruidbestrijdingeenspeciale
waardetoedoorzijnresistentietegenhogedosesatrazin.Ditisvanbijzonder
belangvanwegebestrijdingvankweekgras.Datisnietalleenvanbetekenisvanwegehetschadelijkeffectvankweekalsonkruid,maarookomdatkweekwaardplantisvoordetarwehalmdoderschimmel.Dehogedosesatrazindienodigzijn
voordebestrijdingvankweekkunnentotgevolghebbendateenbelangrijkdeel
vanditherbicideindegrondachterblijfttothetvolgendeseizoen.Hettweede
gewasdientdanresistenttezijntegenatrazin.
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Tussengewasseninplaatsvanbladvruchten
Veranderingenindevruchtopvolginginderichtingvaneenhogeraandeel
bladvruchtenisnaarmeningvanRenius (157)alsregelnietofslechtsinbeperktematemogelijk.Hierbiedtdeteeltvantussengewassendegelegenheid
omjuistinrotatiesmeteengrootaandeelgranendiegewassenteverbouwen
dieuitdehoofdgewassenzijnverdwenen,dusklaversoorten,lupine,koolzaad
enz.
Noodzaakvantussengewassenbijeenzijdigevruchtopvolging
SekeraweeservolgensRenius (157)reedsin1950op,dathoeeenzijdiger
devruchtopvolgingindevormvanhoofdgewassenwordtenhoevee-armererwordt
geboerd,destesterkerenveelzijdlgermoetmendeteeltvantussengewassen
uitbouwen.Nieschlag (125)wijsterop,datdoorinschakelingvantussengewassen
deinWest-Duitslandzoeenzijdiggewordenrotatiesweerlosserenveelzijdlger
gemaaktkunnenworden.Hierbijkomtnog,datmetbehulpvantussengewassende
grondsteedsbedektkanwordengehouden.
Teeltvantussengewassenterbestrijdingvanvoetziekten
Renius (157)zegt,datvolgensproevenvanBockmann,VetterenKöhnlein
inschakelingvangrasseninhoofd-entussengewassenteelteengunstigeffect
heeftalsbestrijdingsmiddeltegenvoetziekten.Daarbijgaathetervooralom,
dathettussengewaszolangmogelijkdebodemtussendeopeenvolg-nudeteeltvan
tweegewassenbedekt.
Grootenhuis (70)isvanmening,datgroenbemestingeninschr.I:elingvan
graszaadteeltdekansopvoetziektenverminderen.(BedoeltGrootenhuishiermee
ookdeteeltvangroenbemestingalstussengewasennietspeciaalgroenbemestingalshoofdgewas?Ref.)
Zomergranenendeteeltvantussengewassen
HetverbouwenvanzomergranenbegunstigtvolgensRenius (157)deteeltvan
tussengewassen,terwijldedaaropvolgende hakvruchtenheteffectvantussengewassenzeergoedbenutten.
Teeltvantur.sengewassenalsondervruchtofalsstoppelgewasgezaaid
Renius (157)deeltmee,datinWest-Duitslandalsondervruchtensteeds
meergewassenwordenverbouwddieinnormalejarenhetmaaidorsennietbemoeilijken(b.v.mengselsmetwitteklaver+Italiaans raaigras).Alsstoppelgewas
komendiversemengselsinaanmerking:navroegegranenkoolzaade.d.,klaver
engras-klavermengsels,leguminosenenlegumlnose-grasmengsels.InhetWestDuitsezandgebiedgaatmenersteedstoeover dedoorhetmaaidorsenverlatelupinezaaidoorbijzaaienvanwinterkoolzaadveiligtestellen.Hetkoolzaadgeeftlateronderbenuttingvandelupine-stikstofeengoedegrondbedekking,dienahetafstervenvandelupinebehoudenblijft.Ooksiletta-bladramenashoudtdoorzijngoedegrondbedekkinghetlandschoonachter.
Teeltvangras-klavermengselsalstussengewas
BijdeteeltvantussengewassengeeftRenius (157)>wanneermenopdebodemvruchtbaarheidlet,devoorkeuraangras-klavermengsels,zowelalsondervruchtals
alsstoppelgewas.Mencombineertdandestikstofrijkdomvandepenwortelbij
deklaversmetdegrote,indebouwvoorfijnverdeeldewortelmassavandegrassen.
Hoejongerdegrassenzijnenhoestikstofrijkerzeopgroeien,destesneller
enbeterdeverteringverloopt.
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Overdenawerkingvantussongewassenindevormvanopbrengststijging
vandenagewassenzijnvolgensRenius (157)nognietvoldoendeonderzoekingenverricht.Reedsuitgevoerdeproevenbevestigendegunstigeresultaten
diedepraktijkheeftmotdeopbrengstvandenagewassen,vooralbijhakvruchten,maarookbijhaverentarwe.ProevenvanSimontonen,aldusRenius,
duidelijkdeopbrengststijgende invloedvantussengewassenopdevruchtopvolgingaan.Bijgranenzondertussengewasbedroegdeopbrengstvanheteerste
nagewasaardappelen243qperha;bijgraan+gras-klaveralshoofdgewasbedroegdeaardappelopbrengst251q>ofwel3 %meerenbijgras-klaveralstussengewas255q aardappelen,ofwel5 %meer.Denawerkingvandegras-klaver
uittezichooknoginhettweedenagewas,nl.eenwintergraan.Deopbrengsten
bedroegenhierresp.35>5Q,42,4qen40,0qofwelinverhoudingscijfersresp.
100,119enlij.
TeeltvantussengewasseninJapan
Inhetzuid-westenvanHokkaido-Japan-isaldusTsuzuki (93)>vanwege
dewatzachterewinter,ookdeteeltvantussengewassenvanbetekenis.
Toenemendemechanisatieentoenemingvandeoppervlaktetussengewassen
Pehl(147)bericht,datinWest-Duitslandmetdetoenemingvandemechanisatieookdeoppervlaktetussengewassenistoegenomen,inhetbijzondervan
gewassenbehorendetothetBrassica-geslacht.In1955enI967bedroegdeoppervlaktezomertussengewasseninWest-Duitsland resp.657OOOhaen912000ha,wat
eentoenamebeteken;,van39 $>> Deoppervlaktewintertussengewassenvoorvoederwinningengroenbemestingin1955enI967resp.37000haen53000ha;datis
eentoenamevan43 %.DezomertussengewassennemeninWest-Duitslandeenveel
grotereoppervlakteindandewintertussengewassen.Deoppervlaktevoorgroenbemestingbestemdnamsterkertoedandevoorgroenvoederbestemdeoppervlakte.Deoppervlakte'vanzowelstoppelklavervoorgroenvoeralsdevoargroenbemestingbestemdeoppervlaktestoppelklavernamaf,vooralalsgevolgvanhet
moeilijkerkunnenmaaidorseninzovaakhoogopgegroeideklaverinhetgraan
endoordemoeilijkechemischeonkruidbestrijdingingranenbijinzaaivan
klaver.Desterketoenamevandeoppervlaktegroenbemestingsgewassentenopzichtevandeoppervlaktevoedergewasseniso.m.teverklarendoordeafschaffingvanveehouderijopveelbedrijven,waardoorhetnodigisomstalmestdoor
groenbemestingtevervangenendoorhetvervangenvanontbrekendehakvruchten
indevruchtopvolgingdoorgroenbemesters.
Sterkeuitbreidingvandeteeltvanzomerkoolzaad
InWest-DuitslandisvolgensPehl (147)envorSchulte (I69)hetverbouwenvan
zomerkoolzaad,speciaalhetrasLihonovaalstussengewaseengoedemethodeom
dogrondteverbeteren.Ditrasbedektsneldegrondmetveelbladmassaen
werktdaaromGare-bevorderend.Hetdoorworteltdobouwvoorzeerintensief,
hetkanvroeg-reedsvanafbeginjuli-gezaaidwordenzonderdathetvoortijdiginbloeikomtenhetleverteenhogeopbrengst.Uitgegevensvan130
opbrengstbepalingenisgebleken,datinWest-DuitslandvanI962totenmet
I966Lih^-koolzaadgemiddeld226qgroenemassaopbrachtenLihonova26l n,
ofwel15 %meer.
Hogereopbrengstendoorgoedeorganische-stofvoorzieningindevormvantussengewassen
VolgensvorSchulte (I69)heeftdoorintensievetussengewassenteeltgecombineerdmetgelijktijdigebouwvoorverdieping,degrondzelfsbijheelveel
neerslaggeenlastvanhetontstaanvanoppervlakte-water.Ophetgrootstedeel
vandegronddieintensiefmettussengewassenbeteeldwordt,verbouwtmen100%
graan.
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vorSchulteblijkt.Ondanksdebijna100 %graanteeltschijntdezemetbehulpvandejarenlangetussengewassenteeltmogelijktezijn.
Isgroenbemestingdoortussengewassenteelteenbemestingsmaatregelofeen
maatregelvoorzinvollevruchtopvolging?
Nieschlag (125)isvanmening,datdoortoenemendemotoriseringmetgebruikmakingvanzwaarderemachinesookdeteeltvantussengewassenweeraantrekkelijkerwordt.Groenbemestingdoormiddelvantussengewassenisvolgens
Nieschlagduidelijkeenmaatregeltengunstevanhetgezondmakenvandevruchtopvolgingenmindereenbemestingsmaatregel.Metgroenbemestingkanmenmeer
dingendoenaandegronddandoormeststoftoedienen.
Verschiltussenbemestingmetstalmestengroenbemesting
Nieschlag (125)isvanmening,datdesuperioriteitvangroenbemestingtot
uitingkomt,indienmendezegroenbemestingdoordeverbeterdestructuurvande
bouwvoorendeverbeterdedoorwortelingvandeondergrondvolledigtotzijnrecht
kanlatenkomen.Daartoebehoortbeslistdatzoveelmogelijkalleengroenbemestingsgewassenmeteensterkwortelstelselwordenverbouwd.Brengtmengrotemassa'sbladindegrond,danvernietigtmenvolgensNieschlagdedoordewortelmassagevormdestructuur,(isditlaatstewelbewezen?Ref.)
Voordelenvanhetsysteem"immergrün"
DoorinschakelingvantussengewassengaatmenvolgensNieschlag (125)in
derichtingvanhetsysteem"immergrün".Ditsysteembeschermtdebodemtegen
verslempingennatwordenvandebouwvoorenbeschermtdebodemookvooreen
verliesaan"G-are".Bovendienhoudtmendaneenactieverbodemleven.
Welktypegroenbemesterishetbeste?
Nieschlag (125)vindt,datalleenveerijkebedrijvenzichvanbladrijke
groenbemestingsgewassenkunnenbedienen.Hetbladkandanalsveevoerworden
gebruikt.Deveelozebedrijvendienenechterwortelsterkedochbladarmegewassenteverbouwenzoalswinterkoolzaad. (Nieschlagzietdusnadelenverbonden
aanhettoepassenvanbladvaneengroenbemestingsgewasvoorgroenbemesting,
Ref.)
Nutvantussengewassenbijeenzijdigerotaties
OpveelozebedrijvenvormentussengewassenvolgensHuppert (96)eenonontbeerlijkehumusbron.Metbehulpvandezetussengewassenkanmeneenzijdige
graanrotatieseffectieflossermakenenzelfshetideaalvandezevruchtwisselingbenaderen.
Geeneenzijdigheidbijdekeuzevantussengewassen
Huppert (96)isvanmeningdatookbijdeteeltvantussengewasseneenzijdigheidvermedendienttev/orden.Zodientmenb.v.Liho-koolzaad,gelemosterd,bladramenas,leguminosaaofklaverondervruchtene.d.metelkaaraftewisselen.
Oorzaakvanopbrengststijgingopbepaaldlandbouwbedrijf
VorSchulte (I69)zetdeoorzakenuiteenwaaromeengrootlandbouwbedrijf
opheidezandgrondinWest-Duitslanddelaatstejarensterkestijgingenvande
opbrengstte ziengaf. Enkelevandeoorzakenzijn:verhogingvanhetorganische-stofgehaltedoorregelmatigeteeltvantussengewassen waardoorhetbodemlevengeactiveerdwordt ; verhogingvandebemestingstoestandvandegrond
dooreenruimevoorraadbemesting,enhogeN-giften.
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Stro-verbranding+Lihonova-koolzaad
OpvoornoemdbedrijftrachttemenvolgensVorSchulte (I69)aanvankelijk
hetstrotehakseleneneenstoppelgv»vastezaaien.Dit^afniethetgewensteresultaat,vooralnietnarogge.Zodoendekwammentothetsysteemvanstroverbranden+verbouwenvanhetkoolzaadrasLihonova.
Aandeeltussengewassenpphetporiënvolume
BijproevenvanErmichenDrabner (51)opeenzandigeleemgrondinOostDuitslandbleeko.a.deinvloedvanhetaandeeltussengewassenofmeerjarige
voederleguminosenophetporiënvolumegeringtezijn.Debemestinghadeen
grotereinvloedophetporiënvolumedanhetaandeeltussengewassen.
Effectvantussengewassenopaantastingdoorparasieten
ProevenvanGrossmann (77)wezenuit,datgroenbemestingindevormvan
tussengewassenooknadeligkanwerken,vooralwanneerdetussengewassenzelf
gunstigewaardplantenvoordeparasietenzijn.(Zieb.v.bij"vruchtopvolging
enaaltjes",Ref.)
Oppervlaktetussengewassenenverspreidingvanziekten
Grossmann (77)isvanoordeeldathetverbouwenvantussengewasseneen
methodeisdiegeschiktis om bepaaldeaandebodemgebondenziekteninte
perkenendeopbrengstenveiligtestellen.IndeDuitselandbouwheeftmen
hiervanindelaatstejarensteedsmeergebruikgemaakt,gezienhetregelmatig
stijgenvandeoppervlakteonderteploegentussengewassenindeBondsrepubliek,t.w.van1^0.000hain1950tot2^0.000hain1964.
Hetnutvantussengewassenindepraktijk
Indehuidigeakkerbouwpraktijkopklei-enzavelgrondeninNederland
leeftvolgensGrootenhuis (64)sterkdegedachtedathetgeregeldtoepassen
vanorganischebemesting (i.e.tussengewassen,Ref.)hetproducerendvermogen
vandegrondopeenhoogpeilkanhandhaven.Deoogstzekerheidzouinsterke
mateafhankelijkzijnvanhetgeregeldengoedtoepassenvangroenbemesting.
Systeemvanvruchtwisseling+kunstweidetegenoveruitsluitendstoppelgroenbemesting
UitdoorGrootenhuis (64)gepubliceerdecijfersoverresultatenvande
drieorganische-stofbedrijventeNagele valtafteleiden,dateensysteem
vanvruchtwisselingmetinschakelingvankunstweidenenbedieningvanstalmest,eenveelgroterepositieveinvloedheeftophethumusgehaltevande
gronddaneensysteemwaarbijuitsluitendgroenbemestingindestoppel (verbouwvantussengewassen,Ref.)wordttoegepast.Hetisdanookdevraagaldus
Grootenhuisofhetopdenduurmogelijkzalzijnhethumusgehalteophetklaverlandopeenredelijkpeiltehandhavenwanneeruitsluitendmetstoppelgroenbemesterswordtgewerkt.Misschiendathetgeregeldonderploegenvanhetgraanstroopdenduurgewenstzalzijn.
Invloedvanhetverschilinorganischebemestingopdeopbrengstvanconsumptieaardappelen
DoorGrootenhuis (164)wordenaardappelknolopbrengstenvermeldvandedrie
organische-stofbedrijventeNageleoverdeperiode1952totenmetI967.Hieruit
blijkt,datdekunstmestakkerJ5ÖA"tonperhaopgebrachtheefttegenoverjü8,7
en40,0tonophetklaverlandendewisselweide.Inrelatieveopbrengstenuitgedruktbedroegendeopbrengstenopdekunstmestakker,hetklaverlandende
wisselweidedusresp.101.101,6en105.Hetverschiltussendegemiddeldeknolopbrengstenvandekunstmestakkerenhetklaverland (=metteeltvantussengewassen,Ref.)isdusklein.Dewisselweideheeftgemiddeld5 %meeropgebracht.Bij
dezeproefwarentotenmetI967noggeenN-trappeningeschakeld.
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XIII.VRUCHTOPVOLGINGENWISSËLBOUW
UitbreidingvandeoppervlaktekunstweideinGroningen
GunstigeervaringeninNoord-Groningenmetde organische-stofvoorziening
hebbeneraldusAppelhof (4)toegeleiddatdeoppervlaktekunstweidezich
hierdelaatstejarenaanzienlijkheeftuitgebreid.Deoppervlaktekunstweide
namervan1955t/m 1967tccvan407hatot2450ha.Uitgedruktinprocentenvan
hetbouwlandbetekentditeenuitbreidingvandeoppervlaktekunstweidevan
1,2tot7,7#•
OpbrengstvankunstweideopdeEemshoeve
VolgensgegevensvanAppelhof (4)wordtde70hakunstweideopde
Eemshoeveonderdekvruchtgezaaidenwasin1969tweejareninproduktie.
Daarnawordtzeweeromgeploegd.Deproduktiviteitvandezekunstweideis
zeerhoog.Debruto-opbrengstenbedragenongeveer12000kgdrogestofper
ha,ofwel66OOkgZW,bijeenN-niveauvan500kgperha.
Opbrengstenvanakkerbouwgewassennakunstweide
InRothamstedbedroegendetarwe-opbrengstengedurendedelaatstejaren
volgensCooke (57)geregeld50tot60cwt peracreendegerstopbrengsten
meerdan50cwt.In1966bedroegendetopopbrengstenverkregenbijveeljarige
proevenmetkunstweideenbouwlandrotaties,voortarwe60cwt envoorgerst
55cwt-Derecentelandelijkegemiddelden (inEngelanddus,Ref.)bedroegen
weinigmeerdandehelftdaarvan.Deklooftussendezeopbrengsten (bedoeld
isdusdeklooftussenopbrengstennakunstweideopproefveldenenopbrengsten
nakunstweideoppraktijkbedrijven,Ref. iseenkwellingvoorlandbouwkundige
wetenschapsmensenenboeren.
InNederlandzijndiverseproevenverricht,waarbijdeopbrengstvan
akkerbouwgewassennagescheurdekunstweidewerdbepaald.In1958b.v.bedroeg,
blijkenseenverslagvanBoekeie.a. (19),opdewisselweidevandeminiatuurorganische-stofbedrijventeMarknessedehoogstesuikeropbrengstnagescheurde
kunstweide99,4qperha,bijeenN-giftvan120kg.Opdekunstrnestakker
bedroegdehoogstesuikeropbrengst96,8q,bijeenN-giftvan160kgenop
hetklaverland97,6QperhabijeenN-giftvan90kgperha.
Hetsuikergehaltewasduidelijkhet laagstopdewisselweide,hetgeener
waarschijnlijkopwijstdathetN-effectvandegrondopdewisselweidegroter
isgeweestdanophetklaverland.
Opdewisselweidevaneenvandedrieorganische-stofbedrijventeNagele
bedroegvolgensdeexcursiegids 1970 (56)degemiddeldesuikeropbrengstgerekend
overdeperiode 1952t/m 1969:90,8qperha,tegenover85,5qen82,3q. op
resp.dekunstrnestakkerenhetklaverland.Inverhoudingscijferswasdeopbrengs
opdexfisselweide106,tegenoverresp.100en103opdekunstrnestakkeren
hetklaverland.Overdezelfdeproefperiodebedroegdeopbrengst-vanaardappelknollenopdewisselweide39,6tonperha,tegenover38,0tonen37,8ton
opresp.dekunstrnestakkerenhetklaverland.Deopbrengstenverschillenwaren
hierdusvrijklein (opbrengsteninverhoudingscijfersresp.104,100en100).
Deopbrengsten aanwintertarwebedroegenopdedrie organische-stofbedrijven
gerekendoverdeperiode1952t/m 1969resp.52,7kg,49,4kgen49,3kgper
are,ofwelinverhoudingscijfersresp.107:100:100.Deopbrengstaanzomergerst
bedroeggemiddeldoverdeperiode 1952t/m 1969opdekunstrnestakker,het
klaverlandendewisselweideresp.50^4kg,48,6kgen50,1kgperare,ofwel
inverhoudingscijfersresp.100:96:99.Deerwtenopbrengstenopdekunstrnestakker
hetklaverlandendewisselweideover1952t/m 1964 (na1964werden geenerwten
meerverbouwd)bedroegenresp.37,5kg,36,2kgen38,2kg,ofwelinverhoudingscijfers 100:97=102.Devlasopbrengstgedurendedeperiode 1952t/m 1969bedroeg
resp.79,8kg,76,6kgen78,6kg,ofwelinverhoudingscijfers100:96:99.
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DoorSébillotte (170)wordteenproefaangehaalddieteHurleywerd
verrichtenwaarbijhetna-effectvaneenperceelgraslandvanvier jaar
inhetvierdejaarnahetscheurenvanhetgraslandwerdnagegaan.
Alstoetsgewassenfungeerdentarwe,koolengerst.Alleengerstkreegopde
helftvanzijnoppervlaktestikstof.Steltmendeopbrengstenvandedrie
genoemdeproefgewassenoverdeperiodevóórdekunstweidegemiddeldtelkensop
100,danbedroegenzevierjaarnahetscheurenvandevierjarigekunstweide
resp.113*110en116enbijgerst+N111.Deabsoluteopbrengstenwarenresp.
39,^q,38,9ton,33,5qen43,7qperha.
Deaanwezigheidvangraslandvóórdeakkerbouwgewassenverbeterdenogde
opbrengstdriejaarnahetscheurenvanhetgrasland.Dezeinvloedisvolgens
Sébillotteslechtstendeletoeteschrijvenaandedoorhetgraslandinde
grondachtergelatenstikstof.
Invloedvankunstweideophetorganische-stofgehalte
Cooke (36)haalteenproefaandieverrichtisophetproefveldHighfield
-cudgrasland-enophetproefveldFostersfield-oudbouwland-beidegelegen
teRothamsted.Eengedeeltevandezeproefveldenwerdeerstdriejaarals
kunstweidegebruiktindevormvanresp.deobjectendriejaarluzerne,drie
jaarbeweidgraslandendriejaargemaaidgrasland.Daarnawerddriejaren
akkerbouwtoegepast.Dezeobjectenmetdriejarigekunstweidenwerdeno.a.
vergelekenmeteenzesjarigecyclusmetuitsluitendbouwlandenmetblijvend
grasland.Bijalleobjectengolddezelfdeuitgangstoestand.HetC-gehalte
nadriejaarbouwlandbedroeg,ophetobjectwaardriejaarbouwlandwas
voorafgegaandoorresp.driejaarluzerne,driejaarbeweidekunstweideen
driejaargemaaidekunstweideopHighfieldresp.2,22$,2,38 %en2,29 %.
OpFostersfieldbedroeghetC-gehaltena (6+3+3=)12proefjarenresp.1,33 %>
1,48 foen1,44j£.HetbleeknudatophetoudegraslandteHighfieldonder
zesjaarcontinu bouwland -driejaarluzerne+driejaarakkerbouw-ongeveer
eenderdedeelvandeoorspronkelijkevoorraadorganischestofverlorenging,
terwijlerdegemiddeldejaarlijkseverliezenonderderotatiesmetkunstweide
bijnaevengrootwarenalsonderdiemetdesteedsbouwlandrotatie.OphetoorspronkelijkeoudebouwlandvanFostersfieldveranderdeeronderinvloedvande
steedsbouwlandgewassenwathetorganische-stofgehaltebetreftweinig.Het
organische-stofgehaltenambijluzerneniettoe-t.o.v.steedbouwland-en
hetnamslechtsweinigtoedoorgraslandkunstweide.Bijdezeproevenin
Rothamstedbleekeensysteemvandriejarenkunstweidegevolgddoordriejaar
bouwlandvoordepraktijkhetzelfdeeffectophetorganische-stofgehaltete
hebbenalsrotatiesmetsteedsbouwlandgewassen.
BijproeveninHighMowthorpenamvolgensCooke (36)doorzesjaar
kunstweidehetorganische-stofgehaltetoevan3,8tot4,2 %.Waardriejaar
kunstweidewasgevolgddoordriejaarbouwlandwarenbegin-eneindgehalte
aanorganischestofbijdezewisselbouwrotatiegelijkaandievandebouwlandrotatie.
Bij de proefvanLowe.m.teJealott's HilldaaldealdusCooke (36)bijde
continuebouwlandrotatieshetorganische-stofgehaltesneller.Bijeenvijfjarigerotatiemetdriejarenkunstweidenamhetorganische-stofgehaltetoe
enbijtweejarenkunstweideendriejarenbouwlandbleefhetophetoorspronkelijkeniveau.
InvloedvanNopgescheurdekunstweideenopbouwland
Cooke (36)maaktverdermeldingvanproevenbijgreieninRothamsted,
waarbijbleek,datdeinvloedvaneenbepaaldehoeveelheidkunstmest-28lbN
peracre-opgranenverbouwdnagescheurdblijvendgraslandenopoudbouwland
duidelijkverschillendzijn,waardoordusdevoorgeschiedenisvanhetlandde
reactievangewassenopstikstofkunstmestbexvloedt.
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DeinvloedvandeNopdeopbrengstvandegranenverbouwdnagescheurdblijver,"!
graslandwasdeeerstejarengering,dochnammetdejarentoe.Deinvloedvan
N-kunstmest opoudbouwlandwassteedsgroot.Nameerdantienjarenwaren
deeffectenvandeNopgescheurdblijvendgraslandbijnaevengrootalsdie
opoudebouwlandgronden.
Invloedvandeleeftijdvandekunstweide opdehoeveelheidvrijkomendeN
nascheuren
DoorCooke (36)wordteenproefaangehaalddieinJealott'sHillEngeland -doorLow,PiperenRobertsisverricht.ZijmatendehoeveelheidN
dievrijkomtbijscheurenvaneen,twee,endriejarigekunstweide,waarnain
heteersteentweedejaarnascheurenresp.koolentarwewerdverbouwd.De
hoeveelheidNdieinheteerstejaar,vanafploegenvandekunstweidetot
hetoogstenvandekooldoordriejarige,tweejarige,eenjarigeennuljarige'
gescheurdekunstweidewerdvrijgemaakt,bedroegresp.290,160,100en90kgN
perha.Inhettweedejaarwerd-vanafoogstenvandekooltothetoogsten
vandetarwe-resp.160,130,100en11kgNperhavrijgemaakt.
Deproduktiviteitvanbouwlandgewasseninwisselbouwsystemenbijproevenin
Engeland
VanwisselbouwsystemenwordtvolgensCooke (36)vaakbeweerd,datze
produktieverzijndansystemenwaarbijeenbedrijfgedeeltelijkalsblijvend
bouwlandengedeeltelijkalsblijvendgraslandwordtgeëxploiteerd.Vanopbrengstenvangewassennaeengraslandperiodewordtgezegddatzehogerzijndandie
nasteedsbouwlandgewassen.DeeersteproefinEngelandhieroverbegonin1937
teWoburn.
UitproevenvanV/arrenenJohnstoninWoburn,gedurendedeperiode19561963,aldannietmetinschakelingvanstalmestverricht,blijktaldusCooke
(36)datopdezandigeleemgrondinWoburndemeeste,zonietallegemeten
effectenvankunstweideveroorzaaktzijndoorverschilleninhuneffectencp
devoorzieningmetvoedingsstoffenindegrond.Vergelijkingvandetoegevoerde
voedingsstoffen,bijgebruikmakingvanrotatiesdiegeenernstigeinfectiesvan
plagenenziektenverocrsaken,laatziendatbouwlandgewasseninsystemenmet
uitsluitendbouwlandgewassenevenproduktiefkunnenzijnalsinwisselbouwsystemen.
BijeendoorCooke (36) aangehaaldeproefteWoburnmetsuikerbieten
verbouwdinwisselbouwverbandeninuitsluitendbouwlandverband (periode19561961en1962-1963) wasbijtoepassingzonderstalmestdebietenopbrengstin
wisselbouwverbandduidelijkgroterdanzonderwisselbouw.Metgebruikmaking
vanstalmestzowelmetalszonderwisselbouwwarendeopbrengstverschillen
praktischteverwaarlozen.
VolgensCookehebbenafzonderlijkeproevenInWoburnaangetoond,datdemeeste,
zonietalleverschilleninopbrengsttussenwisselbouwenniet-wisselbouwop
dezelfdemanieralsmetstalmestookdoorkunstmestkunnenv/ordenweggewerkt.
Bijproeven inRothamstedwasvolgensCooke (j6) heteffectvankunstweide
opdeopbrengstvandenavolgendegewassenmeestaltedankenaanstikstofresten
dieindegrondwarenachtergeblevenenaandekaliumdiedoorafgeoogstegewassenwasachtergelaten.DekunstweidenzorgdenvooreenruimeN-voorzieningin
hetoudebouwlandengavenbeteregraanopbrengstendancontinu« verbouwde
bouwlandgewassen.V/erdindebouwlandperiodemetstikstoftrappengewerkt,dan
bleekdesterkeopbrengsttoename aantarwebijdehoogsteN-giftindebouwlandrotatietesuggererendatindienmeerNwastoegedienddeincontinu bouwlandverbouwdetarweevenveel hadkunnenopbrengenalstarwenaluzernekunstweide.
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BijproeveninCambridgeshiremettarweopkleigrondonderzochten
Hanleye.m.,aldusgegevensvanCooke (36)deeffectenvaneenaantalkunstweidengevolgddoortarwe.Indeeerstetweejarennaonderploegenvande
kunstweidewarendetarwe-opbrengstenhogerdanopdeveldjesmetcontinu»
bouwland.Deeffectenwerdentoegeschrevenaan:a.minderziektenb.betere
onkruidbestrijdingc.destikstofdoordekunstweideindegrondachtergelaten.
EenaantalandereproeveninGroot-Brittaniè'heeft bevestigddatdegewasopbrengstenopbouwlandnascheurenvaneenbeweidegrasmatgewoonlijkhoger
zijndannaeenbezaaidegrasmatwaarvanhetgraswasverwijderd (namaaien,
Ref.)ofwaardeuitwerpselenvangrazendedierennietopdegrondterechtkwamen.
Effectenvankunstweideopdebodemstructuur
Lewise.m.schrijvenaldusCooke (36)devoordelenvankunstweidein
hunproefteJealott'sHilltoeaanverbeteringvandefysischetoestand
envandevoedingstoestandvandegrond,aanminderziekteningranenen
aanverminderdeonkruidconcurrentie.Degrondmetwisselbouwwasookbeter
bewerkbaarenvereisteminderkrachtbijhetploegen.Decontinueteelt
vanbouwlandgewassenleiddetotarmekruimelstructuur,moeilijkklaarmaken
vanhetzaaibed,terwijlnaregendegrondverdichtte;bijnageenvande
bodemkruimelswaswaterstabiel.Degrondbevattenadriejarengraslandeen
vijfdedeelkruimelsdiewaterstabielwaren,maardieverbeteringwasbijna
verdwenennadeverbouwvankool,gevolgddoortarwe.
BijeenproefvanWilliamsopHurleydeedvolgensCooke (36)kunstweide
hetaantalwaterstabieleaggregatentoenemenevenalshetorganische-stofgehalte.Deverbeteringvandestructuurwasmeestalbeperkttotdebovenste
inchesvandegrond.Williamsconstateerdedaterweinigduidelijkeof
directeinvloedvandeverbeterdebodemstructuuronderkunstweideopdegroei
endeopbrengstvanopeenvolgendegewassenwas.
DoorSébillotte (170)wordteenproefvanMonnieraangehaald.Daaruit
blijktdatdegrondnadriejaargraslandhetpercentagestabieleaggregaten
oplichteleemgrondindebovenstevijfcmvandegrondduidelijkheeft
verhoogd,vooralnaEngelsraaigras.Inhetalgemeenwasergeenverbetering
vandestructuurstabiliteittemetenzolangdeleeftijdvanhetingezaaide
graslandminderdandriejarenwas.
Cooke (36)vermeldtverderresultatenvanproevendoorClementopHurley
verricht.Nadriejaarbeweidgraslandwashiervaneenzandigeleemgrondde
hoeveelheidbodemkruimelsdiewaterstabielwasmeerdanverdubbeld.Devariatie
inkruimelstabiliteithadechterslechtsonbelangrijkeeffectenopdeopbrengstenvandenadekunstweideverbouwdewintertarwe.
BijproevenvanBoekeió.m.(19)enGrootenhuis (55>65)isgebleken,datde
structuurvandegrondnakunstweidewasverbeterd,vooralnakunstweidein
combinatiemetstalmest.Ditgeldtzoweldevisuelestructuuralshetporiënvolumeópdeorganische-stofbedrijventeNageleendeminiatuurorganischestofbedrijvenopdeLovinkhoeveteMarknesse.
Iservoorkeurvoorwisselbouwtenopzichtevan"geenwisselbouw"?
Cooke (36)isvanmening,datkunstweidesystemennietautomatischhogere
opbrengstenvanbouwlandgewassengevenenooknietaangrassen,invergelijking
metsystemen•waardezetweegroepenvangewassencontinu opafzonderlijke
plaatsenwordenverbouwd.Erschijntdaaromgeenargumenttebestaandatpleit
voordetoepassingvoorwisselbouwalssysteem.
Kunstweideenerosiegevaar
Hornerbeschrijft,aldusCooke (36)eenproef,verrichtineen gebied
metveelregenvalinWashingtonState-U.S.A.-waarlandvierjaarmet
luzernewerdbebouwd,gevolgddoorvierjaarbouwland.Hierwasdeerosie
slechtseenvijfdemaalzoveelalsoplandwaaralleenzomerbra.akenwintertarwewerdentoegepast.
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Oorzakenvan,opbrengststijgingdoorkunstweide
Cooke (36)zegtdatWilliamsvanmening is,dat80 fovandetotale
effectenvankunstweideopopbrengstenvandedaaropvolgendetarwewas
toeteschrijvenaanveranderingenindebeschikbarehoeveelheidstikstof
indegrond.Hetoverblijvendevijfdedeelvandeopbrengstvariatiehield
geenverbandmetveranderingenindebodemaggregatie.DeN-effectenbleven
vaakbestaanvooreentweedetarwegewas (bedoeldistarweals2egewasna
eenkunstweideperiode,Ref.).
ClementdefinieertwisselbouwaldusCooke (36)alseenessentieelweidesysteemmeteenoordeelkundiggebruikvandeploeg,terwijlhierbijakkerbouw
verschillendejarenwordtonderbrokendooreengraslandperiode.Volgens
dezedefinitiekanwisselbouwbeschouwdwordenalseenmodernetoepassing,
maarafwisselendelandbouwiseenoverblijfselvanzeeroudelandbouwsystemen
enisverwandaanderimboebraakindetropen.
Clement'sconclusieis,aldusCooke (36),datdekorte-duurproevenvanHurley
aantonen,datdetarwe-opbrengstnakunstweideinhogemateisgecorreleerd
metdevariatiesinhetstikstofgehaltevandegrond.Erisgeencorrelatie
vandetarwe-opbrengstmetdeverbeteringen-doorkunstweideverkregenvandebodemstructuur.Deeffectenvankunstweidenopdevolgendegewassen
hebbenvolgensCooke (36)bewezen,datzebijnageheelzijntoeteschrijven
aanhuninvloedopdevoedingstoestand ofaanhuninvloedophetintoom
houdenvandeaandebodemgebondenplagenenziekten.
Kunstweideals "break"gewas
Kunstweidediebedoeldisombijinzaaienslechtseenbeperktaantal
jarenteblijvenliggen,schijntvolgensCooke (36)alleendanvooreen
modernelandbouwvanbelangtezijnwanneerdiedientalseen"onderbreking"
voorhetintoomhoudenvanaendebodemgebondenziektenindeakkerbouwsystemer
die "ploegziekzijngeworden.
Voordelenvanwisselbouw
DedoorCooke 06) besproken (veelalinEngelandverrichte,Ref.)proeven
hebbenbijnaoveralaangetoond,datdemeestevoordelenvankunstweide voor
deopvolgendebouwlandgewassenzijngelegenophetgebiedvanvoedingsstoffen
(watevengoedverkregenkanwordendoorinbouwlandrotatiesmeerkunstmest
tegeven),ofzijntoeteschrijvenaanhettegengaanvanziekten (watvolgens
Cookenietgemakkelijkopanderemanierenbereiktkanv/orden).
Nadelenvanwisselbouw
Daarwaargrotehoeveelhedenmeststoffenwordentoegediendheeftvolgens
Cooke (36)wisselbouwverschillendenadelen.Devoedingvandegewassenis
bijcontinu• bouwlandbetertevoorzienengemakkelijkerteregelendanbij
gewassendieinwisselbouwverband geteeldworden.Dehoeveelhedenorganische
stofmetdaarinstikstofdiedoorkunstweidewordenachtergelatenzijnvaak
onzekerenhunwaardeismoeilijktevoorspellen (ookinverbandmetdesnelheid
vanafbraakvandeorganischestofendedaaruitvrijkomendestikstof).
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InvloedvanN-bemestingopdeontwikkelingvandedekvruchtonderinvloed
vaneenondervrucht
BijeenproefvanI967vanTeVelde (I89)opdalgrondmethaveralsdek•vruchtenverschillendeondervruchtenbleek datindeloopvandegroeiperiodedeontwikkelingvandehaverslechtsingeringemateafhankelijkwasvan
detoegediendehoeveelheidstikstof.BijstijgingvandeN-giftvan50tot.
95kgperhanamdehaveropbrengstzonderondervruchttoevan59/9kg"tot
63*0kgper?re.BijeenondervruchtvanWesterwolsraaigras,gezaaidà5kg
perha,varieerdedehaveropbrengstvan56>1tot60^5kgperare.DeopbrengstdervingaanhaveralsgevolgvanhetverbouwenvanWesterwoldsraaigrasbedroeggemiddeld5>4 %-Bijtoepassingvanverschillende zaaizaadhoeveelheden
Italiaansraaigras,nl«0,6kgen9kgperhawerddehaveropbrengstbijnaniet
beïnvloeddoorhetlatenvariërenvandeN-bemesting.Degemiddeldehaveropbrengstenbij0,6kgen9kgItaliaansraaigrasbedroegenresp.Ô5..7kg,62,5kg
en62,4kgperare.Deopbrengstdervingaanhaveralsgevolgvanhetverbouwen
vanItalians raaigrasalsondervruchtbedroeginI967gemiddeld5*0%.BijvariatievandeN-giftvan50tot95kgperhavarieerdedehaveropbrengstzonder
ondervruchtvanresp.65*3tot65,4kgperare,bij6kgItaliaansraaigrasvan
62,3tot62,5kgperareenbij9kgItaliaansraaigrasalsondervruchtvan61,7
tot63,5kgperare.Ookdeopbrengstaanhaver,bijteeltvanEngelsraaigras
alsondervrucht,vertoondeweinigvariatie.Zonderondervruchtliepdeopbrengst
aanhaveronderinvloedvandeverschillendeN-giftenuiteenvan58,3tot63,6
kgperare,bij5kgEngelsraaigrasvan58,1tot62,5kgenbij9kgEngels
raaigrasvan58,6tot62,9kgperare.DoorhetEngelsraaigraswerdgemiddeld
1,4 fominderhavergeoogst.
BakermansenVanderZweerde (8)gingendeinvloednavandezwaartevan
dedekvruchtophetslagenvandeondervrucht.Volgenshenvindenwebijeen
lichtgraangewasvaakeengoedgeslaagdeondervrucht.Bijeenzwaredekvrucht
iseengoedgeslaagdeondervruchtuitzondering.Indepraktijkbleekverlaging
vandeN-giftdegraanopbrengstennogtedoenstijgen.BijdeproefvanBakermansenVanderZweerdewerdentweegerstrassenonderzocht,nl.hetbladarme
rasUnionenhetbladrijkerasCambrinus.ErwerdenvierN-hoeveelhedenbeproefd,nl.30J 55*80en105kgperha.Alsondervruchtfungeerdewitteklaver.
EindaprilwasdegerstmetdehoogsteN-gifternstiggelegerd.Deondervrucht
wastoennogklein.Medioaugustusbleekopdeveldjesmetmeerdan55kgN
perhadewitteklavervrijwelvolledigmislukttezijn.Dehoogstekorrelopbrengstaangerstwerdverkregenbij55kgNperha.DebesteondervruchtleverdendeveldjesmetdelaagsteN-gift.Bij80NwasvangeenenkelklaverveldjeonderCambrinusnogietsterechtgekomen. Bij105kgNwasbijbeidegerstrassendeondervruchtmislukt.
Invloedvandeondervruchtophetvochtgehaltevan,dedekvruchtbijmaaidorsen
VolgensTeVelde (I89)hadbijhetmaaidorsenvandehavermetItaliaans
raaigrasalsondervruchtdezehavergemiddeld0,4 %meervochtvergelekenbij
dehaverzonderondervruchtverbouwd.DehavermetEngelsraaigrasalsondervruchtbevattebijhetmaaidorsen0,3 %meervochtdandehaverzonderondervruchtvenEngelsraaigras.
Teeltvanondervruchteninverbandmetmaaidorsen
Renius (157)isvanmeningdatinWest-Duitslandalsondervruchten steedsmeer
gewassenverbouwdwordendieinnormalejarenhetmaaidorsenniotbemoeilijken.
Zweedseklaverenzomerrodeklaverkunnendegraanteeltbemoeilijken..Daardoor
boetendezealstussengewassen (i.e.alsondervrucht,Ref.)steedsmeeraan
betekenisin.
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VolgensRenius (157)isbijproevenenuitpraktijkervaringengebleken,
datineengoedgeluktgewasklaverofineenklaverondervruchtmetsucces
stroondergewerktkanworden.Bijdecombinatieondervrucht-strobemesting
komthetvooral aanophetgoedinwerkenengelijkmatigverdelenvanhetstro.
Monocultuurvangrasalsondervrucht
Renius (157)adviseertom,inverbandmethetmaaidorsenvandedekvrucht
endebetereverdraagzaamheidvoorstikstofbijtoepassingvangrassenalsondervrucht,ommeergebruiktemakenvanhetzaaienvangrassenalsmonocultuur.
(Monocultuurishierbedoeldalshettegengesteldevanmengteelt:hetgemengd
uitzaaienvanmeerderegrassoorten,Ref.)
Debestgeslaagdegroenbemestei'sindeN.O.P.
Grootenhuis (72)zegt,datmenindeN.O.P.inhetnajaargroteverschillen
kanzienindestandvandegroenbemestersdieonderdekvruchtzijngezaaid.De
bestgeslaagdepercelengroenbemesterszijninderegeldiewelkemethopperupsenwitteklaverzijningezaaid,metvlasalsdekvrucht.Stoppelklaversgezaaid
ondergraandekvruchtenvariërendikwijlsvanheelgoedtotheelslecht.
Oorzakenvanhetmislukkenvaneenondergraangezaaideklavergroenbemester
Grootenhuis (72)noemtalstweebelangrijkefactorendieoorzaakzijnvan
hetmislukkenvaneenondergraandekvruchtgezaaideklaver-groenbemester :
a.hettelaatzaaienvandeklaversonderdegraandekvrucht,b.hetteveel
stikstofgevenaandedekvrucht.Daardoorwordtdedekvruchtveelaltezwaar.
Ookhetdoodspuitenvandeklavermetdechemischeonkruidbestrijdingsmiddelenkanoorzaakzijnvanhetmislukkenvandeonderdekvruchtgezaaideklavergroenbemester.
StanddichtheidvandegroenbemesterinrelatietotdeN-bemestingenopbrengst
vandedekvrucht
DoorGrootenhuis (72)werdenwatdestanddichtheidvandeondervruchtbetreftzowelbijhopperupsklaveralsbijItaliaansraaigrasdehoogstestanddichtheidscijfersvrijwelsteedsgevondenopdeveldjeszonderN-bemestingen
delaagstestanddichtheidopdeveldjesmetdehoogsteN-gift.UitdestanddichtheidscijferskanwordenafgeleiddatItaliaansraaigrasveelbetertegen
eenzwaredekvruchtkandanhopperupsklaver.
Invloedvandezwaartevandedekvruchtopdestanddichtheidbijgrassenen
klaversalsondervruchten
Uithetverbandtussendestanddichtheidvandeondervruchtendekorrel-resp.stro-opbrengst vanzomergerstblijktvolgensGrootenhuis(72),
datdestanddichtheidvandegras-groenbemesterindeN.O.P.veelmindersterk
afneemtbijstijgendeopbrengstvandedekvrucht-alsgevolgvaneenzwaardere
N-bemestingaandedekvruchten-dandehopperupsklaver.Destanddichtheidvan
hetgraswordtslechtsweinigbeïnvloeddoordezwaartevandestro-ontwikkelingvandedekvruchtzomergerst.Bijhopperupsklaverdaarentegenwordtde
standdichtheid zeernadeligbeïnvloeddooreentezwaredekvrucht.
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Veranderingvanhetbouwplanmetalsdoolbedrijfsvereenvoudiging
Renius (157)isvanmening,datdehuidigemarkt-enarbeidsverhoudingentotbedrijfsvereenvoudigingdwingen.Dituitzichineenstijgingvan
hetaandeelgranen,terwijlhetaandeelbladvruchtendaalt.Daardoorwordt
