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WOORDVOORAF
In1962verscheenheteersteliteratuuronderzoek overvruchtopvolging-bouwplan-organische stof(PAVJ-rapportnr.112).Inhet
woordvoorafwerdtoenmeegedeelddatir.P.A.M.Kromwijkuithet
doorir.W.G.M, vandenBrandverzameldemateriaaleensamenvattendeMededelingzoumaken.Doorhetvertrek /anir.Kromwijk
kondithelaasgeendoorgangvinden.
Ir.VandenBrandisinmiddelsmethetmakenvanreferaten
doorgegaanenhetgevolgisdatthansdittweederapportover
hetzelfdeonderwerpkonverschijnen.Bovendienheefthij eensamenvattinggemaaktvanbeiderapportenwelkealsafzonderlijke
Mededelingverschijnt (PAW-Mededelingnr.157).DezeMededeling
zalopgrotereschaalwordenverspreiddanderapporten.
V/ederomheeftdestudievanir.VandenBrandveeltijdgekost,maargeziendebelangstellingdieervoordezemateriebestaat,achtenwijditverantwoord.Ikdankir.VandenBrandvoor
deserieuzewijzewaarophijeenenanderheeftuitgevoerd.De
materiezelfismoeilijktehanteren.Hetzwakkepuntisinhoeverrederesultatenvanproevenendepraktijkervaringenoverdraagbaarzijn.
InvergelijkingmetdeelIisindeelIIo.a.meeraandacht
besteedaaneenzijdigegraanteeltenaanhetdekvruchtenprobleem.

HethoofdvandehoofdafdelingAkkerbouw,

Ir.B.H.Olthoff

IHIEIDDjG
Navolgendeliteratuurstudie iseenvervolgvanhetin1962versohenen•
PAW-rapportnr.112,datoverhetzelfdeonderwerphandelt.Inditnieuwe'rapportisechterzoveelmogelijkrecenteliteratuuraangehoudenenisaanenkeleonderwerpenspecialeaandachtgeschonken.
Indezepublikatieiswat"Bemestingmetorganischemeststoffen"(hfst.
IX)betreft,vooralaandachtgeschonkenaandiverseaspectenvoortvloeienduit
hetonderbrengenvanstro,terwijlgeenafzonderlijkeliteratuuroverproeven
metstalmestencompostisverwerkt.Daarnaastisspeciaalaandachtgeschonken
aanliteratuuroverdebetekenisvanbraakvoordevruchtopvolging(hfst. X ) .
Ookvruchtopvolgïngsproevendievooraltotdoelhebbenomdeinvloedvanbraak
opdeopbrengstvangewassennategaan,zijnindithoofdstukondergebracht.
Verderwerdbijhethoofdstukover"Vruchtopvolginginverbandmetziektenen
plagen" (hfst.VII)vrijveelaandachtbesteedaanliteratuurovervoetziekten
ingranenenaanliteratuuroverdetarwestengelgalmug.
Onderwerpendieverbandhoudenmetonkruidenzijn,metuitzonderingvan
deonderwerpen"Strobemestingenonkruiden"en"invloedvanbraakopde onkruidpopulatie"samengebrachtinhethoofdstuk"Vruchtopvolgingenonkruiden"
(hfst.XI).Vruchtopvolgingsproevenwaarbijdeinvloedvanhetaandeelgranen
inderotatieopdeopbrengstwordtbestudeerd,zijnzoveelmogelijkondergebrachtinhethoofdstuk "Eenzijdigegraanteelt"(hfst.IX).Ookandereaspectenverbondenaaneenzijdigegraanverbouwzijnindathoofdstukopgenomen,met
uitzonderingvan"Eenzijdigegraanteeltenonkruiden"(ziehfst.XI).Onderwerpenverbandhoudendmet"vruchtopvolgingssystemen"(inhetvorigerapport
onderdiebenamingalsafzonderlijkhoofdstukopgenomen)zijndoorgaansbij
"Vruchtopvolgingsproeven"(hfst.XVII)ingevoegd.
Nahetafsluitenvandezeliteratuurstudiezijnnogverschillendepublikatiesverschenen,waaringegevenszijnopgenomendieeenwaardevolleaanvullingbetekenenophetgeenmeneldersinditrapportvindtvermeld.Wijdenken
hiermetnameaanpublikatiesoverstrobemestingenwelaaneenvijftal verscheneninLandbouwvoorlichting jrg.2j5(1966),nr.7/8enaanRapport3.»1966
vanhetInstituutvoorBodemvruchtbaarheid inGroningen"Ervaringenmet het
onderwerkenvanstro,verslagvaneenstudiereisnaarWest-Duitslandinseptember1965"-Inlaatstgenoemdepublikatievindtmeno.a.vermeld (opgrond
vanpraktischeervaringenmetstrobemestingopbedrijvendiereedsvelejaren
hunstroonderwerken),dathetonderbrengenvanstrooverhetalgemeeneen
gunstigeffectheeft,ookopzwaregronden.Degrondwordtlosser,beterver.werkbaareniseerderdroog.Destikstofbehoeftevandegrondneemtnaherhaaldestrobemestingaf,zodatopdenduurgeenextrastikstofmeernodigis.
Tervoorkomingvaneentelossegrondmoetniettevaakstroondergewerktworden.Eenstrobemestingvanéénkeerindetweeofdriejaarisinveelgevallenvoldoendegebleken.