devruchtopvolgingeenzijdigenverliestdezewaardevollebladvruchtschakels,
zoalshakvruchten,oliehoudendegewassen.Hetaandeelgranenneemttoedoor
uitbreidingvandeteeltvantarweengerst,terwijlhetaandeelhaveren
roggedaalt.
Zieger (213)geeftervaringenweer opgedaanopzijneigenbedrijfmet
o.a.120habouwland.Hetbouwplanwasaanvankelijkerggevarieerdenbevattesuikerbieten,aardappelen,koolzaad,doperwtenenluzerne.Omdatallepercelenzwaarbesmetwarenmetwildehaverwerdhetbouwplaningrijpendveranderd.Denieuwerotatiewasdevolgende:wintergerst+veldbeemdalsondervrucht-Jà4jaarveldbeemd-koolzaad-wintertarwe-haver-gerst.Deze
gewassenkunnenalle metdemaaidorserwordengeoogst.Demoeilijkbewerkbaregrondleiddetotafschaffingvandeaardappel-endesuikerbietenteelt;
inplaatsdaarvanwerdenbietenvoorzaadteeltalstweedebladvruchtingeschakeld.Doorhetnieuwebouwplanwerdhetmogelijkomdearbeidsbezettingterug
tebrengenvanvijftientottweeeneenhalfmanper100ha.
Chazal(33)noemtalsvoorbeeldvaneenmodernevruchtopvolgingineen
drooggebied (inFrankrijk,Ref.)ondergunstigeomstandigheden:koolzaadwintertarwe-gerst.VoormindergunstigeomstandighedennoemtChazalals
voorbeeld:koolzaad-wintergerst-It.raaigras-zomergerst.
VolgensOlthoff(126)hebbentalrijkeboerenthansdoorbouwplanvereenvoudigingzwaarderebouwplannendanvroeger.Ditismogelijkgewordenomdat
degelegenheidtothettoepassenvancorrectiesopeventueeloptredenvan
minderaangenamenevenverschijnselenvoortdurendgroterwordt,
zoalsb.v.doormiddelvanchemischebestrijdingvanonkruidenenvanziekten
enplagen.Eennauwer (ofeenvoudiger,Ref.)bouwplanbetekentechter:vaker
meteenbepaaldgewasopeenzelfdeperceelterugkomen.
Bedrijfsvereenvoudigingenbehoudvandebodemvruchtbaarheid
Vollmer (19^)isdemeningtoegedaandatdebedrijfsvereenvoudigingen
dedrangnaarspecialisatieinbepaaldeteeltenvragenopwerpennaardenoodzaakvanaanvullendehumustoevoervoorhetbehoudvandevruchtbaarheiden
hetopbrengstvermogenvandegrond.Inditverbandgezienzaldestudiereis
vanVollmernaarDenemarkenenZwedeneenbijdragemoetenleverenvoorhet
ophelderenvoorvijfvragen:a.isopdenduurhetopbrengstvermogenende
vruchtbaarheidvandegronddoorgebruikvanalleenkunstmestoppeiltehouden,
b.Behoeftdegrondnaastdeoogstresteneenaanvullendeverzorgingmetstalmest,c.Moetaandestalmestalleendebetekenisvandragervanvoedingsstoffenwordentoegeschrevenofooknogspecifiekewerkingenopopbrengstengrond,
d.Welkemogelijkhedenbiedtdeteeltvangras-klavermengselsvoorhetbehoud
vandebodemvruchtbaarheid,e.Welkemogelijkhedenbiedtstrobemestingincombinatiemethetveelozebedrijfvoorhetbehoudvandebodemvruchtbaarheid?
BeginvandebedrijfsvereenvoudiginginDenemarkenenDuitsland
Deontwikkelinginderichtingvaneenvereenvoudigingvandeakkerbouw
endeveehouderijofnaareenveelozebedrijfsvoeringisvolgensVollmer(19^)
opdeDeenseeilandenenindeakkerbouwgebiedenvanZwedenal10tot15jaar
eerderbegonnendanindeDuitsebondsrepubliek.
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Modernebouwplannenengevarenvoormoeilijkheden
NaardemeningvanHijink (84)streeftmenindemodernelandbouwnaar
bouwplannenmetweiniggewassen.Ditvergrootdegevarenvoorteeltmoeilijkheden.Huppert (96)achtgraanrotatieswaarbijregelmatigvakerdandrie-*
maalgranennaelkaarwordenverbouwdbedenkelijkvanwegedetoenamevande
onkruidenendetoenamevanziektenenplagen.
Hetveelzijdigbouwplanvanvroegerenhetvereenvoudigdbouwplanvannu
Huppert (96)isvanoordeel,datvroegerveelzijdigheidingewassenkeuzeeenbelangrijkeeiswasvaneengoedevruchtopvolging,o.a.tervermijdingvanarbeidspiekenenverminderingvanprijsrisico's.Tegenwoordigeist
dehogeuitgavevoordemechanisatieketeneenvergaandevereenvoudigingvan
deteelt.Menverbouwtdanb.v.alshakvruchtalleenbietenofalleenaardappelen,ofalleenmalsofalleenkoolzaad.
Economischenoodzaakomovertegaantotcontinueteelten
Degrotelandbouwkundigeontdekkingenvandenegentiendeeeuw:demineraleplantenvoeding,destikstofleveringdoorleguminosen,devorderingenin
deindustriediecomplexe meststoffenaandelandbouwbeschikbaarstelde,
deverschijningvandoelmatigechemischeonkruidverdelgers,tenslottehet
groteverlangenomcultuursystementevereenvoudigen,gevoegdbijdemechanisatie,ditallestezamenheeftaldusSébillotte (1?0)deondernemersertoe
geleiddoordenoodzaakdezevindingentoetepassenovertegaantotdeherhaaldeteeltendaarnazolangmogelijkdemeestinteressantegewassen,economisch
gezien,toetepassen.Vandaardathetmomenteeléénvandebelangrijkste
vragenisomtewetenofdezeherhalingmogelijkisengedurendehoeveeljarenmenditkanvoortzetten.
Vereenvoudigingvanhetbouwplanenbodemvruchtbaarheid
Boekei (18)isvanmening,datopveelakkerbouwbedrijvenhetbouwplan
wordtvereenvoudigd.Menrichtzichvooralopdeteeltvangranen,aardappelenensuikerbieten.Deindrukbestaat,dateventuelegevolgenvaneeneenzijdigbouwplanvoorwatdechemischeeigenschappenvandegrondbetreftop
eenvoudigewijzekunnenwordengecorrigeerddooreenaangepastebemesting.
Ditzoubetekenendatdechemischekantvandebodemvruchtbaarheid geenbeperkingenaanhetbouwplanoplegt.Andersishetgesteldmetdenatuurkundige
eigenschappenvandegrond.Algemeenwordtaangenomen,datdezeweleenrol
zullenspelenbijdevruchtwisselingseffectenendatbijdeopstellingvan
bouwplannenhiermeerekeningmoetwordengehouden.
Vereenvoudigingvanhetbouwplanenbodemmoeheid
Vez (I93)denktdatdehuidigetendens ombouwplannenmeerenmeerte
vereenvoudigentotgevolgheeft,datdeboerzichkanspecialiserenopenkelegewassen.Daardoorkomthetprobleemvandebodemmoeheidsteedsduidelijker
naarvoren.Devereenvoudigingvaneenrotatiekanechterslechtsplaatshebbenbinnendegrenzendietoegestaanzijnterverzekeringvanhethandhaven
vaneenvruchtbaregrondenvanhogeopbrengsten.Iedergewasbrengteenvermenigvuldigingvanzijneigenparasietenmetzichmee.Erisdus sprake
vaneenverzwaringvanderisico'salsditgewasweerinderotatieverschijnt,
voordat hetbiologischevenwichtzichweerheeftkunnenherstellen.Detalrijkeparasieten,inhetbijzonderhetmerendeeldataandebodemgebonden
is,zijnchemischgezienmoeilijktecontroleren.
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Resultatenmetderotatietarwe-gerst-maisinFrankrijk
Baratte (9)kenteenaantalboereninFrankrijkdiebezigzijnmethet
toepassenvanbouwplannenwaarvooronzevaderszoudengaanbeven:tarwegerst-mais.Zeverkregentotnutoezeergoederesultaten.
Zuiverepraanteeltentoenemendgebruikvanplantenbeschermendemiddelen
DezuiveregraanteeltbrengtvolgensRenius(157)diverseproblemenmet
zich.meeophetgebiedvandebodemgesteldheid,gezondheidvandegewassen,
onkruidbestrijdingenbodemvruchtbaarheid.Welkegevolgenhieraanvastzitten
toonthetverbruikvanplantenbeschermendemiddelenaan.Ditbedroegin1939
nog0,9DMperhaenin1959al 10DMperha.InI966bedroegdit,inclusiefdecycocelbehandeling,zeker15DMperha.
Bedrijfsyereenvoudigingendalingvandeopbrengsten
Grootenhuis (70)zegt,datwanneermenzichmeerderejarenachtereenop
hetbedrijftotdeteeltvanenkelegewassenbeperkt,meneenvlottekans
looptombijbepaaldegewassenopbrengstdalingentekrijgen,allererstals
gevolgvanplantenziekten.Daarnaastkandevruchtbaarheidstoestandvande
grondachteruitgaan,o.a.doorstructuurbederf.
Mechanisatieheeftookhetbouwplanbeïnvloed
Baratte (9)isvanoordeel,datalsdeteeltvansuikerbietenaltijd
heeftbestaanenwaarschijnlijknoglangzalblijvenbestaan,dittedanken
isaandemachine.Alsdebietenteeltnogopdezelfdemanierzouplaatshebbenalsindetijdvanonzeouders,danzoudemechanisatieernietzijngekomen.Ditvoorbeeldtoontaan,datnietalleendegevolgenvandemechanisatiezichvermengenmetdekeuzevandebouwplannenendekeuzevandeopvolgingvandegewassen,maardatomgekeerddekeuzevandevruchtopvolgingenenvandebouwplanneninvloedhebbenopdemechanisatie.Eriseensoort
interactietussendemechanisatievanhetgewasenomgekeerd.Barattenoemt
alsvoorbeeldhiervandemaisteelt.VroegerwerddemaisinFrankrijkmet
dehandgeoogst,ofmeteenspeciaalvoordezeoogstontworpenmachine.Vanwegedeafschrijvingsmoeilijkhedenmetdezemachinesbestaat
nudetendenszijntoevluchttenementotdemaaidorser,die
zoveranderdis,dat
menerookmaismeekanoogsten.
Bedrijfsvereenvoudigingenstructuurdegeneratievandegrond
VolgensSlager (173)kanmenstellen,datdewortelontwikkelingdiede
fysiekefactorregeltindegrondmetbouwland,ongunstigerwasdaninde
gronddiealsgraslandwordtgebruikt.Deslechtefysiekeeigenschappeninde
bouwlandgrondhebbenbepaaldegevolgen.Eéndaarvanisdepiasvormingophet
landindeherfstenindewinter,dieaanleidinggeefttotnieuwestructuurdegeneratie.Destructuurdegeneratie iseensamendrukkingdieinveel
akkerbouwgrondenkanwordenwaargenomen.Hetkanveroorzaaktwordendoorhet
rijdenmetzwaremachinesoverhetlandwanneerditvochtigis,ofdoorploegenonderongunstigeomstandigheden.
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OudeDuitseopvattingvangrondbewerking
Doordeeeuwenheenwerdgrondbewerking,aldusShear (171)beschouwd
alseenvereistevooreensuccesvolleteeltvandemeestevoedingsgewassen.
Bakerraanse.a.(7)zeggendatvolgensdeklassiekeDuitseopvattingdegrondbewerkingervoordientdegrondl^stemaken.Onderzoekheeftechteruitgewezen,datdegrondbijhetploegenindeherfstwordtlosgemaakt,doch
datdaaruiteindelijknietveelvanoverblijft.
Aldirectnadegrondbewerkingbezaktdegrond.Inhetvoorjaarblijkternogeenflinkeffect
aanwezigtezijn;diteffectgaatechterdoorhetrijdenoverhetlandbij
hetkunstmeststrooien,hetmakenvaneenzaaibedenhetzaaiendoorgaans
geheelofvrijwelgeheelverloren.
Isminimalegrondbewerkingeenfilosofie?
Dalleinne(43>)isvanmening,datminimale"grondbewerking"vaakwordt
verwardmetweglatenvanarbeid.Inwerkelijkheidvertegenwoordigtheteen
algemeneconceptievoorhetgeheel vangrondbewerking.Hetisveelmeereen
"filosofievandegrondbewerking"daneeneenvoudigtechnischrecept.Door
minimalegrondbewerkingwilmenvoorkomen,datmendemeerofmindergoede
structuurvernietigtdiedegrondnogbezatnadevoorafgaandeoogst.De
filosofievandeminimalegrondbewerkingberustvolgensDalleinneophetfeit,
datdebouwvoorvanveelgrondengoedblijftofverbeterdwordtineengrond
dieinrustis.
Veelvuldigegrondbewerkingiseengevaarlijkemanie
Reedsindetijdvandedierlijketractie,zodeeltDalleinne (4jj) mee,
sprakmenvandedwaasheidvanploegenenvandegevaarlijkemanieomde
grondbewerkingentevermenigvuldigen.Hetgebruikvantrekkersneemtnogsteeds
toe.Debezwarenvoortspruitenduithettoenemendgebruikvantrekkersworden
doorDalleinneinvierpuntensamengevat.
KlassiekeEngelseopvattingvangrondbewerking
DeEngelseschoolkwamvolgensBakermanse.a. (7),hoofdzakelijkdoor
onderzoekvanRüsselc.s.totdehypothesedatgrondbewerkingalleeneen
onkruidbestrijdingsmaatregel is.Hierbijontbrekenechterkwantitatievegegevensoverdeonkruidbezetting.Bijveelonderzoekovergrondbewerkingblijkt
heteffectvandeonkruidbestrijdinghinderlijksamentehangenmetheteffect
vandegrondbewerkingopdefysischeeigenschappenvandegrond.
ToetsingvanEngelseonkruidhypothese
DekomstvandechemischeonkruidbestrijdingsmiddelenbiedtnaardemeningvanBakerraanse.a.(7)demogelijkheidomdeEngelseonkruidhypothese
tetoetsen.DaartoezijninNederlanddoorhetIBS opverschillendeplaatsenproevenaangelegdwaarbij,omdezaakextreemtestellen,iederegrondbewerkingvolledigachterwegewordtgelaten.Dechemischeonkruidbestrijding
wordtondersteunddoorhettelenvangrondbedekkendetussengewassenenhet
alsmulchopdegrondachterlatenvanderestendaarvan.Debedoelingvande
groenbemestingendegrondbedekkingistevenseennatuurlijkherstelvande
structuurenhetbehoudvandebodemvruchtbaarheidtebevorderen,
Vervangingvangrondbewerkingdoorchemischemiddelen
Hetgebruikvanchemischemiddelenindeplantenbeschermingheeftnaar
demeningvanPrante (155)demethodevanplantenbeschermingtotaalveranderd.
Scheikundevervangtsteedsvakergrondbewerkingswerktuigen.VolgensShear (171)
heeftmetdekomstvandeherbicidendenoodzaakvangrondbewerkingterbestrijdingvanonkruideninbepaaldegewassengeenbestaansrechtmeer.Dittezamenmetdeeconomischedrukomdeproduktiekostenteverlagenveroorzaakteeen
critischonderzoekvandefunctievanverschillendegrondbewerkingspraktijken
dieeerstalsessentieelwerdengeaccepteerd.
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Aandachtblijvenschenkenaandegrondbewerking
VolgensPrante (153)moetmenvanwegedeengerwordendevruchtopvolging
enhetfeitdataandebedrijfseconomischeaspectenindetoekomstnogzwaardereisenkunnenwordengesteld,groteaandachtaandegrondbewerkingschenken.
Grondalsrijbaanenalsstandplaatsvoorhetgewas
HetgebruikvansteedszwaarderetrekkersleidterzoalsPrante(153)
hetuitdrukttoe,datdeakkerssteedsmeerfowelalsrijhaanalsalsstandplaats
voorgewassengaatfungeren.Bovendienheefthetarbeidstekorttotgevolg,
datdevochtigheidsgraadvandegrondophettijdstipvandegrondbewerking
envooralophettijdstipvanhetploegenzeldenoptimaalis.
Isjaarlijks,ploegennoodzakelijk?
Prante (153)isvanmening,datingebiedenmetbodemverdichtingenontstaandoorhetploegenentoenemendevergrassing,menzichafvraagtofhet
makenvaneenjaarlijkseploegvoorbeslistnoodzakelijkisofslechtseen
overgeërfdetraditie.Rüsselweeserin19^5inEngelandop,datzowelgraan-als
voederbietenopbrengstenopgeploegdeenongeploegdegrondpraktischgelijk
zijn,mitsdebodemstructuurinordeisendeonkruidbestrijdingookzonder
ploegvoormogelijkis.Wordtaandezetweevoorwaardenvoldaan,danzouvolgensRüsselhetmakenvaneenploegvoornabepaaldegewassenachterwegekunnenblijven.
Toe.ltyp.titarweopongeploegdogefreesdekunstweide
InI965werd,aldusPrante (153)inhetgebiedHolsteineenproefverricht,waarinnaanderhalfjarige graskxaverkunstweidezonderploegentarwe
werdverbouwd.Terbestrijdingvankweekenvoorhetverkrijgenvaneenbetereverteringvandegrasmatwerdeindjuli25kgvanhetkweekbestrijdingsmiddel"Nata"opdegrasklavergespotenendaaropaansluitend6à8cmdiep
gefreesd.Zeswekenlaterwerdwintertarwegezaaidenoppervlakkig2à3cm
ingefreesd.Ditperceelontwikkeldezichinveelopzichtengunstigvergelekenbijdenaburiggelegentraditioneelbewerktepercelenenwelo.a.omdat
hetbetreffendeperceelminderonkruidbevatteenvooralminderduist.Ook
deopbrengstresultatenwarenzeerbevredigend.
Oorzaakvangunstigeffectmetploeglozegrondbewerking
HetgrootstevoordeelvandehiervoordoorPrante (153)beschrevenmethodewordtdoorhemgezieninhetfeitdatdezichsteedssterkeruitbreidende
grasachtigeonkruiden,voorhetmerendeelzonderaanvullendeherbicidenbchandelingwordenbestreden.Degunstigeresultatentenaanzienvan
debestrijdingvanonkruidenengrassenkunnenwaarschijnlijkterugtevoeren
zijntotdezinvollecombinatievangrondbewerking,herbicidenbenuttingen
groenbemesting.
ProevenindeU.S.A.metploeglozeofminimalegrondbewerking
VolgensShear (171)begonmenin19^9inNewJersey-U.S.A.-metintensieve.graslandstudies.Deproevenhierverrichttoondenaandatdooreffectievedodingvandebestaandegraszodedoormiddelvanchemischemiddelen,
vernieuwingzondergrondbewerkingopbrengstengafdievergelijkbaarwaren
ofbeterwarendanopbrengstenalsgevolgvanvernieuwingdoordezodete
dedendoormiddelvangrondbewerking.Deherbicidendiebijdezestudies
werdengebruiktwareno.a.TCA,dalaponen2.4.D.Deeffectiviteitvandezechemischemiddelenvarieerdemetdesamenstellingvandezode.Combinaties
vanchemischestoffenwareninveelgevalleneffectiever.Inmeerrecentestudiesovergraslandvernieuwingbleekparaquatbestaandezodenteonderdrukken
oftedoden,afhankelijkvandehoeveelheidtoegediendbestrijdingsmiddel.
Bakermanse.a. (7)vermelden,datmenindeU.S.A.vanaf1953systemen
begonteontwikkelenwaarbijdegrondwerdlosgewerkt,maarnietwerdvastgereden.Hierbijwordenvooralarbeidsgangengecombineerd.
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Dezesystemenzijnals"minimumtillage"bekendgewordenenhebbenvooralin
maisgebiedenveeltoepassinggevonden.•
Ploeglczegrondbewerkingenvruchtopvolging
Indejarenvolgend,opheteerstejaarmetploeglozegrondbewerking
werdhetploegenvolgensPrante (153)alleennabepaaldevoorvruchtenachterwegegelaten.Hetniet-ploegenwerddusingepastindevruchtopvolging.Gunstigevoorvruchteninditopzichtzijnanderhalfjarigegras-klaverenkoolzaad.
Dezegewassenlateneenhumusrijkegrondachtermetgoedestructuur.Prantevermeldtuitvoerigdewerkwijzetoegepastalsvoorbereiding (zonderploegen)van
eenzaaibedvoorwintertarwemetgras/klaverofkoolzaadalsvoorvrucht.Bij
beidevoorvruchtenwordteerstgespotenmetNataendaarnagefreesd.
Deontdekkingvanchemischeonkruidbestrijdingsmiddelenmeteenbreed
werkingsysteemzoalsparaquat,waarvandewerkingverlorengaatzogauwhet
middelmetdegrondinaanrakingkomt,heeftnaardemeningvanBakermanse.a.
(7)vooralvoordeakkerbouwnieuweperspectievengeopend,doordatdirectna
eenbespuitingweerkanwordeningezaaid.Oppercelenmetveellastigewortelonkruidenenookopdoodgespotengraslanddientdechemischeonkruidbestrijdinggecombineerdtewordenmetdeteeltvaneensnelgroeiend,sterkonkruidondordrukkendgewas,zoalsmergkool,zomerkoolzaadofmeteengroenbemesterzoals
bladramenas,stoppelknollen,Italiaanraaigras.Gewassenmeteengeringeconcurrentiekracht,zoalserwtenenvooralstambonenzijnongeschikt.Erwtenen
wortelenzijnbijzondergevoeligvoorongunstigeomstandighedenofrakendoor
hunlangzameontwikkelinginhetjeugdstadiumgemakkelijkonderhetonkruid.
Bakermanse.a. (7)zettenverderuiteenhoemenhetbesteoudgrasland
chemischkandodenenwelkgewasmenhetbesthiernakanverbouwen.Bijveel
kweekofandereuitlopervormendegrassen kanmenbeterhetinzaaienvanzomergranenachterwegelaten.Bijteeltvanbieten,erwtenenbonenishetrisico
vanhergroeivangrassenenonkruidenerggroot.Menkandechemischebestrijdingvanhetgrasverbeterenmetbehulpvaneentussenteeltvanb.v.stoppelknollendiegoedmetstikstofwordenbemest.Menkandeknollenookgemakkelijk
latenafgrazen.Ookdeteeltvanvoorjaarsgewassenismogelijk.Rond15oktoberspuitmeneventuelegroenbemestersenonkruidendood.Erwtenofstamslabonenkanmenalleenopschoonlandverbouwen,dusb.v.nasnijmais.Voordat
menwintergewasseninzaait,b.v.naaardappelenofbieten,moetmeneerstspuitenmetGramoxone.Alswinterkoolzaadwordtverbouwd,b.v.naerwtenofgraan,
dientminstenseenweekvóórhetzaaienmetTCAgespotenteworden.Wilmen
zomergroenbemestingsgewassenverbouwen,danmoetmennadeoogstvandevoorvruchtevenwachtenomonkruidentelatenkiemen.
VoorhetslagenvanmeerjarigeproefveldenleekhetBakermanse.a.(7)
gewenstomuittegaanvanoudblijvendgrasland.Ditbiedtdemogelijkheid
omteprofiterenvandestabielestructuurenhethogehumusgehaltevandeoude
zode.Inverbandmeteengoedeonkruidbestrijdingwashetnoodzakelijkom
afentcesnijmaistetelen.Verderiszoveelmogelijkeentussengewasals
groenbemesterengrondbedekkerindevruchtwisselingopgenomen.Alsnaeengewasdatlaathetveldruimtgeentussengewasmeerkanvolgen,wordtstalmest
alsmulchtoegediend.Openkeleproefveldenisgebleken,dataardappelenuitstekendgroeienopdeonbewerktegrond.Deknollenblevendichtbijeen,maar
kwamentendelebovendegronduit.Opkleigrondismachinaaloogstenvanaardappelenmoeilijk,doordatervolgensBakermanse.a. (7)teveelkluitenmeekomen.Omdegrondbewerkingtebeperkenwordenbietenmetdehandgerooid.
Opbrengstvandegewassenopnietenwelgeploegdegrond
VolgensShear (171)maaktenBarronsenFitzgerald-U.S.A.-in1952meldingvaneensuccesvolleproductievantarwe,vlas,maise.d.inIadinowitte-klaverzode,diegedoodwasindeherfstmeteenlbperacrevan2.4.5.-T.
Indeherfstwerdtarwegezaaid.Deknolopbrengstbedroeg4lbushelperacre.
Haverenvlaswerdeninapriloprijengezaaidenbespotenmet0,25lbper
acreMCPA.
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streekindatseizoen.Maiswerdoprijengezaaidmet minimaalverstorenvan
dezode.Peracrewerd2,751bDNBPverspotenvoorhetzaaienineindjuni.
Demaisontvingnogeenaanvullendebespuitingvan0,51bperacrevan2,4Damine.Deopbrengstaanmaisbedroeg93 bushelperacre.
Shear (171)weetnogverdermeetedelen,datinNoord-Carolinamais
ingraswerdverbouwd;ditgraswerdonderdruktofgedeeltelijkgedooddoor
hetgebruikvanatrazin.2,5lbatrazinperacreopeenzodemetrietzwenkgrastoegediendheeftondergunstigeomstandighedendeconcurrentie genoeg
gereduceerdomeenvoldoendemaisproduktietekrijgen.Hetpotenvanmais
ineengeschiktedodezodemulchheeftgeresulteerdinopbrengstengelijkaan
ofbeterdandieverkregenmetmaisgeteeldmetbehulpvanconventionelegrondbewerking.Inviervandedertienvergelijkingenwaarroggededekvruchtwas,
warendeopbrengstenmetgeengrondbewerking44 %hoger.Ineenandereproef
waarj5>75lbvan80 foatrazinperacrewerdtoegediend,misluktehetdodenvan
dekropaar-zodeenditgafeenopbrengstendalingvan40busheimaisperaree,vergelekenbijdeproefwaarbijcompleetdodenvandezodehetresultaatwasvan
hetgebruikvan5lbvaneen80 %atrazin-oplossingperacre.
Bakermanse.a. (7)vermeldennog,datdeopkomstendebovengrondseontwikkelingvandegewassenopdeniet bewerktegrondpraktischgelijkzijnaan
dieopdebewerktegrond.Delosseliggingvandebouwvooropdegeploegdegrond
komtduidelijktotuitingindedichtebeworteling.Daaronderbevindtzicheen
weinigbeworteldelaag.Verdernaarbenedenisdegrondweerdichterbeworteld,
tottenslottebijeendieptevan80cmdebewortelingophoudt.Opdenietgeploegdegrondisalleendebovenstelaagvan80cmdichtbeworteld.Ondankshet
feit,dathettotaalaantalwortelsopdegeploegdegrondwathogerwasdan
opdenietgeploegdegrond,wasdeopbrengstdaartochniethoger,tenminste
warneer voldoendeNwasgegeven.In1968werdopeenzandgrondeenproefmet
roggeaangelegd,bijN-giftenvanjJO,80,1^0en180kgperha.Derogge-opbrengstophetgeploegdelandbedroegresp. yL,h, 44,5>47,5en44,7kgper
are;ophetniet-geploegdelandbedroegderogge-opbrengstresp.25,5*42,5*
48,0en56*0kgperare.HetisduidelijkaldusBakermanse.a. (7)dat,althansbijdegeslaagdegewassendeopbrengstenopdeniet-bewerktegrondpraktischgelijkzijnaandieopdebewerktegrond.Demislukkingenwaarvandeopbrengstnietbepaaldwerd,warenmeestalduidelijktoeteschrijvenaanb.v.
onvoldoendeonkruidbestrijdingofaandetoennoggebrekkigezaaitechniek.
Hood,JamesonenCotterbellhebbenvolgensCooke (36)aangetoonddat
"zonderploegen-systemenmetsucceskunnenwordentoegepast.Zijverbouwden
metbevredigendresultaatwintertarweingrasland,nabehandelingmeteenherbicide.Tarwedirectgezaaidnadoodgespotengraslandbracht66,4kgperare
op.Bijdoodgespotengrasland,daarnageploegdengecultivaterdendan tarwe
gezaaid,bedroegdezetarwe-opbrengst66,5kgperare.Werddegrondgeploegd,
gecultivaterdenwerddaarnatarwegezaaid,danbrachtdetarwe65,5kgper
areop.
Voorwaardenvoorsuccesvangeengrondbewerking
Bakermanse.a. (7)zijnvanoordeeldatvoorhetachterwegelatenvan
degrondbewerkingheteeneersteeisis,datdeonkruidbestrijdingendedodingvanhetvoorgaandegewasdoorchemischemiddelen,goedwordenbeheerst.
Ookmoetmenovereenbruikbarezaaitechniekbeschikken.Tegenoverhetvoordeelvaneengoedeberijdbaarheidstaatwaarschijnlijk,vooralopzwaardere
kleigrondendezeerlichtezandgronden,hetrisicovaneenminderdiepebeworteling.
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Voordelenvansystemenzondergrondb.ewerking
AlsvoordelenvaneensysteemzondergrondbewerkingwordendoorBakermanse.a.(7)genoemd:besparingvangrondbewerkingskosten,besparingvan
voohtverliesdoorhetgebruikvangrondbedekkendegewassenalsmulch,veel
mindererosiegevaar,veelzijdigergebruikvankwetsbaregronden-b.v.slempgevoeligegronden,hellendeofverstuivendeterreinen-betereberijdbaarheid,
minderoptredenvanpiasvorming,mindersnelleafbraakVandeorganischestofvoorraadindegrond,mogelijkheidvanvroegerzaaien.Tegenoverhetvoordeel
vaneengoedeberijdbaarheidbijgeengrondbewerkingstaatwaarschijnlijk,
vooralopzwaarderekleigrondenendezeerlichtezandgronden,hetrisicovan
eenminderdiepebeworteling.Shear (ITO noemtalséénvandegrootstevoordeligeeffectenalsgevolgvandegrondonbewerktachtertelatennaeerstde
zodetohebbengedoodhethandhavenvanveranderingenindefysischestructuur
vandegrondalsgevolgvandegroeivanhetgewasindezode.
Cooke 0 6 )zegtdathetgebruikvanchemischemiddelentervermijdingvan
ploegen,waarschijnlijkeenbelangrijknieuwhulpmiddelwordtbijdemoderne
uitrustingvandeboer,maarhet maarschijnlijkdathetdeploegtoteen
verouderdwerktuigmaakt.Bijslechtweerkanhetploegenvaakmoeilijkplaatshebben;bijchemischebehandelingisheteerdermogelijkomtijdigtezaaien.
Effectvangeenenwelgrondbewerkingopdebodemstructuur
BijeenproefinNewJersey-U.S.A.-werdaldusShear (171) à.ebodemaggregatiebepaaldineen"siltloam"grondvaneenoudeweidewaarininde
herfstroggewasgezaaidnalichtschijveneggen.InhetvoorjaarwerddezodegedoodmetTCAofgeploegdenmetdeschijvenegbehandeld.Inaprilwerden
debodemaggregatenbepaald.Hetploegenresulteerdeineendalingvandeaggregatieindebovenstehalveinch-laagvandegrondmet 6j> %',inde4tot
6 inchlaagbedroegdedalingslechts10 %.Ditiseenzeerduidelijkvoorbeeldvanhetschadelijkeffectvangrondbewerkingopdebodemaggregatie.
Ditvoorbeeldhelptookteverklaren,waaromdeopbrengstenvangewassenvan
geengrondbewerkingvaakhogerzijndandieverkregennaeenconventionele
grondbewerking.
Effectvanchemischeonkruidbestrijdingenaantastingdoortarwehalmdoder
Slope (I77)maaktmeldingvaneenproefdiein1964teJealott'sHillEngeland-werduitgevoerdmetnormaalploegent.o.v.nietploegenenbespui
tingmetparaquat.In1964werdendaartoeineenderdeopeenvolgend w m tertarwegewasnaoudweilandvergeleken:
a.traditioneelploegenenzaaibedbewerking.
b.directzaaiennaspuitenmetparaquat.
Bija werd21 %vanhetaantalstrohalmendoordetarwehalmdodergeïnfecteerd,bijb bedroeghetaantaldoordetarwehalmdodergeïnfecteerde
halmen4 %.HetisvolgensSlopeonwaarschijnlijkdathetverschilinbesmettingtussenaenbtoeteschrijvenisaandodingvanOphiobolusgraminis
doorparaquat,omdatparaquatbijeencontactmetdegrondwaarschijnlijk
snelgeïnactiveerdwordt.
Toekomstvanplantenteeltzondergrondbewerking
Shear (171)isvanmeningdatdeplantenteeltzondergrondbewerking,ongeachtzijnbeperkingen,eengrotebeloftevoordetoekomstinhoudt.
VolgensBakermanse.a, (7)zijnderisico'sbijhetachterwegelatenvan
degrondbewerkingvoorlopignoggroterdanbijeentraditionelewerkwijze.Of
mendezerisico'szalnemenhangtafvandewaardevanhetprodukt,dekosten
vandegrondbewerkingenendekostenvanbespuitingen.Indetoekomstkunnen
dekostenvandechemicaliënlagerworden.
Erkanechterookopdegrondbewerkingskostenvaaknogveelwordenbespaard.
VoorhetgrootstedeelvanonzeakkerbouwgrondenlijktaldusBakermanse.a.
vooralsnogploegendeeenvoudigsteengoedkoopstevormvanonkruidbestrijdingenhetmakenvaneenzaaibed.
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XVII.BETEKENISVANIANDBOUWGEWASSEN ALSVOORVRUCHT
Betekenisvanoogstrestenvoordeopbrengstenvannagewassen
Petrov (150)isvanmening,datdedoorhetinstituutteTobulsk-Bulgarije-verrichteonderzoekingenderesultatenvaneenaantalauteurs,(dat
dewaardevandevoorvruchtafhangtvandehoeveelheidindegrondachtergelatenwortel-enstoppelresten)niethebbenbevestigd.Deopbrengstenaan
wintertarweverbouwdnaverschillendevoorvruchtenstaanb.v.ingeenverband
totdehr-^veelheidwortel-enstoppelresten.Dehoeveelheid achtergebleven
wortel-enstoppelrestenheeftnatuurlijkeenzekerebetekenis,maarook
anderefactorenspeleneenrol,zoalsb.v.debemestingstoestandvandegrond,
dewaterhuishouding»Jarenlangeverbouwvangewassendieweinigorganische
stofindegrondachterlatenleidtweltotverstoringindehumusbalansen
daardoortotverminderingvanhetopbrengstvermogenvandegrond.
Produktievanoogstrestenbijverschillendegewassen
Deproduktievanwortel-ens^oppelrestenisvolgensPetrov (150)enerzijdseenbronvoordehumusvorming,anderzijdsvormtzedegrondslagvoor
deontwikkelingvaneengrootaantalmicro-organismen.ProeventeTobulsk
enprakrijkervaringenhebbenuitgewezen,datdeproduktie aanwortel-en
stoppelrestenhethoogsteisnaluzerne (bijeentwee-jariggewas61,2q
luchtdrogeorganischestofperha)gevolgddoorwintergerst (4-2,3q),wintertarwe,haverenhaver-wikkemengselvoorhooiwinning,zonnebloem,gierst,korrelmais,bonenensuikerbieten.
Coquin(358)vermeldthoeveelhedenhumusdiedoorstoppelsenwortelsvan
gewassenindegrondwordenachtergelaten.Dehoeveelhedenhumusdiedooraardappelenenvlasindegrondwordenachtergelatenzijnteverwaarlozen,aldus
Coquin.DedoorCoquinvermeldecijfersoverdehoeveelheidachtergelatenhumuskomenvolgensCoquinweinigovereenmetdepraktijkvanvastevruchtopvolgingen.Dithoudtechterookverbandmetdegrotevariëteitvanstoffendie
zijnverenigdonderdeterm"organischestoffen"vandegrond.Deverseorganischestofindegrondverteertsnel;dewerkelijkehumus,d.w.z.dezwarterestvandiverseverteringenenvanhetbodemmicrobenlevenverteertlangzamer.
Muller (I25)vermeldtcijfersoverhoeveelhedenaanondergrondseenbovengrondseplantendelendiedoordiversegroenbemestingsgewassenwordengeproduceerd.Hijnoemtdehoeveelhedenorganischestofdiemenopdezemanier
kanverkrijgen (d.w.z.doorhetverbouwenvandiegewassen,Ref.)relatief
belangrijk.Menmoeterechterrekeningmeehouden,datdeiso-humuscoëfficiëntvandezegewassenindebuurtvan0ligt;d.w.z.dathetgedeeltevan
delabieleorganischestofdieinhumuswordtomgezetpraktisch0is.
Hughese.m.(97)stellendehoeveelheidorganischestofdieindevorm
vanstoppels_enwortelsvangranenwordtachtergelatenschattenderwijsgelijk
aaneengiftvantenminste5tonstalmestperacre."Break"-gewassenzoals
bonenofkoolzaadleveren\eelminderoogstrestendan-granen.DewortelontwikkelingondereenkunstweidewordtdoorHughesbijzonderwaardevolgenoemdten
aanzienvanhetscheppenvaneenbodemstructuurdiegunstigisvooropvolgendegewassen.Dekunstweidescheptzoweleengoedebodemstructuuralsdemiddelenomdiegoedestructuurtehandhaven.
Cooke (36)schenktaandachtaanderoldiedegewassenvervullenals
leveranciersvanorganischestofd.m.v.hunwortelsenstoppelresten.Deze
vormvanorganische-stofleveringisbijakkerbouwdeenigevormdiejaarlijks
plaatsheeft.Bijmaaidorsenleverendestoppelsenderesidu's (kafe.d.Ref.)
bijeengoedgewasminstens1tonperacreaanorganischestof;ditisongeveerevenveel organischestofalsin5tonstalmest.VolgensCookeisinde
praktijkgebleken,datdebovengenoemdeoogstrestenbelangrijkerzijnvoor
deN-leveringdanvoorenigevormvanstructuurverbeteringvandegrond.
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bodemoppervlaktoeneemtendekiemingkanwordenbevorderd.Dewortelproduktieendehoeveelheidandereresidu'svariërensterkpergewas,aldusCooke.
HijnoemtinditverbandcijfersvanNederlandseonderzoekers.(Dezecijfers
komenvrijgoedovereenmetdievermeldin"Handboekjevoordevoorlichter",
3edruk,uitgezonderddecijfersoveraardappelenenbieten,waarvanCooke
veellagerecijfersvermeldt,Ref.)
VolgensWalraven (200)vindtopakkerbouwbedrijvendeaanvoervanorganischmateriaalinhoofdsaak plaatsdoorwortels,stoppelrestenengroenbemestingsgewassen.Vooralmeerjarigekunstweidenengraszaadstoppelsvoegen
grotehoeveelhedenorganischestofaandegrondtoe.,Hakvruchten,vlasen
erwtenlatenweinigrestenachter.Granennemeneentussenpositiein.Goed
geslaagdegroenbemesterskunneneenflinkebijdrageleveren,mitshethele
gewaswordtondergeploegd.
Voorvruchtwaardeiseencomplexbefrip
Sebillotte (170)isVanmening,datalsmendeinvloedvandeverschillendevoorvruchtenopdeopbrengstvaneengewasvergelijkt,menintotaal
driecomplexenvergelijktenmoetmendeteeltvoorwaardenvandievoorvrucht
precisiëren:deteelttechniek,debemestingenheelhetverledenvanhetperceel.
Oorzakenvanongunstigevoorvruchteffecten
VolgensOlthoff (126)zijnongunstigevoorvruchteffectenheelvaakeen
gevolgvanziektenenplagen.Dematewaarindeziektevoorkomtendebestrijdingskensenervankunneninditverbanddoorslaggevendzijn.Devoorvruchtwaardevaneenbepaaldgewasisdusnietconstant,maarwisseltmetdeomstandigheden.
Invloedvandevoorvruchteneninvloedvandegehelerotatie
MenkanzichaldusVez (192)afvragenofenerzijdsdeaardvandevoorvruchtenenanderzijdshettyperotatieooknieteenbelangrijkeinvloedzou
kunnenuitoefenen.
Voorvruchtwaardevanhakvruchten
Kämpf (102)trachtdevoorvruchtwaardevandehakvruchteninhetmodernebedrijftekarakteriseren.Watdestructuurverbeterendevoorvruchtwaarde
vandohakvruchtenbetreft:hierbijisnaardemeningvanKämpfnaastdeintensievegrondbewerking,debeterekruimelstructuur (isditlaatstethansnog
welvantoepassing?Ref.)intensieveonkruidbestrijdingenlangaanhoudende
dichtebeschaduwing,dehumustoevoerdooreenvoorafgaande groenbemestingzowelalsdooreenregelmatigestalmestgiftdoorslaggevend.De"oudekracht"juist
nahakvruchtenwasvooraltoeteschrijvenaandestalmestmetzijnsteeds
duidelijkenawerking.HetoogstenvanhakvruchtenmoetvolgensKämpfthans
nietzeldengebeurenbijvochtigeofnattegrond,zodatsamenmethetgebruik
vanmachines,gevoeligestructuurschadeeenvoudigonvermijdelijkis,
Voorvruchtwaardevangroenbemesters
Kämpf (102)zegt,datdegunstigeuitwerkingvaneengroenbemestingjuist
vooraardappelenstelligminderhetgevolgisvaneengeweldigehumusaanvoer
dochveelmeerhetgevolgvandebodemontsluitingenvandeuitmuntendeverdelingvandewortelrestenindegrond.
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waardevol.Denogzeerjongebovengrondsemassaverteertals"biologisch
strovuurzeersnelindegrondenkandaaromdoorvervoederingdoelmatiger
wordenaangewend.
Betekenisvanmaisalsvoorvrucht
Sebillotte (170)merktop,datmeninFrankrijkopzwaregrondenherhaaldelijkmaisverbouwt.Doordegrotehoeveelhedenorganischestofdiedemais
achterlaatwordtdegrondverbeterd.Degrondlaatzichgemakkelijkerbewerken.Maarmisschienkanmenoverlangereperiodenlangseenanderewegeenzelfderesultaatbereiken.
Opbrengstvangerstnagerstt.o.v.gerstnasuikerbieten
OphetlandbouwproefstationSprowston (57)inNorfolk-Engeland-werd
gerstverbouwdnatwee"break"gewassenvergelekenmetgerstdiesteedsvijf
jarenachtereenophetzelfdeperceelwasverbouwdenwelbijstijgendeN-giften.GemiddeldbedroegdeopbrengstvangerstnagerstoverallevierN-trappen25*6cwtperacreenvangerstnasuikerbieten32,0cwt.Bijdelaagste
N-gift-21eenhedenperacreinhetvoorjaar-bedroegendeopbrengstenresp.
17,8en29,4,enbijdehoogsteN-trap-80eenheden-resp.3^*0en35*2.
Bietennagerstgewassent.o.v.,bietennabonenennaaardappelen
ArableFarmer (12)maaktmeldingvaneenproefmetbieten,verbouwdna
verschillendevoorvruchten.DezeproefwerdinI962verrichtophetBrooms
Barnproefstationvoorsuikerbietenonderzoek.Bietenverbouwdnadriegerstgewassenennatweegerstgewassenbrachtenresp.64,2en60,3cwtsuikerper
acreop.Deopbrengstvanbietennabonenenaardappelenbedroegin196257*0
cwtsuikerperacre.Bietennatweejaargrasbrachtenslechts52,2cwtsuiker
peracreop.Deoorzaakvandemindergoedeopbrengstvanbietennabonenen
aardappelenkantoegeschrevenwordenaaneenverliesaansuiker,omdatdeze
bietenindie"rijke"rotatieteveelstikstofterbeschikkinghadden.Een
mogelijkeverklaringvandelagereopbrengstenaanbietennagraskanliggen
indeinvloedvandeverschillendefloraenfaunaindegrondbijdeopvolginggras-bieten.
Voorvruchtenvangranen
VolgensRenius (157)vendKó'nneckenatwintigjarenonderzoekmeteenzijdigegraanteelt:
wintertarwenatweekeergraan
:gem.opbrengst25,9Q.pe rha
wintertarwenatweekeerbladvrucht :gem.opbrengst41,5qper*ha
zomergerst natweekeergraan
:gem.opbrengst18,5qperha
zomergerst r.atweekeerbladvrucht :gem.opbrengst[56,4qperha
winterroggenatweekeergraan
:gem.opbrengst25,6qperha
winterroggenatweekeerbladvrucht :gem.opbrengst37*5qperha
InI937werdenopeenperceelzavelgrondindeWieringermeereenzeventalgewassenverbouwdenwelwintertarwe,zomertarwe,haver,zomergerst,erwten,vlasenaardappelen.In1938werdopdeenehelftvanhetperceelwintertarweverbouwd,opdeanderehelftzomertarwe.DeN-bemestingnadevoorvruchterwtenbedroeg200kgkasennadeanderevcorvruchten3^0kgkas
perha.UitdedoorBosma (28)weergegevenopbrengstcijfersover1938blijkt,
datdebestevoorvruchtvoorwintertarwegroeneerwtenwas -opbrengst
55*8kgperare-gevolgddoorvlas-49,7kg.Deslechtstevoorvruchtvoor
wintertarwewaszomertarwe-opbrengst40,3kg-enwintertarwe-41,0kg.
Debestevoorvruchtvoorzomertarwewasvlas-37*3kg-,deslechtstewintertarweenzomertarwe-beide ~$Q,3 kg.