-TOI.ENKELEALGEMENEASPECTENVANDEVRUCHTOPVOLGING
Terminologieopgebiedvandevruchtopvolging
Vruchtopvolgingenvruchtwisseling
VruchtopvolginggeeftvolgensKönnecke(76)enSimon(122)aan:dechronologische
opelkaarvolgingenregelmatigeterugkeervangewassenophetzelfdeperceelof"Schlag",
Met"vruchtwisseling"wilKb'nnecke(75)aangevenderegelmatigewisselingvanbladvruchtenhalmvrucht.VolgensRoemer-geciteerddoorKb'nnecke(75)-drukt"vruchtwisseling"hetkarakteristiekevandeakkerbouwuit,integenstellingtotgraslanddat
veletientallenjareneenzelfdemengselvangrassenenklaversdraagt.(Inditliteratuurrapportwordtmet"vruchtopvolging"bedoelddeopeenvolgingvangewassenzoalsmen
dieindepraktijkofbijproeventoepast;met"vruchtwisseling"wordtdoorgaanseen
vruchtopvolgingssysteem aangeduidwaarbijmendoelbewusteenzekereafwisselinginde
opeenvolgingvangewassentoepast.Ref.)

RUbensamenRauhe(109)enSimon(122)gaannaderinopdeaanduiding"slag".
"Slag"wordtvolgenshenindeliteratuurvaakdoor"veld"vervangen.Eenrotatiemet
zesslagenwordtdanals"zes-veldsopvolging"aangeduid.Hetaantalslagenkomtdus
overeenmethetaantaljarendatdooréénvruchtomloopofrotatiewordtgevormd.
Voorvruchtwerkingenvoorvruchtwaarde
RUbensamenRauhe (109)enSimon(122)makenonderscheidtussenvoorvruchtwerking
envoorvruchtwaarde.Metvoorvruchtwerkingbedoelenzijdeinvloeddieeenbepaalde
voorvruchtopdenagewassenheeft;indeterm"voorvruchtwaarde"willenzijdeinvloedvanverschillendevoorvruchtenopéénbepaaldnagewastotuitdrukkingbrengen.
Voorvruchteisen ofvoorvruchtaanspraken
Iedergewasstelt,aldusSimon (122),tenaanzienvandezaaitijdenandereteeltvoorwaardenbepaaldeeisenaandevoorvrucht,zgn.voorvruchteisenofvoorvruchtaanspraken.
Voorvruchtpaarofvruchtopvolgingspaar
Decombinatievantweehoofdgewassen,waarbijmenhetvoorgaandegewasalsvoorvruchtenhetvolgendegewasalsnagewasaanduidt,wordtdoorSimon(122)vruchtopvolgingspaargenoemd.RUbensamenRauhe (109)noemendezecombinatievoorvruchtpaar.
Voordelenvaneengoedgekozenrotatie
Patterson(101)trachthetnutvanvruchtwisselinginbeknoptevormweertegeven.
Eengoedgekozenvruchtomloopofrotatiehoudtvolgenshemeenzekeregraadvannatuurlijkecontroleintenaanzienvanbepaaldefactoren,zoalsonkruiden,ziekten,beschadigingenentenaanzienvandealgemeneverslechteringvandebodemkundigetoestand.
Voor-ennadelenverbondenaantoepassingvan"dubbelevruchtwisseling"
Met"dubbelevruchtwisseling" ("Doppelfruchtwechsel")wordteenvruchtopvolgingssysteemaangeduid,waarbijtelkenseenhalmvruchtpaargekoppeldisaaneenbladvruchtpaar.Hetprincipevanvruchtwisseling (hierbedoeldalsregelmatigeafwisselingvan
halmvruchtmetbladvrucht,Ref.)blijfthierbijvolgensKönnecke (75)bewaard.Alleen
iserditverschil,datbijdubbelevruchtwisselingdeeenjarigevruchtwisselingnu
tweejarigwordt.

-nDoorKönnecke (75*76)wordenaanhetsysteemvandubbelevruchtwisselingdevolgendevoordelentoegeschreven:
a.Hogereopbrengstvandetweedebladvruchtinvergelijkingmetdeopbrengstvande
bladvrucht,verbouwdnaeenhalmvrucht.
b.Minderkansopvoetziekten;natweemaalachtereenverbouwenvaneenbladvruchtzijndevoetziekteschimraels-vanwegededanbijnavolledigverteerdestoppelrestenflinkonderdrukt.
c.Minderlastvanmeerjarigeonkruidennatweemaalbladvruchten.
d.Hogereopbrengstenvandeophetbladvruchtenpaarvolgendehalmvruchtenpaar,alsgevolgvande.cumulatievewerkingvanhetbladvruchtenpaar.
AlsnadelenverbondenaanhetsysteemvandubbelevruchtwisselingnoemtKönnecke
(76)o.a.degeringeremogelijkhedentottoepassingvandeteeltvantussengewassënen
-eendoorKönneckegeciteerdemeningvanRUbensam-eensterkeredalingvanhetorganische-stofgehalte invergelijkingmet"gewonevruchtwisseling".
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II.BOUWPLANENVRUCHTOPVOLGING
HetbouwplangeeftvolgensRübensamenRauhe (109)aanwater-perafzonderlijk
bedrijfgezien-perjaarnaastelkaarwordtverbouwd;devruehtopvolgingdaarentegen
bepaaltwaterchronologischgezien-binnenhetbedrijf-perperceelnaelkaarwordt
verbouwd.(Determenbouwplanenvruchtopvolgingwordeninhetspraakgebruik,althans
watNederlandbetreft,vaakdoorelkaargebezigd;bijeenbepaaldbouwplanpastdoorgaansookeenbepaaldevruchtopvolging.Ref.)
OntwikkelingvanhetbouwplaninWest-DuitslandenNederland
VonBoguslawski (l8)enLechner (88)vermeldeneenoverzichtvandeoppervlakten
diedebelangrijkstebouwlandgewassenin1950,1960en1964inWest-Duitslandinnamen.
Aanditinonderstaandetabelopgenomenoverzichtzijndeovereenkomstigecijfersvoor
Nederlandtoegevoegd;dezegegevenszijnontleendaan"VerslagoverdeLandbouwinNederland"(150)enaangegevensvanhetCBS.
OppervlaktegranenenanderebouwlandgewasseninWest-DuitslandenNederland,inprocentenvandetotaleoppervlaktebouwland