- 152Kalisvaart (106)vermeldtopbrengstcijfersvanwintertarweverkregenin
I938bijverschillendevoorvruchten.Dezeopbrengstcijfershebbenbetrekking
opeenonderdelandbouwersindeWieringermeergehoudenenquête.Vandevijf
voorvruchtenbleekvlasduidelijkdebestevoorvruchttezijn (opbrengstwintertarwe48,5kgperare),gevolgddoorklaverofluzerne (opbrengstwintertarwe46,0kg).Haverwashierdeslechtstevoorvrucht (opbrengstwintertarwe42,5kg),gevolgddoorerwten (opbrengstwintertarwe44,3kg).DeopbrengstverschillenwarenhierdusduidelijkmindergrootdanbijdedoorBosmavermeldevoorvruchtproef.
VolgensKalisvaart (IO5)warenin1937indeWieringermeergerst,rogge
entarwemindergoedevoorvruchtenvoortarwedanhaverenkoolzaad.
DoorSébillotte (170)wordenresultatenvermeldvaneenenquêtediein
verschillendejareninFrankrijkdoorhetsyndicaatvoordeverbeteringvan
detarwe-opbrengstisverrichtopleemgrondvanhetBassinParissien.De
meestgeschiktevoorvruchtenvandetarwewareninvolgordevanafnemende
geschiktheid:aardappelen,suikerbieten,koolzaad,tarweengerst.Hénim
enSébillottekomentotdezelfderesultatenalsSébillotte.
VanI96Itotenmet1964werdendoorhetinstituutteTobulsk,inBulgarije,proevenverricht om deinvloedvanverschillendevoorvruchtenop
deopbrengstvanwintertarwenategaan.UitdedoorPetrov (150)vermelde
cijfersblijktdatnamaisgemiddelddehoogstekorrelopbrengstaanwintertarwe-24,8qperha-werdverkregenennagerstdelaagste-20,2q.
(Hetopbrengstniveaulaghierdusvrijlaag;wasdithetgevolgvaneente
geringeN-bemesting?Ref.)Ookdehaveropbrengstwasvrijlaag:21,4q.
KönneckeverkreegvolgensPéquignotenRécamier (148)bijeenproef4 n
I96Idehoogstewintertarwe-opbrengstnaresp. (involgordevanhoognaarlaag)
haver,winterrogge,zomergerst,wintertarweenwintergerst.
InI959werd,zoalsuiteenpublikatievanPéquignotenRécamier (148)
blijkt,begonnenmeteenproefteneindehetgedragvantarwenatarwe,tarwenagerstentarwenahavertebestuderen.InI963brachtdetarwenahaver
significantmeeropdantarwenagerst.
Havertegenoverhakvruchtenalsvoorvruchtvoortarwe
BijproevenindeWieringermeerin1937gafvolgensKalisvaart (105)
haveralsvoorvruchtvoorwintertarweietsmeerkorrelopbrengstdanwintertarwenahakvruchten.Ookvlaswaseenbeterevoorvrucht voer
wintertarwedanhakvruchten.
PéquignotenRécamier (148)makenmeldingvantweejarigerotaties:
bieten-tarwe,haver-tarweentarwe-tarwe.Dein1964verkregentarwe-opbrengstenwarenalsvolgt:tarwenatarwe28,90.perha,tarwenabieten37*3Q
entarwena haver33*1qperha.Hetminimumvoor"belangrijkverschil"bedroeg2,3qperha.Doorhetinvoerenvanbieteninderotatiesteegdetarwe-opbrengstbijna9qperha.Doorhetinvoerenvanhaverindetweejarige
rotatietarwe-tarwesteegdetarwe-opbrengstslechtsmetongeveer4qperha.
Granenenklavc-rsalsvoorvruchtvoorhaver
Kalisvaart (105)steldeaandehandvaneenenquêteonderdepachters
indeWieringermeervast,datin1937graneneenbeterevoorvruchtvormden
voorhaverdanklavers.Hetopbrengstverschilbedroeg4330kg-3&10kg=520kg
perha.
Haveralsvoorvruchtvoorvlastegenoverbietenalsvoorvruchtvoorvlas
InI940bedroegvolgensgegevensvandeDirectieWieringermeer (157)de
opbrengstvanvlasverbouwdnatarwegemiddeldnetzoveelalsbijvlasverbouwdnahaver,t.w.79*3kgperare.