West-Duitsland
1950

I960

1964

Nederland
i960
1950

Totaalgranen''

54,2

64,4

53,4

Rogge
Tarwe

17,0

58,9
16,1

18,-

12,7

17,5

14,8
18,6

Gerst
Haver

7,7

12,3

14,9

9,9
7,5

14,5

4,6

9,9

15,2

13,1

12,3
12,6

Hakvruchten
Voedergewassen2)

25,3
15,5

23,3
12,-

20,9
11,8

31,6

30,7

28,7

3,4

1,4

1,8
1,1

3,9
7,7

4,5
5,1

2,3
2,6
5,8

Peulvruchten
Handelsgewassen

?

?

1,1

0,7

1965

58,3
17,4

60,6

14,5

19,6

8,1

1)incl.korrelmaïs.
2)incl.braakensnijmaïs
InWest-Duitslandvalt,zoalsvonBoguslawski (l8)opmerkt,vooraldestijgingvan
hetaandeeltarweengerstopendedalingvanhetaandeelhaver,bijzondereteeltenen
groenvoedergewassen.Opdeafzonderlijkebedrijvenkomtheteenzijdigerwordenvande
vruchtopvolgingalsgevolgvanvereenvoudiging vanhetbouwplannogveelsterkertot
uiting.(UitdetabelblijktdatdeontwikkelingvanhetbouwplaninNederlandvrijwel
parallellooptmetdieinWest-Duitsland;dusuitbreidingvandetotaleoppervlakte
granentenkostevaneen-lichte-dalingvanalleanderegroepengewassen;dehaverteeltisechterinNederlandveelmindersterkingekrompendaninWest-Duitsland;voor
deroggegeldtjuisthettegenovergestelde.Opvallendisdeveelgrotereoppervlakte
voedergewassenenhetduidelijkkleinereaandeelhakvruchteninWest-Duitsland,vergelekenbijNederland.Ref.)
BouwplanindeNoordoostpolder
HetindetabelvermeldegemiddeldeNederlandsebouwplanhoeftuiteraardniet
overeentekomenmethetgemiddeldebouwplanindeverschillendeafzonderlijkegebiedenvanonsland.Ditblijktb.v.ookuitdecijfersdiebetrekkinghebbenophet
gemiddeldebouwplanvanderuim900akkerbouwbedrijvenindeNoordoost
polder.Volgens