- 153Wasklaverdevoorvoorvrucht-in19j58-danbedroegdevlasopbrengstin19^0
bijtarwealsvoorvruchtgemiddeld78,4kgperareenbijklaveralsvoorvrucht
80,;5kgperare.Bijgranenals voorvrucht
bedroegdevlasopbrengstgemiddeldnadevoorvruchttarwe80,6kgperareenbijr-'veralsvoorvrucht78,7
kgperare,
Olthoff (126)adviseertge^nvlasnabi^-t^nteverbouwen,maarwel
vlasnab.v.haver»
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Aanwezigheidvangoedgefundeerdeveel/jarigevruchtopvolgingsproeven
Huppert (96)isvanmeningdater (inWest-Duitsland,Ref.)nauwelijks
planmatige,werkelijklangjarigevruchtopvolgingsproevenbestaandievooronzehedendaagsemaniervanbedrijfsvoeringietskunnenbewijzen.Onzekennis
overvruohtopvolgingsproblemenisopdeeersteplaatservaringskennis.
Fouteninouderotatieproeven
VolgensCooke (36)isdecritiekopouderotatieproevenindeU.S.A.
ookvantoepassingopoudesoortgelijkeproevenverrichtinanderelanden.
Demeestvoorkomendefoutenwarenhetgebruikvanteweinigkunstmestomde
verliezenaanvoedingsstoffenviaoogstenvandegewassentecompenserenen
hetgebrekaanvoorraadvanverschillendevoedingsstoffen (indegrond,Ref.)
voorproevendiezoudenmoetenaantonenhoedeeffectendiewerdengemeten,
veroorzaaktwerden.
Graanopbrengstenverkregennavruchtwisselingennacontinueteelt
Petrov (150)deelt,mee,datLeighty-U.S.A.-bijproevendiegedurende J)0jarenophetlandbouwproefstationvandestaatMissouriwerdenverricht,
devolgendegemiddeldekorrelopbrengstenperhaverkreegbijteeltineen
vierveldsrotatie:
mais24,5q,haver18,8q,tarwe16,1q.
Bijcontinueteeltvandezegewassenbedroegendeopbrengsten:
mais1^,1q,haver8,7q,tarwe6,7q.
BijproevenindestaatVirginia-U.S.A.-vondenKippsenHutchesonaldusPetrov (150)>datrnaisdie24jaarlangonafgebrokennazichzelfwasverbouwd,zonderbemestinggemiddeld10,5Qperhaopbrachtenbijbemestingmet
organischemeststoffenenkunstmest20,2q.Indevierveldsrotatiegras-grasmais-tarwebedroegindezelfdevierjarigeperiodedemaisopbrengstzonderbemesting20,4qperhaenmetbemesting25,2q.
Vergelijkingvandeopvolgingmais-tarwemetdeopvolgingtarwe-mais
Petrov (150)berichtdatdoorGarbutschewenGozowainTobulsk-Bulgarije-werdnagegaanwelkgewashetbestnaeengrasmengselkanwordenverbouwd.
Daartoewerdendetotaleopbrengsten-uitgedruktinvoedereenhedenperha-van
derotatiegras-gras-tarwe-maisvergelekenmetdievanderotatiegras-gras-mais
-tarwe.Detotaleopbrengstvaneerstgenoemderotatiebedroeg15510voedereenheden,dievandetweedeI696Ovoedereenheden.Devruehtopvolgingsschakelmais-tarwe,verbouwdnaeentweejariggrasmengsel,brachtonderBulgaarseomstandigheden
dusduidelijkmeer-I65Ovoedereenheden-opdandeopvolgingtarwe-mais.
DeAgdell-proefbijRothamsted
DeAgdell-proefstarttevolgensCooke (36)in1848.Bijdezeproefwerden
tweerotatiesonderzochtenwelbijdriebemestingsobjecten,t.w.geenbemesting,PK-bemestingenNPK-bemest
ing.DeN-bemestingbedroeg224lb(Nïk)pSO4.
+0,9tonraapkoek.DeP-bemestingbedroeg4481bsuperenalsK-giftwerd3>6
lbK2SO^gegeven.Dezemeststoffenwerdeneenmaalindevierjarentoegedienden
welaanhetgewaskoolraap.Indeenerotatiewarendegewassenkoolraap,gerst,
klaver (ofbonen)entarweopgenomen;indeandererotatievervingbraakhet
leguminosegewas.Debraakperiodebrachtgemiddeldoverdeperiode1848tot
1919bij"geen"bemesting43kgkoolraapperareop,14,3kggersten17*4kg
tarweperare.Debraakrotatiegafbijbemestingrr.jtNPK452kgkoolraapper
ar-, 20,6kggerstperareen21,2kgtarweperare.Deklaverrotatiegaf
bijNPK-bemesting399kgkoolraapperare,23,1kggerstperare,16,5kgbonenperare,75»6kgklaverhooiperareen22,3kgtarweperare.