12,2

- 13 DeWolf (164)steeghiertussen1956en1962hetaandeelgranenindetotaleoppervlakte
bouwlandvan26 %tot36$;hetaandeelhakvruchtennamtoevan37"tot48 %,maarhet
percentagepeulvruchten+handelsgewassendaaldeindieperiodeenwelvan35tot15$.
Deoppervlaktemettarwenamertoevan18tot27 %,diemetzomergerstvan2tot7 %en
hetareaalhaverdaaldevan6tot2$.Eenbouwplanmet2/3rooivruchten(zoalsaardappelen,bieten,uien.Ref.)isnaarGrootenhuis(51a)meedeelt,indeNoordoostpolder
nauwelijksmeereengrotezeldzaamheidtenoemen.(Eventuelevruchtopvolgingsmoeilijkhedenzijnhierduswaarschijnlijkeerderteverwachtenbijdegroepvandehakvruchten
-hetaandeelbietenb.v.bedroegin1962reeds23 %-danbijdegranen.Ref.)
Factorendiedelaatstejarenhetbouwplanendevruchtopvolginghebbenbeïnvloed
DeWolf(164)noemtdiversefactorenopdieertoehebbenbijgedragendatdelaatstetienjarenhetbouwplan(inNederlandofspeciaalindeNOP?Ref.)duidelijkveranderingenheeftondergaan.Dezefactorenzijno.a.:desterkewijzigingvandeeconomischeaantrekkelijkheidvandeverschillendegewassen,beperkingvanhetaantalwerktuigen,metalsgevolgverminderingvanhetaantalverbouwdegewassenbinnenhetbedrijf,degroteremogelijkhedentenaanzienvanchemischebestrijdingvanallerleidierlijkeparasietenenonkruiden(waardoorsommigealsongunstigbekendstaandevruchtopvolgingenthansveelminderbezwarenopleveren),hetdikwijlsvoorkomendstructuurbederfdoordemodernemachines,waardoormenanderevruchtopvolgingenmoestkiezen(b.v.
inplaatsvandeopvolgingsuikerbieten-wintertarwenusuikerbieten-zomergerstof
suikerbieten-zomertarwe.Ref.)
Verbandtussenbedrijfsoppervlakteenbouwplan
Datdebedrijfsoppervlakteduidelijkinvloedheeftophetbouwplan-endusookop
devruchtopvolging-blijktuitgegevensvanDeWolf (164).Dezegegevenshaddenbetrekkingoponderzoekingen(verrichtin196l)opintotaal770akkerbouwbedrijvenindeNOP,
inoppervlaktevariërendvan12tot48ha.Opdebedrijvenvan48ha,36ha,24haen
12habedroegdeoppervlaktehakvruchten-inprocentenvandeoppervlaktecultuurgrondresp.4l,46,48en54 %;hetgraanareaalbedroegerresp.39*36,34en26 %endeoppervlaktehandelsgewassenresp.13* 10,9en5 %•Hoekleinerdebedrijven-indeNOPdestemeerhakvruchten-verhoudingsgewijze-endestemindergranenenhandelsgewassenerwerdenverbouwd.
Voordelenvaneenvastevruchtopvolging
Alsvoordelenvaneenvastevruchtopvolging (endusvaneenvastbouwplan.Ref.)
wordendoorDeWolf(164)genoemd:beteremogelijkheidtotspecialisatie,hettijdig
wetenwelkgewaservolgenmoet,waardoormenreedshetvoorafgaandejaarverschillendecultuurmaatregelenkanafstemmenophetkomendegewas.
Aanwijzingenvoorhetopstellenvaneenvruchtopvolgingsplan
RUbensamenRauhe (109)enDeWolf(164)gevenverschillendeaanwijzingenvoorhet
opstellenvaneenrotatie,daarbijuitgaandevaneenbepaaldbouwplan.Watdeopvolging
vanhetenegewasdoorhetandere-doorDeWolf"directevruchtopvolging"genoemd-betreft,dientmeno.m.telettenop:hetaldanniettoepassenvaneengroenbemesterals
tussengewastussentweehoofdgewassen,hetafwisselenvanhakvruchtenmetanderegewassen,hetaldannietzaaienvaneenhoofdgewasonderdekvrucht,gevarenvoorziekten
-b.v.tarwenatarweofgerstlevertkansopopbrengstdervingbijtarwealsgevolgvan
voetziekten-envoorbeschadigingen.
Naastdedirecteopvolgingvaneengewasdooreenandergewasdientmenvolgens
DeWolf(164)bijhetopstellenvaneenvruchtopvolgingsplanverdertelettenopde
rotatiealsgeheel,dusopdeopvolgingvangewassenovermeerderejaren.Hierbijzijn
vooralvanbelang:hetniettevlugterugkomenmethetzelfdegewas,hetvoorkomenvan
moeilijkhedenmetdeorganische-stofvoorziening,o.a.doorhetverbouwenvangroenbemester
s.
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Hetnaelkaarverbouwenvanafzonderlijkegewassenineenbepaaldevolgordedient
naardemeningvanRUbensaraenRauhe (109)eenzogoedmogelijkevervangingtezijnvan
hetideaalwaarbijindenatuurdeverschillendegewassennaastelkaarvóórkomeninde
vormvanplantengemeenschappen.Bijhetnaelkaarverbouwenvangewassendientmenals
principeaantehouden:stikstofverterendenastikstofverzamelendegewassen,humusverterendenahumusvermeerderendegewassen.Gare-beschädigendenaGare-bevorderendegewassen,vlakwortelendenadiepwortelendegewassen.
Bedrijfsgrootteenaantalrotaties
HoegroterhetbedrijfisaldusRUbensam (109)destegroterhetaantalrotaties
kanzijnzonderdatdeverschillendepercelentekleinworden.
Jodlowski (68)merktop,datoptalrijkegrotestaatsbedrijven-vanca.2000hainPolenhetstroopdeverstvandebedrijfsgebouwengelegenbouwlandpercelennietgeoogstmaarondergeploegdwordt.Daarmeesamenhangendisdevruchtopvolgingopdezeverafgelegenpercelenandersdandieopdepercelenwelkedichtbijhuisliggen.