Hetbelangrijkstevoordeelvandeklaverrotatiewasdeextraopbrengstaan
bonenenklaver.Dezezgn.Agdell-proefwerdin1951beëindigd,omdatdeeenvoudigeproefopzetervannietmeervoldeedaanhettegenwoordigesysteemvan
bouwplannenenbemestingsgewoonten.
DeSaxroundhamproef(inEngeland)
DeproefbijSaxmundham-inSuffolk,Engeland-isdeoudste (vanaf
I899)nogbestaanderotatieproefinEngeland.HierbijwordthetNorfolkviergewassensysteemtoegepast.Erzijnachtbemestingsobjecten.Dezeproef
betekentvolgensCooke (36)eenaanzienlijkeverbetering tenopzichtevanandere
proevenmethex oudeNorfolk-systuem.Allegewassenzijniederjaaraanwezig,terwijlelkgewaswordtbemest.Demeststofgiftenbedragen33lbN,14lb^Op-»
46lbK20en6tonstalmestperacre.Deverbouwdegewassenzijntarwe,gerst,
voederoieten,bonenoferwten.Hetstalmest- enhetkunstmest-objectgaven
gedurendede60proefjarenbijnadezelfdetarwe-opbrengsten.Aanvankelijk
gavendeNPK-objecteneenietshogereopbrengstaangerstdanstalmest.Laterwerdhetverschilkleiner,maarditisonlangsweertoegenomen.Inde
afgelopenjarengavenbietenmetstalmestlagereopbrengstendanmetNPKkunstmest.DezeproeftoontvolgensCooke (36)aan,datopdedesbetreffendezandigeklei-leemgronddestalmestheeftgefungeerdalseenbronvanvoedingsstoffen,maardatdeaanvullendevoordelenvandedaarbijgeleverdeorganischestofkleinwarenofnietbestonden.
ToepassingvanhetNorfolk-systeem
DeNorfolkrotatiebestaatvolgensCooke (36)uiteenvie'-gewassensysteem
meteenmaal zomergraan,eenmaal wintergraan,eenmaalwortelgewaseneenmaal
klavervoorgroenbemesting.Hetsysteemgaf,mitsgoedtoegepastgoedeopbrengsten,omdathetdevoedingsstoffenindegrondophoopteviadestalmesten
deextraNviaklaverendeextraN,penKviahetaangekochteveevoer.De
rotatiehieldookdeziektenenonkruideninbedwang;geenenkelgewaswerd
meerdane'énkeerindevierjaarverbouwd.Rond1920werdinNorfolknogweinigkunstmestgebruikt.Stalmestwerdalshoofdbronvandeplantenvoedingbeschouwd.Mendachtdatdewaardevandestalmestvooralwerdbepaalddoorde
verhoudingkrachtvoerdieaanhetveewerdtoegedienddatdestalmestproduceerde.Proeventoondenechteraan,datdeopbrengstenvangewassenbemestmet
stalmestafkomstigvandierenmeteengeringkrachtvoerdie'etslechtsweinig
lagerwarendandeopbrengstenvangewassenbemestmetstalmestvankoeien
dieveelkrachtvoerkregen.WetenschappelijkonderzoekverrichtopSprowton
-Engeland-leiddetoteengezondebasisvoorveranderingvanhetlandbouwproefstationinNorfolk.Ditonderzoektoondeaan,datmetanderesystemendan
hetNorfolksysteemeenveelrendabelerbedrijfsvoeringkanwordenbereikt.
Daardoorkreegmeneensterkeafkeertegenhetvierslagstelselenwerdenbij
veelmensengedachtenopgewekttottoepassingvandiversemogelijkhedenvoor
meerintensievelandbouwenwerdhetaanwendenvankunstmestgeaccepteerd.
OntwikkelingvannieuweakkerbouwsystemenindeU.S.A.
ThatcherenWillardhebbenvolgensCooke (36)veeljarigeproevenbeschrevendietussenl894en1951inOhio-U.S.A.-werdenverrichtmetbetrekking
totdeontwikkelingvannieuwesystemen.Indevroegestadiavanhetlandbouwkundigonderzoekwerdsterkdeklemtoongelegdopdeinvloedvandegewassenop
destructuur,deorganischestofendeactiviteitvanmicro-organismeninde
grond.Deoudeproevenwierpenweiniglichtoverdeuitvoerbaarheidvancontinue
teeltenofvanbeperkterotaties.EvenalspraktischalleanderevruchtopvolgingsproevenindeperiodeindeU.S.A.warenzegebaseerdopdestilzwijgendeaannamedatvoorveldgewassenstikstofnietvoordeligkanwordenaangekocht.
DeproeveninOhiotoondennaardemeningvanCooke (36)aan,datvruchtwisselingnodigisvoorhellendlandtervoorkomingvanerosie.

- 156Op bijnavlak land zoudeteeltvanmais of een andergraangewas onbepaald
languitvoerbaar zijnop grondenmet geschikte structuur.
Invloed vanbemesting enrotatie opde opbrengstenvanhet proefveld de'Morrowplots"
"Circular777"vandeuniversiteit van Illinois -U.S.A. -en "Supplement
to Circular777" (121)geven eenuitvoerige beschrijvingvanhet proefveld de
"Morrow plots".De "Morrowplots"ishet oudste proefveld indeU.S.A. Het
werd aangelegd inI876op aanradenvanGeorgeMorrow -naarwiehet proefveld
isgenoemd -enManlyMiles.Tot1904washet doelvan de opditproefveldverrichteproevenhet effectte laten zienvanverschillende gewassystemen opde
opbrengst,zonderdat eendeelvanhet proefveld enige stalmest ontving.Men
hadtot1904intotaaldrie rotaties enwelophetnoordelijk blok -objectA de rotatie,continue mais,ophet middelste blok,objectE ,derotatie maishaver;ophet zuidelijkblok,rotatie I,werd tot1901derotatiemais-rr.aisgrasland-grasland-grasland toegepast.Vanaf 1901werd deze rotatievereenvoudigdtotmais-haver-rode klaver.In1904gingdevraag rijzen:hoe zalverschil
ingrondbehandeling deopbrengstverschillen tussendedrie gewassystemenbeïnvloeden?De proefligt inenkelvoud. Perrotatie ligterper jaarmaar één
veldje (zodatb.v.vanderotatie mais-haver slechts éénkeer pertwee"jaar
maisopbrengstenwordenverkregen). Ook zijner geenN-trappen aangelegd.
Vanaf1904krijgthet zuidelijk deelvan iederblok eenbemestingmet
stalmest,kalk enfosfaat.Ditworden dandeobjectenC,G en "1.Erwordt evenveel luchtdroge stof indevormvan stalmest toegevoegd alshe;gewicht aan
luchtdroge stofdatvia deoogstvanhetveldwordtverwijderd Kalkwerd toegediend indevormvankalksteen enwel in1904,1929> 19*0> 1>^9en1955» in
totaalIJtonper acre.Develdjes diefosfaatkregen,ontvingentussen1904
enI925intotaal6,6 ton"rock phosphate"per acre.Na1925werd geenanorganische fosfaatmeer gegeven»
Vanaf 1955kreeg iedervierdedeelvan elkblok eenextrabemesting =objectenD,H enLvande drie rotaties.Eendeelvan elk derdrieblokken dat
totI955geenenkelevormvanbemestinghad ontvangengingmenbemestenmet
P,K en Ca=objectenB,F en J.Menkandemais-opbrengstenverkregen volgens
verschillende rotaties onderinvloed vanverschillende bemestingen opverschillendemanierenmet elkaarvergelijken.
A 1.Ojpbrengstverlpp^vannietbemeste mais,_conttauverbouwd gedurende ongeveer
ÖO.j.aar^gemiddeld por, 10 jaren,#in cushelsper.acre.
I888/I897 :41bshl
I898/I907 :33bshl
I9O8/I917 :28bshl