III.ORGANISCHESTOFENBODEMVRUCHTBAARHEID
Begrip "Bodemvruchtbaarheid"
Nietdooralleonderzoekerswordtonderbodemvruchtbaarheidhetzelfdeverstaan.
VonBoguslawski (19)definieerthetbegripbodemvruchtbaarheidalsdeproduktiviteit
vandegrondbijbepaaldeklimatologischeomstandighedenvooreenbepaaldgewasenbij
bepaaldecult
uurmaat
regelen.SchefferenLieberoth.,geciteerddoorHoffmann(60),maken
strengonderscheid,tussenbodemvruchtbaarheid enopbrengstvermogen;volgenshenmoet
mendevruchtbaarheidvandegrondnietbeoordelennaarzijnopbrengst,maarnaarzijn
gezamenlijkeinwendigeeigenschappen.
Menkantenaanzienvandebodemvruchtbaarheiddriehoofdaspectenonderscheiden.
Henkens(58)spreektinditverbandvanresp.chemische,fysischeenbiologische.bodemvruchtbaarheid.Totdefactorenophetgebiedvandechemischebodemvruchtbaarheidrekenthijdevoorzieningvandegrondmetvoedings-ensporenelementen;totdefactoren
ophetgebiedvandefysischebodemvruchtbaarheidbehorendestructuurendewaterbeheersing,terwijldeorganischestofendestikstofhuishoudinggerekendwórdentotde
biologischebodemvruchtbaarheid.
DoorReinmuth(105)wordteropgewezen,datbijvelepublikatiesendiscussies
overbodemvruchtbaarheiddefythopathologischeaspectenteweinigaandachtkrijgen.
(Dezefythopathologischeaspectenzijnmedebepalendvoorhetopbrengstvermogenvan
degrond.Ref.)
Invloedvandesoortorganischemeststofopdewerkingsduurindegrond
Dewerkingvaneenorganischebemestingis,zoalsAndreae(l)opmerkt,duidelijk
destelangduriger,naarmatezelangzamerdoordemicrobenwordtverteerd.Eengroenbemestingwerktdaaromminderlangdurigdanstalmestofcompost.
Invloedvanbemestingmetorganischestoffenendenawerkingervanophumusgehalteen
structuur
Gliemeroth(49)gingdoormiddelvanveeljarigeproeveninWest-Duitslanddeinvloednavanverschillendeorganischestoffenophethumusgehalteendestructuurstabiliteitvanslempgevoeligelb'ss-leemgrond.Jaarlijkswerdperhatweetondrogestof
indevormvanstalmestofcomposttoegediend;intotaalbedroegdehoeveelheid33,6
tondrogestofperhaoverdeperiode1942t/m 1957.Hethumusgehalteondergingonder
invloedvandezeorganischebemestingeensignificantestijgingenwelvan2,4 %in
1942tot2,9 %in1957.Ookdestructuur,uitgedruktindeverslempingsweerstandende
stabiliteitvandeaggregatenondergingindezeperiodeeensignificanteverbetering.
Gliemeroth (49)verkreegooksoortgelijkeresultatendoortoedieningvanintotaal39
resp.78tondrogestofperhaindevormvanstalmestgedurendedeperiode1946t/m
1951.In1952bedroegendehumusgehaltenopdeobjecten0,39en78ton-drogestofresp.
1,7,2,2en2,5$;in1962warendezegehaltengedaaldtotresp.1,7,2,0en2,2 %.Dus
elfjaarnadelaatstegiftstalmest (in1951)wasernogeenduidelijkverschilin
humusgehaltealsgevolgvandeverschillendestalmestgiftenaantetonen.OokdeverbeterdestructuuronderinvloedvandezestalmestgiftenwasnaelfJaarnoggoedmerkbaar.BijdezeenandereproevenvanGliemeroth(49)kwamookduidelijkdepositieve
samenhangtussendestructuurenhethumusgehaltevandezelöss-leemgrondnaarvoren;
stijgingvanhethumusgehaltehad.eenverbeteringvandestructuurtotgevolg.
Kullmann(83)gingini960ophetproefveldmet"eeuwigeroggeteelt"inHalle
(Oost-Duitsland)deinvloednavanverschillendevormenvanbemestingopdestructuur
vandegrond.Ditproefveld,gelegenoplemigezandgrondvanhettype"zwarteaarde"
enaangelegdin1878,teltdiversebemestingsobjecten.DeproefvanKullmannhadbetrekkingóp'drievandezeobjecten,t.w.a.object 12tonstalmestperjaarperha,
b.object40kgN,56kgP2O5,90kgK2Öenc.objectonbemest.Hetonderzoekwees
uit,datdestructuuropdesteedsmetstalmestbemestepercelenhetbestvoordedag
kwamendieopdeniet-bemestepercelendoorgaanshetslechtst.Debeterestructuur