I9I8/I927 :22bshl
I928/I937 :24bshl
1938/19^7 :23bshl

1948/1957 :25 bshl
I958A965 :4?bshl

Tot aanca.195°zienwe eengeleidelijke opbrengstdaling. Daarna stijgt
de opbrengst iets,om inde laatste periode zeer sterkte stijgen (o.a.vanwege
het inschakelenvanhybride-raaisrassen).
A 2.Vergelijkingvan continuverbouwde niet-bemeste mais (objectA )t.o.v.
continuve'rboüvidébeme's't'émais''(o'Dj'éct'd/,''in"bushels''p'e'r''acre*.'
t/m

ObjectA

Object C

ObjectA
Object C
t/m
1908A917
29
4j
1938/1947 23
60
1918/1927
22
40
1948/1957 25
70
1928/1937
24
42
1958/1965 43
89
Hetpeilvanhetbemestedeel steegna1937 steeds envrij sterk.Daardoorwerd hetverschiltenopzichtevan onbemeste mais steeds groter.

- 157A3«Vergelijkingvan11^Jaar-_1955totenmet1965.-continu^verbouwde.mais,
bemestvolgensvierverseniïïenae'hoeveelheden"(in*busheïs'per'acrë'jV
ObjectA (steedsonbemest) :gem.4l;objectB (N,P,K,Ca)
:gem.108
ObjectC (P,Ca,stalmest) :gem.3'9;objectD (N,P,K,Ca,stalmest):gem. 126
(Hetopbrengstniveauvanjarenlangcontinuverbouwdenietofweinigbemeste
maiskondusdoorintensiveringvandebemestingenormstijgen.Ref.)
B 1.Opbrengsten (inbushelsperacre)van78jaarlangcontinuverbouwdenietbemestemais-objectÂ'-'tegenover*?'ö' jââr''''bab'emes'te'mais"Verbouwd'
inafwisselingmothkvor.-object'È'.
t/m

ObjectA ObjectE

t/m

ObjectA ObjectE

1880A897
39
43
I928/I937
28
I898/I907
31
^3
1938/19%
25
I9O8/I917
30
28
1948/1957
25
I9I8/I927
21
27
I958/I965
43
Ookbijderotatiemais-haverdaaldehetopbrengstniveaugedurendedeeerste
60jaren (ondankshetfeitdatvanaf1904onderhavereenleguminosegewaswerd
verbouwd enondergeploegd,hetgeendoorgaanseenverrijkingvandegrondmet
stikstofmetzichbrengt.Ref.).

32
32
39
53

B 2.Opbrengstenvan62jaarlangcontinuverbouwdebemestemaistegenoverbemestemaisverbouwd inafwisselingmethaver.'
t/m

ObjectC Object <t

t/m

ObjectC ObjectG

I904/I907
40
66
1938A947
56
85
1908/1917
46
60
1948/1957
71
Hl
1918/1927
41
59
1958/1965
94
127
1928/1937
47
56
InlaatstvermeldetabelisobjectC,continuverbouwdemaisbemestmet
stalmest,CaenP,vergelekenmetobject G,maisverbouwdvolgensderotatie
mais-haver,bijdezelfdebemestingalsobjectC.Uitdietabelblijkt,dat
hetverbouwenvanmaisinafwisselingmethaver-bijdezelfdebemestingals
bijconitnuverbouwdemais eenzeergunstigeffect heeft opdemaisopbrengst
B 3» Opbrqngstve.rge.liàlçi.n.S,"tiU.s,s.e.n..11.ja.g,r..continu.v.e.r.bo.uw4e,.be.me.s.te..maAs..ejn.
bemeste mais dieiljaar verbouwd isinafwisseling methaver.
Daartoe vergelijkenwedeopbrengsten opobjectF (vóór1955onbemest,
vanaf 1955bemest met NPKCakunstmest)enobject H (tot1955stalmest
+ Ca+P,vanaf 1955NPKCa) beide verbouwd volgens derotatie mais-haver
eneenleguminose alsondervrucht onder haver gedurende 1955totenmetI965»
met objectBenobjectD (rotatie mais-mais). OpobjectB kreegdemaisdezelfde kunstmestgift alsdieopobjectF,terwijl 0 p object Ddemais evenveel
kunstmest kreeg alsdieopobjectH.Deopbrengsten zijn vermeld inbushei
per acre.
Object 3 ObjectD ObjectF Object H
Rotatie mais-mais
103
119
Rotatie mais-haver
120
124
DeverschillentussendeobjectenD,F enHblijkendusnietgroottezijn.
AlleenobjectBbleefwatachter (omdatvóór1955objectBnooitbemestwas).

- 158J L L LY?rg?lijking_yan_de_opbrengstenvancontinuverbouwdemaist.o.v.mais

verbouwd_volgens'de"rotatie'mâis-hâvêr-kiâver1
DaartoevergelijkenwedeobjectenA,EenIonderlingperperiodevan
telkens10jaar.Gerekendoverde totaleperiodevan1888totenmetI965
bedroegendeopbrengstenvandeobjectenA,EenIresp.29, 36 en54bushei
peracre.Ditbetekentdus,datdemaiseenmaal indedriejarenverbouwd
(=objectI,rotatiemais-haver-klaver)duidelijkhogereopbrengstenopleverdedandeeenmaal indetweejarenverbouwdemais (mais-haver),terwijleenmaalindetweejarenverbouwdemaisweerhogeropbrengstengafdancontinu
verbouwdemais (=objectA ) .DemaisvanobjectIwerddussteedsvoorafgegaan
doorklaverdiegehooidwerd,dochwaarvandeNuitklaverwortelsdenavolgendemaistengoedekwam.
C2.Vergelijkingvan62jaarbemestecontinuverbouwdemaist.o.v. 62jaar

bèméèiê'niét"continu'verbouwde'maïs '.
DaartoevergelijkenwedeobjectenC,G enK,waarbijCdecontinu verbouwdemaisisendeobjecten0enKdemaisverbouwdvolgensresp.derotaties
mais-haverenmais-haver-klavervoorstellen.Inde62jarigeproefperiode (1904
totenmetI965)warenslechts10jaarwaarinbijalledrieobjecteninhetzelfdejaarmaiswerdverbouwd.Degemiddeldeopbrengstoverde10jarenbedroeg
voorobjectC56bushei,voorobjectG 77bushelenvoorobjectK85bushei
peracre.Ditisinverhoudingscijfersresp.100:137:153.
DeBernburgercontinuebemestingsproefbijroggeenaardappelen
Proefogzet
Van1910totenmetI962lagerinOost-Duitslanddezgn.Bernburgsebemestingsproefmetcontinueteeltvanroggeenvanaardappelen.Vandezeproef
wordendoorWabersich(19$verschillendegegevensmeegedeeld.Opdeenehelft
vanhetproefveldwerdenvan1910totenmetI962steedsaardappelenverbouwd
enopde-nderehelftsteedsrogge.Zowelderoggealsdeaardappelentelden
twaalfbemestingsobjecten,t.w.objectU (=geenbemesting),PK,P,K,N,NP,
NK, NPK(NalsNH-, ),NPK (NalsNC.)stalmest,stalmest+PK stalmest+NPK.Gem.k
genderogge-objectendieN,PofK i n devormvankunstmestontvingenjaarlijksoverdegeheleproefperiodegerekend29kgN,70kgPp°ce n 73kgK^O
alskunstmest;dedrieobjectenmetstalmestkregeniederjaar-zowelbi5
roggealsbijaardappelen-10tonstalmestperha.Vooraardappelenbedroegen
dekunstmestgiftengemiddeld49kgN,71kgPp°ce n 1 2 ^k SKp°-D eproefwerd
aangelegdzonderherhalingenenzonderN-trappen.Erwarendusintotaaltwaalf
rogge-veldjesentwaalfaardappel-veldjes.
Resultaten_yan_de_proef
DoorWabersichiszowelvoorderoggealsvoordeaardappelendoormiddel
vangrafiekenhetverloopvandeopbrengstenaankorrelindeloopvandeproefperiodeweergegevenenwelvanalletwaalfbemestingsobjecten.Dezegrafieken
zijnopgesteldaandehandvangemiddeldeopbrengstenpervijfjaarlijkseperiode.
Uithetverloopvandegrafiekenbijroggeblijktdatvandezesobjecten
NP, NPKg,NPK ,St (=stalmest),St+PKenSt+NPKdeopbrengstvandelaatstevijfjarigeperiode1957A962meerbedroegdandievandeeerstevijfjarige
periode1910t/m 1914.Vandevorigezesbemestingsobjectenbedroegdejpbrengst
indeeerstevijfjarigeperiodegemiddeld22,4qperhaenindelaatstevijfjarigeperiodegemiddeld18,8ofwelinverhoudingscijfers100:84.
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OverdegeheleproefperiodegeziengafhetobjectSt (=stalmest)+ NPKde
hoogstegemiddeldeopbrengstnl.28,8qperha,gevolgddoorhetobjectSt+
PKenhetobjectSt,nl.resp.26,0qen25,8qperha.Delaagsteopbrengsten
gavendeobjectenK,UenNnl.17,1q,17*5qen17,3qperha.Gaanwehetopbrengstenverloopnagedurendedeproefperiode,danblijktdathetobjectSt+NPK
bijnainalleperiodendehoogsteopbrengstgaf.Desterkeopbrengstdaling
indeperiode1930t/m 19J4opalleobjectenkanverklaardwordenuithetfeit
datindiejarenzomerroggeinplaatsvanwinterroggewerdverbouwd.Toch
bedroegindieperiodebijalletwaalfobjectendeopbrengstnogmeerdan
50 %vandeopbrengstbijhetbeginvandecontinueteelt.ZobedroegdebeginopbrengstbijdeobjectenU,P, K, NSt,St+NKenSt+NPKresp.22,1,21,1,
20,1,2J,4,25,2,21,9en28,2qperha.Delaagsteopbrengst -indeperiode
1930A934--vandiezevenobjectenbedroegresp.12,2,14,9,13,2,15,0, 19,1,
20,2en2^,6q.
BijdezecontinueroggeteeltblijktdatdoorP-bemestingdeopbrengstlanger
oppeilgehoudenkanwordendandoorK-bemesting.(Uitdezeproefblijktook,
datroggezichhiereenzelfverdraagzaamgewasheeftgetoond.Ref.)
Uithetverloopvandeopbrengstgrafiekenbijaardappelenblijktdatook
hierhetobjectSt+NPK steedsdehoogsteopbrengstgaf.Degemiddeldeopbrengstvanditobjectoverdeperiode1910totenmetI96Ibedroeg228qper
ha.AndereobjectenmetrelatiefhogegemiddeldeopbrengstenwarenSt+pK,
NPKenSt,metresp.I96q,193e n 180qperha.(VoorNederlandsebegrippen
warenditechtervrijlageopbrengsten.Ref.) DelaagstegemiddeldeopbrengstengavenhierdeobjectenP,N,UenK,nl.resp.98,lCó,107enH8.q/b.a.
Uithetopbrengstverloopgedurendedeproefperiode1910totenmetI96Iblijkt
datdelaagsteopbrengstentenoterenwarenbijdeobjectenK,P,UenNnl.
resp.49,52,65en75qperha.Debeginopbrengsten-periode1910t/m1914-bij
dezeobjectenbedroegenresp.162,145,180en143q.Bijdeaardappeldaalde
doordecontinueteeltdeopbrengstdusrelatiefsterkerdanbijderogge.Uit
grondonderzoekin1958bleekdatalleobjectenbesmetv/arenmethetaardappelcystenaaltje.
AanpassingvandevruchtopvolgingaandeeconomievandelandbouwinJapan
Tzuzuki (188)zegtdatmenvolgensBrinkmanndevruchtopvolgingaandient
tepassenaandewisselendenatuurlijkeeneconomischeomstandigheden.InJapan
istotnutoeweiniggedaanaandeaanpassingvandevruchtopvolgingaandeeconomievandelandbouw.
Onderzoekophetgebiedvanvruchtwissaling,inclusiefbemestingsonderzoekop
Broom'sBarnproefstation
InEngelandwordtvolgensKadijk (101)veelvruchtwisselingsonderzoekuitgevoerdincombinatiemetbemestingsonderzoek,w.o.onderzoekbijsuikerbieten.
DitlaatsteheeftvooralplaatsopBroom'sBarnproefstation,eenafdelingvan
hetproefstationteRothamsted.Inmeerjarigeproeven,waarinsuikerbieteneens
perdrieofzesjaarophetzelfdeveldjewordenverbouwt,wordenverschillende
hoeveelhedenN,P,K,Naenstalmestofeenandereorganischebemestingaangewend.Naverloopvantijdhooptmeno.a.eenvergelijkingtekunnentrekken
tussendewerkingvanstalmestenkunstmest.Hetvruchtwisselingsonderzoekomvatverdera.defrequentievansuikerbieteninhetbouwplanb.deinvloedvan
hetvoorgaardegewasopsuikerbietenenc.deinvloedvandevruchtwisseling
opde"Dockingdisorders".Dezenaamisontleendaandeplaatswaarmende
ziekteverschijnselenvoorheteerstontdekte.Dieziektekannietdirectworden
vergelekenmetdeinNederlandvoorkomendeT-ziekte,waarmeeeenTrichodorus
teres-aantastingwordtbedoeld."Dockingdisorders"iseenverzamelnaamvannog
nietgeheelverklaardeziekte-symptomen.
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IngidsenvanhetBroom'sBarnproefstation (29,30)wordtnaderuiteengezet
welkesoortproevenmenopditproefstationverricht,ota.ophetgebiedvan
organischebemestingbijbietenverbouwdvolgensbepaalderotaties.Menwil
erdeeffectenvanstalmestvergelijkenmetmineralebemestingovereenlangeperiodeenwelaandehandvanderotatiesuikerbieten-wintertarwe-gerst.
Ookwilmenerheteffectbestuderenvanverschillendegewassenrotatiesmet
bietenopdeproduktiviteit (vanbieten,Ref.)Hierbijzijnvijfverschillenderotatiesbetrokken,t.w.1.continusuikerbieten2.bieten-gerst-gerst
3.bieten-gerst-gerst-gerst-gerst4.bieten-gras-gras5-bieten-leguminosenaardappelen.Watbetreftdeinvloedvanhetvoorafgaandegewasopdeopbrengst
vansuikerbietenwordtheteffectnagegaanvandevoorvruchtendebemesting
opdeopbrengst,hetsuikergehaltee.d.vandeernaverbouwdesuikerbieten.
AlsvoorvruchtenfungeerdeninI965gerst,wintertarwe,aardappelen,éénjarigekunstweideengerstmetklaveralsondervruchtvoorgroenbemesting.
Broom'sBarnFarmwerdaangeworvenin1959enisuitgegroeidtoteenproefstationvoorhetbestuderenvandesuikerbietenteelt.Hetuiteindelijkedoel
ishetverbeterenvandegezondheidendeopbrengsten,zowelvandeteeltvan
debietenwortelalsvandezaadbietengewassen.
Vergelijkingvanvier25-jarigerotatiesinWest-Duitsland
DoorFischbecke.m.(58)wordenresultatenbesprokenvandein194^aangelegdetweedeDikopshofervruchtopvolgingsproef enweloverdeperiode194j
totenmet1947.Devruchtopvolgingbijdevierrotatieswas alsvolgt:
RotatieA:suikerbieten-wintertarwe,-haver,-winterrogge..-gras/klaver-haver_wintertarwep-winterrogge-.
RotatieB:suikerbieten-winterrogge-gras/klaver-haver
RotatieC:suikerbieten-wintertarwe-aardappelen-winterrogge-gras/klaver-haver
RotatieD:suikerbieten-wintertarwe-winterrogge+gras/klaveralsondervruchtvroegeaardappelen+groentealsnateelt.
Watdebemestingbetreftwerdengemiddeldperrotatiezoveelmogelijkdezelfdemeststofhoeveelhedenindevormvankunstmestgegeven.Deproeflag
slechtsinenkelvoud.Denamenvangenoemderotatieszijnresp.A.vierslagstelsel,B.Rijnlandsevruchtopvolging,C.VruchtwisselstelselenD.overvruchtwisselstelsel.
Degemiddeldeopbrengstperrotatie,omgerekendingraaneenheden- OEperhabedroegvoorderotatiesA,B,CenDresp.46,2,52,0,53^2en5 5 J 7QGE
perha.Uitgedruktinzetmeelwaarde-eenhedenperhabedroegendeopbrengsten
perrotatieresp.^4l4,4016,3887en3579 kStE(=zetmeelwaarde-eenheden)per
ha.Bijeenvergelijkeningraaneenhedenbereiktedeovervruchtwisseling (=D)
dehoogstegemiddeldeopbrengst;uitgedruktinzetmeelwaarde-eenhedenstondde
Rijnlandsevruchtopvolging (=rotatieB)aandetop„Hetvierslagstelselleverde
inbeidevergelijkingendelaagstegemiddeldeopbrengst.Doorberekeningvande
correlatietussenopbrengstverschilenproefjaarkaninverschillendevergelijkingeneenzekeretrendindeopbrengstverschillenwordenaangetoond.HetopbrengstverschiltussenderotatiesAenCwordtwatdetarwenabiebenbetreft
indeloopvandeproefperiodesteedsgroter.Vanafhetbeginvandeproefiser
eentoenemendverschilwaartenementussenderogge-opbrengstinrotatieAen
dieinrotatieB,doordatderoggeopbrengstinrotatieBgeleidelijk,stijgt,terwijlderogge-opbrengstinrotatieAnauwelijksverandert.Bijhaverkomtde
onmiddel].^.jvoorvruchtendeno;erking vanverschillendevruchtopvolgingssystemenbijzonderduidelijktotuitdrukking.Toti960daaldeinallevierrotatiesdebietenopbrengstduidelijk,dochnai960wasereenaanzienlijkeopbrengststijgingwaartenemen.Hieruitblijktook,datrotatieAwatdesuikerbietenopbrengstbetreftietsbetervoldoetdanderotatiesBenC.Bietennahettweedegewasstamslabonenhaddenvanafhetbeginvandeproefbetervoldaandanbietennahettweedegewasrodekoolofboerenkool.Inhetalgemeenwasergeen
verbandtussensuikerbietenopbrengstenaantalbietencystenaaltjeswaartenemen.
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Steedsblijftdeopbrengstvandehaverinhetvierslagstelselverbouwdhet
laagst,ooknagras/klaver.Hierisschadedoornematodennietalleenoorzaakvan.
GlobaalgesienleidenvolgensPischbeoke.m. (58)verschillendeoverwegingentotdeconclusie,datdeverschillendeopbrengstenvandeafzonderlijkegewassenslechtsvooreengeringdeelopvruchtopvolgingsbeschadigingenof
-ziektenteruggevoerdkunnenworden.Dehoofdoorzaakvandeopgetredenverschillenisdaaromin hetverschil invoedsel-envooralinstikstofverzorgingtezoeken.Zowelbijsuikerbietenalsbijhaverkondendoorgeschikte
voorvruchten (stambonen,gras/klaver)opbrengstverliezenalsgevolgvansterkereaaltjesbesmettinggenivelleerdworden.Bijdegraansoortenwashetverschiltussenderotatiesdestehogernaarmatedegiftenaanmineralestikstofgeringerwaren.Zotradenbijdegevoeligemaarbeterbemestetarifenauwelijksverschillentussenderotatiesop,terwijlroggeenvooralhaver,al
naardevoorvrucht,sterkeafwijkingenvertoonden.Dezedirectevoorvruchtwerkingenwordenechterovervleugeldresp,gewijzigddoorinvloedendieduidelijk
vanderotatiesalsgeheeluitgingenendiewaarschijnlijkmetverschillenin
devoedseldynamieksamenhangen.Hetvermoede vergaandedominerendeaandeel
vandevoedingseffectenaanhetsystematischevruchtopvolgingseffect sluitechternietuit,datzowelziektenalsookbeschadigingenaandehierbedoelde
resultatendeelgenootwaren.VolgensPischbecke.m. (58)kanmenuithetvoorgaandeaannemen,datvoorhetakkerbouwsuccesdegestaltevandevruchtopvolgingsschakelsvangroterebetekenisisdandeopbouwvandetotale.vruchtopvolging.Eenvandeconclusiesvansehr.'sisdanook,datalsdominerendeoorzaakderopbrengstverschillenbijdebelangrijkstehoofdgewassenindeeerste
plaatsvoedingsreactiesvandedirectevoorvruchtenzowelalsvanderotaties
inaanmerkingkomen.Opbrengstdalingendooraaltjestradenslechtsinenkele
jarenduidelijkop.Vergelekenbijvoedingseffectenwarenzeechtergeringen
kondendooreenbetereN-verzorgingbijnageheelteniet wordengedaan.Eennegatievebeïnvloedingvandeopbrengstbijgranendooreenophopingvanziekten
enplagenwasindebetreffendeproefnietmetzekerheidaantewijzen.Delangdurigeeffectenvanderotatiesopdeopbrengstvandehoofdgewassenwaren
slechtsgeringvergelekenbijdeinvloedendievandeonmiddellijkevoorvruchten
uitgingen.
VruchtopvolgingsproeveninDenemarken
VolgensVollmer (19^)zijndevolgendevruchtopvolgingsproeven inDenemarkenaangelegd.
Proevenmetverschillend aandeelvoederbietenindevruchtogvolging
Doormiddelvanveeljarigeproevenwordtheteffectvaneentoenemendaandeel
bietenindevruchtopvolgingopdetotaalopbrengstendekwaliteitvanhetgeoogsteproduktonderzooht.Vanaf1952wordenopdrieproefstations,vanaf
I953opvijfproefstationsenvanaf195^opachtproefstationsdezeproevenverricht.
ProevenmetcontinueS£aanYer52^_2S_S't^§S^2_^22Y22ït2^22-_SÎik2Î0^
Opvijfverschillendeplaatsenwordenproevenverrichtmetcontinueteelt
vanrogge,tarwe,haverengerst.Alleobjectenbevattenj5N-trappen.
Proevenmetcontinuegraanverbouwenverschillende stoppelbewerking
InDenemarkenwordtoptweeplaatsendeinvloedvanstoppel-engrondbewerkingopdeaantastingdoorgraanziektenbijvoortgezettegraanverbouwnagegaan-
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Proevenmetverschillendemdeelgranenindevruchtopvolging
VanafI957ligterinAskoveengroteproefwaarbijdeinvloedvanlangdurigeverbouv;vantarwe,zomergerst,roggeenhaveropdeopbrengstenkwaliteitvanhetoogstproduktendeaantastingdoorziektenenplagenwordt
nagegaan.
VruchtopvolgingsproeveninZweden
Oudevruchtopvolgingsproeven
Nadeopleving indeZweedselandbouwaanheteindevandevorigeeeuw
werden,aldusVollmer (19^)inverschillendedelenvanhetlandproevenaangelegdteneindede.metdevruchtopvolgingsamenhangendevraagstukkenteonderzoeken.
Van1909totI916werdeninUltunadevolgendetweerotatiesmetelkaar
vergeleken:
A.Zwartebraak-wintergraan-hakvruchten-zomergerst-j5jaargras/klaver-zomergraan.
B.Zwartebraak-wintergraan-3jaargras/klaver-haver-hakvruchten-zomergraan.
DetotaleprestatiesvanbeiderotatiesAenBblijkenongeveergelijkte
zijn.Deopbrengstenvangranenenvangras/klaverwareninrotatieBhoger,
dievandehakvruchtenwareninBbeslistlagerdaninrotatieA.
VanI9I7tot19^0werdeninUltunavergeleken:
A.Zwartebraak-wintergraan-hakvrucht-zoraergraan-2j.gras/klaver-wintergraanzomergraan.
B.Zwartebraak-wintergraan-3j.gras/klaver-wintergraan-hakvrucht-zomergraan.
LaatstgenoemderotatieAwasduidelijkdemeerderevanlaatstgenoemnde
rotatieB.
InI9I9werdinUltunaeenproefaangelegd,waarbijtweerotatiesmetelkaar
werdenvergeleken.Deenerotatiebevatteeenmeerjarigegras-luzerne,deandere
eenmeerjarigegras-klaver.Verschillendekerenwerderhierindevruchtopvolgingenigewijzigingaangebracht.Zobestondenb.v.van1925tot1928derotatiesAenBuitdevolgendeopeenvolgingvangewassen:
A.Zwartebraak-rogge-3jaargras/lKzerne-wintergraan-hakvruchtofzomergraan.
B.Zwartebraak-rogge-3jaargras/klaver-wintergraan-peulvrucht-zomergraan.
Van19^7totI955warenderotatiesAenBopgebouwduitdevolgendegewassen:
A.Zwartebraak-wintertarwe-hakvrucht-zomergerst-4j.gras/luzerne-haver.
B.Zwartebraak-wintertarwe-hakvrucht-zomergerst-2j.gras/klaver-zomertarweerwten-haver.
RotatieAwassuperieurt.o.v.rotatieBenwelinpraktischalleonderdelen.Zowasvan1925tot1928degemiddeldeopbrengstvanrotatieBslechts
76 %vandievanrotatieA.Van19^7tot1955wasrotatieAinalleonderdelenbeterdanrotatieBuitgezonderdinheteerstejaarvandekunstweide-periode (toendeopbrengstvanheteerstejaargras/luzerne19,10.bedroegtegenover53.»5Qa a n gras/klaver).Intotaalbedroegde'opbrengstvanrotatieBover
deperiodel947tot1955gemiddeldoverallegewassen93 %vandievanrotatieA.
Verderwerdenvan1915tot1959opproefbedrijveninNoord-Zwedenuitgebreidevruchtopvolgingsproevenverricht.
Nieuwerevruchtopvolgingsproeven
Bijna75 %vandebedrijveninZwedenpasteen"vrije"vruchtopvolgingtoe,
aldusVollmer,metalsgevolgo.a.eendalendhumusgehalte,gevaarvoorzware
aanvallendoorparasieten.Vandaardat,omdelandbouv:inZwedennaargezonde
m-oduktie-oirai. z,:/.-'.[}^C.enteleidenenhetvruchtopvolgingsprobleemtebelichten,
erdoorhetRijksproefstationvoorakkerbouwinZwedentalrijkevruchtopvolglngs-envoorvruchtproevenzijnopgezet.
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Devruchtopvolgingsproevenzijninhetgrootaangelegdeveeljarigeproeventer
vergelijkingvan J>of4verschillenderotatiesbijverschillend hogeveebezetting.Devoorvruchtproevendurenkortenzijnlokaal,waarbijdevoorvruchtwaardeendevoorvruchtwerkingvoorverschillendegei-zassenwordenbestudeerd.Wat
dezenieuwerevruchtopvolgingsproevenbetreftmaaktVollmer (194)onderscheid
indevruchtopvolgingsproeveninNoord-Zweden,vruchtopvolgingsproeveninmiddenZweden,vruchtopvolgingsproeveninZuid-Zwedenenvoorvruchtproeven.
Noord-Zweden
Hierwerdenop.vierstaatsproefbedrijvenvanaf1956uniformeproevenmet
vierverschillenderotatiesaangelegd.Devegetatieperiodeisslechtsl40tot
I50dagenlang.Drievandevierrotatieszijnvooralgekenmerktdooreenuitgesprokenteeltvanvoedergewassen;devierderotatiedemonstreertdevruchtopvolgingopdeveelozebedrijveninNoord-Zweden.
Midden-Zweden
InMidden-Zwedenwerdenvanaf1959eengrootaantalvruchtopvolgingsproeven
aangelegd.Inéénrotatieopeenveeloosakkerbouwbedrijfwordenstroenaardappelloofondergeploegdofverbrand,terwijlintweeandererotatieshetstro
wordtafgevoerdofondergeploegd.Braakofvroegruimendegewassenzoalsgras/
klavervoorgroenbemestingzijnbijdekortevegetatieperiodevanongeveer180
dagenendeklimatologischeverhoudingennoodzakelijkomdewintertarwetijdig
tekunnenzaaienenmetsuccestekunnenverbouwen.InLannawordteenachtjarigerotatieAvergelekenmetachtvierjarigerotaties.Dezeproevenhebbende
studievanverschillendegraanrotatiestotdoel,waarbijvooralwordtgeletop
deplantenbescherming.Naastbodemonderzoekwordtdaaromooknauwkeuriggelet
opdemogelijkeaantastingdoordierlijkebeschadigingenenziekten*
Zuid-Zweden
OpheteilandGotlandwordendrierotatiesbeproefd.Verderzijnervruchtopvolgingsproevenaangelegdaandeoostkust-ophetstaatsbedrijf lïgerup-en
aandewestkustvanZuid-Zweden.BijgeenvanderotatiesinZuid-Zwedenkomt
nogbraakvoor.Hetbetrefthierzowelrotatiestyperendvoorbedrijvenmet
veehouderij (metgroenvoedergewassenindevormvaneenleguminosegewasof
eengras-klavermengsel)alsrotatiestyperendvoorveelozelandbouwbedrijven.
Voorvruchtproeven
VoorvruchtproevenzijninZwedenaldusVollmer (194)opdezelfdemanier
overhetgehelelandverspreidalsdeveeljarigevruchtopvolgingsproeven.Hierbijwordenspecialevoorvruchteffectenvanafzonderlijkegewassenonderzocht.
Indesamenvattingovervruchtopvolgings-envoorvruchtproeveninDenemarkenenZwedenzegtVollmer (194)o.a.datdezeproevenvooraldestudievan
degezondheidvandebodemenplantenvandeplantenbeschermingtotdoelhebben.Indevruchtopvolging (Vollmer doelthiermetvruchtopvolgingkennelijk
opdenieuwereZweedsevruchtopvolgingsproeven envoorvruchtproeven,Ref.)is
hetlossermakenvandegraanrotatiesdooroliehoudendegewassen,peulvruchten
enanderebladvruchtenrichtinggevend.