uittezichineengroterporiënvolume,eenbeteredoorlatendheid,eensignificantgroteraandeelechtekruimelsenwaterstabielekruimelsenineenzeersignificantbetere
doorstromingvanwater.
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Boekei(13,14)vondbijstructuurbepalingenvoorkleigrondonderpraktijkomstandigheden,datbijtoenemingvanhetgehalteaanorganischestofmet1 %,ùe structuur
(bijvisuelebeoordeling)metgemiddeld0,6punthogergewaardeerdwordt.Dewaarderingsschaallooptbijdezebeoordelingsmethodevanminimaal0totmaximaal10punten.
Invloedvandebodemstructuuropdeopbrengst
DoorBoekei(12)konwordenvastgesteld,datindeFrieseenGroningsebouwstreek
destructuurvandegrondgemiddeld1puntslechterisdandieinhetzuidwestelijk
zeekleigebiedvanNederland.Dezeslechterestructuurinhetnoorden(alsgevolgvan
demindergunstigebodemkundigesamenstelling)veroorzaakteopbrengstdalingenwelke,
gerekendoverdejaren196l,1962en1963,varieerdenvan J>/htotruim2 %.Desterke
variatiemoettoegeschrevenwordenaanhetfeit,dathetgemiddelde structuurniveau
vanjaartotjaarzeerverschillendis.
Effectvangelijkehoeveelhedenorganischestofvanverschillendsoortophumusgehalte
enstructuur
Gliemeroth(49)constateerde (opeenproefveldmetlb'ss-leemgrondinWest-Duitsland)dateentussen1950eni960toegediendehoeveelheiddrogeorganischestofvanin
totaal83tonenwelindevormvanhet2xonderploegenvaneenleguminosemengsel,
hethumusgehalteendestructuurvandegrondmindersterkverbeterdedandetussen
1946en1951indegrondgebrachtestalmestgiftenvanintotaal "JQtondrogeorganischestof.EensoortgelijketendenskonmenwaarnemenbijproeveninNederland,vermeldinjaarverslag1963vanhetI.B.inGroningen(99)»Volgensditverslagwerden
openkelekortlopendeproefveldenaanwijzingenverkregen,datbijgelijketoevoervan
organischestofhethumusgehaltebijgebruikvanstalmestmeertoeneemtdanbijtoepassingvanstroengroenbemesters;opkleibleefmeerorganischestofachterdanop
zavel.
Invloedvanverschillendevormenvanorganischebemestingopdehumuskwaliteit
DeC/N-verhouding in.dehumuswordtdoorKöhnlein(74)dekwaliteitvandehumus
genoemd.DezeC/N-verhouding isindegrondveelminderbeïnvloedbaar,aldusKb'hnlein,
danhetorganische-stofgehalte.Tijdenseen10-jarigeproefvanGrütz,aangehaalddoor
Vetter (153)*waarbijindieperiodetweekeervijftondrogestofindevormvanstalmestresp.strowerdtoegediend,steeghetC-gehalteindegrond(eenmaatvoorhet
organische-stofgehalte.Ref.)daardoornazevenjarenvan0,34 %tot0,43 %doorstalmestenvan0,34 %tot0,39 %doorstro.DeC/N-verhoudingnamdaarbijtoevanresp.
7,7tot8,3envan7,7tot8,6.Ookbijdezeproefblijktdusdateenbepaaldehoeveelheidorganischestofindevormvanstalmest,uiteindelijkeengroterebijdragelevert
totdehumusvoorzieningvandegronddandezelfdehoeveelheidorganischestofinde
vormvanstro.(Voorhetomrekenenvandeinlandbouwgewassenvoorkomendehoeveelheid
drogestofopdrogeorganischestof,moetmenvolgenshetHandboekjevoordeLandbouwvoorlichter(59)eenaftrekvan5 %vandedrogestoftoepassen.Ref.)
Slempgevoeligheidenorganische-stofgehaltevandegrond
DelichterezavelgrondenzijnnaarhetoordeelvanVollema(154)enVoorspoels
(155)slempgevoeligerdande zwaarderezavel-enkleigronden.Dezegevoeligheidvoor
verslempingwordtdoorVoorspoelsalseenvormvanstructuurvervalbeschouwdenis
volgenshemtendeletoeteschrijvenaanhetgeringereorganische-stofgehaltevande
lichterezavelgronden.Hijzietdezeslempgevoeligheid,alsgevolgwaarvandegraanteeltdikwijlszwareschadeondervindt,alseenernstigprobleemvoorveelklei-en
zavelgronden.DatdiversegrondeninNederlandslempgevoeligzijn,werdo.a.ookaangetoondbijeenonderzoekvanPelgrumin1963.Vande135bijditonderzoekbetrokken
percelenvertoondealdusVoorspoels (155)25 %eensterkeen15 %eenmatigegraad
vanverslemping.

- 17Gevolgenvanhetstructuurvervalindepraktijk
Stoepker(135)gaatnaderinopdeafnemendebodemvruchtbaarheid inNederland,als
gevolgvanhetstructuurverval.Eénvandetweefactorendieophetstructuurvervalgroteinvloedkunnenuitoefenen,is-naastdekalkvoorziening-hetorganische-stofgehalte.
VoorveelbedrijvenopkleigrondindeoudedroogmakerijenvanNoord-Hollandishet
structuurverval,naardemeningvanStoepker,eenprobleemdatsteedsgroterevormen
aanneemt.'Gevolgenhiervanblijkentezijn:moeilijkergrondbewerking,lagereopbrengsten,groterestikstofbehoefte-soms11kgNofmeerperhaextra-toenemendevervuilingvanhetlandalsgevolgvaneendunnestandvanhetgewasenachteruitgangvanhet
bodemleven.
UiteenonderzoekvanhetI.B.teGroningennaardeoorzakenvandeopbrengstverschillentussendezeekleigebiedeninGroningenenZeelandkwamaldusFerrari(44)o.a.
naarvoren,datwatGroningenbetreftdeslechte-structuurverantwoordelijkwasvoor
opbrengstdepressiesvan0..9 %in1962envan J>,2 %in1961.InZeelandwarendeopbrengstverliezendoorslechtestructuurzeergering.
Structuurenonkruiden
VolgensVoorspoels (155)hebbenonkruidplanten,integenstellingtotcultuurgewassen,eenuitgesprokenvoorkeurvoorgrondenmetvervallenstructuur,(Geldtditwel
vooralleonkruidsoorten?Ref.).Hijisvanmeningdatzaadvanonkruidenzoalswindhalm,kamille,kweek,alleengoedschijnttekiemeninopeengepaktegrond.Voorspoels
vindtdaaromdatinstandhoudingvaneengoedekruimelstructuurindegrondeenallerbelangrijksterolspeeltbijdebestrijdingvanonkruiden.
Mechanisatieenorganische-stofvoorziening
Berga(9)merktop,datdoordetoenemendemechanisatiemetzwaarmateriaalde
grondsteedsmeerwordtaangedrukt,meergezeefdenfijngemaakt (hetgeeneenzeerongunstigeffectheeftopdestructuurvandiegrond.Ref.).Deorganische-stofvoorzieningheefthiermeeechtergeengelijketredgehouden;dezeisinveelgevallenzelfs
verwaarloosd.Ditlaatstewordtmedeveroorzaaktdoorhetgebruikvandemaaidorser.
Vooralgebruikersvandemaaidorserhebben,aldusBerga,ernstigebezwarentegentoepassingvangroenbemesters.
Organische-stofvoorzieningenstuifgevoeligheidvandegrond
DoorbemestingmetorganischestofwordtvolgensBerga(9)betgevaarvoorstuiven
vandegrondverminderd.Ditiso.m.vanbelangbijgediepploegdland,waarbijveel
zandgrondmetheelweinigorganischestofbovenkomt.
OnderzoekingendoorhetI.B.teGroningen(99)vaneenorganisch-bemestingsproefveldlietenzien,datindeakkerbouwgebruikelijkepraktijkbemestingenmetstalmest,
compostengroenbemesting,geeninvloedvanbetekenishebbenopdegevoeligheidvande
grondvoorverstuiving.
IndebloembollenstreektussenHaarlemenLeidenishetgebruikvanstadsvuilcompostterbeschermingvanstuifgevoeligegrondtegenwinderosiedelaatstejarensterk
toegenomen.OnderzoekingenverrichtdoorKnottnerus(72)toondenaan,datgebruikvan
tuinbouwcompostterbeschermingvanbollengrondtegenwinderosiegoedvoldoet,mitsde
gift70à80tonperhabedraagtenalsmulchdekgebruiktwordt.Eenoptimalebeschermingtegenstuivenwordtverkregenalsdecompostdirectnahetuitstrooienwordtbevochtigd.
Organischebemestingenwormenlevenindegrond
Proevenaangaandedeinvloedvanbodembehandelingsmaatregelenopdewormenpopulatieinbouwland,verrichtdoorhetItbon(165),toondenaandatdewormenbezettingvrij
aanzienlijkwasinbouwlandwaarversofweinigverteerdorganischmateriaalwastoegepast;dewormenbezettingwaszeerlaaginobjectendiebehandeldwarenmetkunstmest,
stabielehumusofturfmolm.
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UitonderzoekingenvanStoepker (135*1^6)in1962opverschillendebedrijvenin
deGroteIJ-polderbleek.,datnaarmatedegrondintensievermetorganischestofwerd
bemest,hetaantalwormgangenperm^regelmatigtoenam;bij1xorganischebemesting
in10jaarbedroeghetaantalwormgangenperm 190;bij4xorganischebemestingin
9 jaarwasditaantalgestegentot 1000.Naasteenregelmatigeaanvoervanvasteorganischestofis,aldusStoepker(1^6)ookhetorganische-stofgehaltevandegrond
medebepalendvoorhetaantalwormgangenperm^endusvoorhetaantalwormen.Anderzijdskanhetbepalenvanhetaantalwormgangenperm2alsmaatstafdienenvoordeorganische-stofvoorzieningvandegrond.
Betekenisvanwormenvoordebodemvruchtbaarheid
Omdelandbouwkundigebetekenisvandemengingvanorganischenanorganischmateriaalbijhetpasserenvanhetdarmkanaalvanwormennategaan,werdendoorhetItbon
(165)potproevenmetenzonderwormenverrichtenwelbijtarwe.Mètwormenwashetgewichtaantarwe-arenbijna1-g-xzogrootalshetgewichtvanarenbijtarweinpotten
zonderwormen.
OpvallendwarenookderesultatenvanproevenuitgevoerddoorhetItbon(165)in
profielenmetvijfvandetalrijkstewormsoorten.Zowelbijtarwe,grasalsklaverwas
indeprofielenmetwormenhetdroge-stofgehaltevandebovengrondseplantendelenaanzienlijkhogerdanindeprofielenzonderwormen.Erwtengavenechtereentegengesteld
effect.
Ontledingvanhumusdooruitscheidingvanplantenwortels
Bijhetonderzoekvanderhizosfeer,doorhetI.B.teGroningen (99)*werdgeconstateerddatdeuitscheidingenvanplantenwortelsdeontledingvanechtehumusinde
grondbevorderen.
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IV.BEMESTINGMETORGANISCHEMESTSTOFPEN
A.Bemestingmetstro