w
EnkeleproeveninNederland
Onderzoek (doordeP.D.)naarvruchtwisselingseffecten
a.Opzetvanhetonderzoek
HijinkenOostenbrink (90)vermeldendaterdoordeP.D.(plantenziektenkundigeDienst),metmedewerkingvanenkeleandereinstantieseninstituten,de
laatstejareneenonderzoekwordtverzorgdalsdoel:a.hetinventariserenvan
debelangrijkstevruchtwisselingseffecten,b.hetbepalen (doordiagnostisch
onderzoek)inhoeverredeverschillendevruchtwisselingseffecten samenhangen
metplantenparasitaire aaltjesofanderepathogenen.Demeerdan100totnu
toeuitgevoerde,doorgaansmeerjarigeveüdproevenzijnhoofdzakelijkopgezet
volgenseeneenvoudigdochvoorditonderzoekdoelmatigkruisveldschema.In
ditschemakomendegekozengewassenzowelvoorincontinueteeltalsinalle
combinatiesvantweejarigerotaties.Dezeproevenwordenverspreidoverhet
landuitgevoerd,omdatdiversefactoren,w.o.grondsoort,vroegeregewassen,
besmettingmetpathogenen,indepraktijkbepalendzijnvoorhetoptredenvan
vruchtwisselingseffecten.Omverschilleninbemestingstoestandvandegrond
zoveelmogelijkuitteschakelenoftenivellerenwordenhogekunstmestgiften
toegediend.
b.Resultatenvanhetonderzoek
DoorHijinkenOostenbrink (90)werdendebelangrijksteresultatenvan
hetonderzoeknaarvruchtwisselingseffecten samengevat.Tenaanzienvande
bemestingseffectenbleek,datondankszeerhogekunstmestgiftenbijditonderzoekinbepaaldejarennogduidelijkstikstofeffectentotuitingkwamen
enwelnavlinderbloemigenofkunstweide.Openkeleproefveldenopzand-en
dalgrondwerdenboriumgebreksverschijnselengeconstateerd inbietenenin
aardappelen.Schadedoorinsectenindiematedatmentotwijzigingvaneen
teeltschemawordtgedwongenwerdzeldenwaargenomenbijachterwegelatenvan
zaaizaadontsmettingoftijdigebespuiting.Ernstigebodemmoeheidsverschijnselen,waarbijschimmelsalsveroorzakerswerdenvastgesteld ofverdacht,kwamenvor
bijeenzijdigeteeltvanerwten,witteklaver,vlas,ui,roosenvruchtbomen.
OpnieteerderbeteeldegrondopOostelijkFlevolandblekenenkelebodemschimmelsvoordegroeivangewassenvanbetekenis,zoalsRhizoctoniasolanivoor
witteklaverenOphiobolusgraminisvoortarwenavoorvruchtentarweengerst.
Eenduidelijkeinvloedvanhetvoorgewasopschadedoorgrondvirussenwerd
inenkeleproevenwaargenomenmetbetrekkingtotstengelbontinaardappelen
enkartelblad ingladiool.Trichodorussoortenkunnenhieralsvirusvectorfungeren.Meerdandehelftvandeduidelijkeverschijnselenvanslechtegroeibij
voornoemdeveldproevenbleekveroorzaakttewordendoorplantenparasitaireaaltjes.Incultuurgrondenkomtalsregeleengemengdepopulatievanverschillende
soortenaaltjesvoor;samenstellingendichtheidhiervanhangenaf,rangrondsoort,geteeldegewassenentoevalligeinfectie.Indeincidentelevruchtwisse-"
lingsproefwordtdeaaltjespopulatievooraldoordegewassenkeuzegedifferentieerdenbepaald.Inverschillendegevallenwerdenrelatiesvastgesteldtussen
deaantallenvanéénofenkeleaaltjessoortenindegrondvóórhetzaaienof
plantenendegroeiofopbrengstvandegewassen.Degevondenrelatiesvormen
eenbelangrijkebasisvoorhetaaltjesvoorlichtingonderzoek.
Onderzoekmetcontinueteeltvangraangewassen
OpdeVanBemmelenhoeveindeWieringermeerwordenvanaf1937proevenverrichtmetcontinueteeltvantarwe,gerst,haverenrogge (metuitzonderingvan
dejaren1953"totenmet1956toendecontinuehaverteeltwerdonderbrokendoor
deteeltvanerwtenenvlas).Ditzgn.proefveldmeteenzijdigegraanteelt(50)
grenstaanhetvruchtopvolgingsproefveldNNH20jj6(195)datin1953totstand
kwam.
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Gedurendedeperiode1955totenmetI969vergelijkenweopbrengstgegevens
vandezetweeproevenmetelkaar.(Voor1955zijngeenvolledigegegevens
overdecontinuegraanteeltbeschikbaar.)Continueteeltvantarweengerst
leverdegedurendedeperiode1955totenmet1969eenopbrengstopvan3795
kgtarween4286kggerstperhaperjaar.Tarwegedurendedieperiode1955
totenmetI969verbouwdophetproefveldNNH2036volgensdezesjarigerotatietarwe-suikerbieten(+kop+blad)-erwten-haver-vlas(+gr.bem.)-aardappelenbrachtgemiddeld5598kgperhaperjaarop.Ditbetekentdusdatin
deperiode1955totenmetI969continuverbouwdetarwe32 %minderopbracht
dantarweverbouwdvolgensdezesjarigerotatietarwe-suikerbieten(+kop+
blad)-erwten-haver-vlas(+gr.bem.)-aardappelen.Hierbijzijnweervan uitgegaandatdesamenstellingvandegrondopbeideproefveldengelijkis.Gerst
dievan1955totenmetI969ophetproefveldNNH2036werdverbouwdvolgensde
rotatiegerst+(gr.bem.)-suikerbieten(+kop +blad)-tarwe,brachtgemiddeld
4878kgperhaperjaarop.Continuverbouwdegerstbrachtindeperiode1955
totenmetI969dus12 %minderopdangerstverbouwdvolgensderotatiegerstsuikerbieten (+kop+blad)-tarwe.Detarweindezelaatstvermelderotatiegaf
overdeperiode1955totenmetI969eenopbrengstvan5151kgperhaperjaar.
Continuverbouwdetarwegaftenopzichtevandezedriejarigerotatieduseen
opbrengstdalingvan26$.Opdezeproefveldenwasgerstduszeerduidelijkzelfverdraagzamerdantarwe.
Indeperiode1957totenmetI969bedroegdeopbrengstvandecontinuverbouwdehaveropdeVanBemrnelenhoevegemiddeld4448kgperhaperjaar.Haver
verbouwdvolgensdezesjarigerotatiehaver-vlas(+groenbem.)-aardappelen-tarwe
(+groenbem.)-suikerbieten (+kop+blad)-erwtenbrachtgemiddeld6225kgperha
perjaarop.Doorhavercontinuteverbouwendaaldedeopbrengsttenopzichte
van1xindezesjaarverbouwdehavermet29%.
Hetvruchtopvolgingsproefveld NNH2036opdeVanBemrnelenhoevebevatgeen
roggeveldjes.Daaromvergelijkenwevanhetproefveldmetcontinuerogg«verbouw
deopbrengstvandeeerstehelftvandeperiode1957totenmetI966metdie
vandetweedehelftvandeproefperiode1957totenmetI966.Van1957toten
metI96Ibedroegdegemiddeldeopbrengstaancontinuverbouwderogge3612kg
perha.
DeopbrengstaancontinuverbouwderoggegedurendedeperiodeI962totenmet
I966bedroeggemiddeld3264kgperha.Ditbetekentdusdatindetweedehelft
vandeperiode1957totenmetI966continuverbouwderogge10 %minderopbrachtdanindeeerstehelftvandeperiode1957totenmetI966.Van het
landbouwgebieddeWieringermeerpolderbedroegvolgensC.B.S.-gegevensderoggeopbrengstgedurendedeperiode1957totenmetI96Igemiddeld33^0kgperhaen
gedurendedeperiodeI962totenmetI9663570kgperha.Ditbetekent,datin
deWieringermeerpoldervanI962totenmetI966derogge-opbrengstgemiddeld
6 %hogerwasdanindeperiode1957totenmetI96I.(DedalingvanderoggeopbrengstopdeVanBemrnelenhoevevan10 %indeperiodeI962totenmet1966
t.o.v.I957totenmetI96Iisduskennelijktoeteschrijvenaanhetsteeds
maarroggeverbouwenophetzelfdeperceel,Ref.)
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