Delaatstejarentoontdepraktijkeensterktoenemendebelangstelling,voor,.stroberaesting.Dezebelangstellinglaatzichvooralverklarenuitdetoenemendebehoefte
omhetgemaaidorstestroophetveldachtertelatenenonderteploegeninplaatsvan
hetaftevoerennaardeboerderijenhetdaaroptebergen.Ditafvoerenenopbergen
kostaanzienlijkmeermanurendanhet
rnaaidorsen.
Kopetz(79)vermeldt-opgrondvan
Duitsegegevens-datdegraanoogstbij
rnaaidorsen
metinbegripvandestro-afvoer24
à38manurenperhavraagt;zonderstro-afvoerbedraagtdearbeidsbehoeftevan1ha
graanoogstendoormiddelvan
rnaaidorsen
slechts8à10manuren.
Overstrobemestingisveelgepubliceerd,vooralgedurendedelaatstejaren.De
literatuurdiehieroverstrobemestingwordtaangehaald,betreftdanookslechtseen
beperktdeelvanwatinWest-Europahieroverisverschenen.
Samenstellingvanstromethetoog_opzijnbemestingswaarde
Latzko (86)vergelijktdesamenstellingvantarwestrometdievanstalmest.Het
droge-stofgehaltevanditstrobedraagt (gemiddeld.Ref.)86 %,datvanstalmestca.
25 %.HetgehalteaanN,P2OCenKgOindedrogestof is bijtarwestro,aldusLatzko,
resp.0,48,0,18en1 %;bijstalmestbedraagtdezeresp.1,6,0,8en2,4 %indedroge
stof.TarwestrobevatdusveelminderN,P2O5enKgOindedrogestofdanstalmest.De
ruimeC/N-verhoudingvanca.100:1inhetstro(t.o.v.ca.25:1instalmest)wijst
erookop,datindedrogestofvanhetstroveelminderNvoorkomtdanindatvan
stalmest.KoolzaadstrodaarentegenheeftvolgensLatzko (86)vlakvoordebloeieen
gehalteaanN,Po°5enK^O van resp. 2,8, 2,1 en4,0 %indedrogestofenis
dusveelrijkeraanmineralendangraanstro.Strois,aldusFurrer (47),armaanplantenvoedendestoffen,dochbevatveelorganischestof;stalmestbevatzowelveelplantenvoedendestoffenalsveelorganischestof.
Strobevatdus,invergelijkingmetNenvooralmet P20P;,veelK2O.Ditblijkt
ookuitcijfersvanVanderSchaaf (112).Volgensdezegeeftmendoor5tonstroca.12
à15kgPpOcen75kgKgO.VandezevrijaanzienlijkeK20-giftspoeltechtereenvrij
belangrijkdeeluit,temeeromdathetstroindeherfstgegevenwordt.Lindner(89)
adviseert (opgrondvanresultatenvaneen10-jarigeï-veldproefinOost-Duitsland)omin
gevalmenmetstroi.p.v.stalmestbemest,dekalidiemenandersindevormvanstalmesttoediende,bijstrobemestingdooreenaanvullendemineralekaligifttevervangen.
V/atdeorganischestofindestalmestbetreft:dezeisvolgensHoffmannenAmberger
(61)voorhetgrootstedeelafkomstigvanhetstro.
Wijzevanstrotoediening
Aangaandedebestemaniervanstrobemestingblijktdoorverschillendeonderzoekers
nogalgevarieerdtewordengedacht,metnamewatdewijzevanindegrondbrengenvan
hetstrobetreft.
HetonderploegenvanstoppelrestenwordtdoorDeLaLandeCremer(85)reedsalseen
beperktevormvanstrobemestingbeschouwd(vooralwanneermeneenlangestoppel-heeft
achtergelaten.Ref.).Inhetalgemeen-bedoeltmenmetstrobemesting (ookinditliteratuurrapport) hetindegrondbrengenvandedoordemaaidorserophetveldneergeworpenoogstprodukten,doorgaansbetrekkinghebbendopgraangewassen.Dezeoogstprodukten
bestaandusvooraluitstro,enverderuitkaf,onkruidenennietdoordemaaidorser
opgevangengraankorrels.
Hakselenvanhetstro
LangstroisnaardemeningvanFurrer(47)enDeLaLandeCremer(85)moeilijk
ondertebrengenenverteertookmoeilijkerindegrond;doorhetstroinkortestukjes"teverdelen,dustehakselen,Wordtbovendieneenbeterevermengingvanhetstro
metdegrondbewerkstelligd.
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Jodlowski (68),Kohn(78)enDeLaLandeCremer(85)gevennaderaanopwelkemaniermenhetstrohetbesteinkleinestukjeskanverdelen.Daartoekanmengebruik
makenvaneenveldhakselaar,ofvaneenspeciaalopdemaaidorsergemonteerdestrosnijder,ofvaneenmaaidorsermetingebouwdestrohakselaardiehetstroopmaaibreedteoverhetveldverspreidt.
Ombijhetinploegenvanhetstrogeenlastvanstropentehebben.,mogenbijgehakseldstro,aldusKortleven (33), destukkennietlangerzijndan10cm.Jodlowski
(68)spreektovereenlengtevanhethakselvan10à20cm.VolgensLatzko (86)isin
depraktijkgeblekendatdestrosnijdersofveldhakselaarshetstrovoldoendekortmaken(10à12cm).Ditisookvoldoendebijeenstrobemestingopeenondervruchtof
tussengewas.Hetvoldoendekorthakselenvanhetstrois,technischgezien,thansgeen
probleemmeer,zoalsBurema(25a)meedeelt.Erzijnhakselaarsdiehetstroinstukjes
kunnenverdelendienietlangerdan1à2cmzijn.
Maniervaninbrengenvanhetstro
Hetinbrengenvanhetstroindegrondkanopverschillendemanierengebeuren.
Brade (23)noemttweemethoden:hetgehakseldestrovoorlopigalsdekophetbodemoppervlaklatenliggen,ofhetstrodirectoppervlakkiginschillen.Oplichtegrondenheefthetstrodekgoedvoldaan;opzwaregrondenisvolgensBradedirectinschillenhetmeestaantebevelen.
Latzko (86)isvanmening,datmendebestekansvanslagenvaneenstrobemesting
heeft,wanneerhetstrogehakseldwordtopeenondervruchtvanleguminosen.Deondervruchtgroeitbinnentweewekendoorhetstrodekheen,waarnaindevolgendetweeà
driewekenhetstrobijnageheelgaatverrotten.DezemethodewordtdoorLatzkovooral
aanbevolenvoorzwaregronden.(Opzwaregrondenismenechterlangnietaltijdzeker
vanhetslagenvaneenondervrucht.Ref.)
Menkanook,aldusKohn(78)enLatzko (86)eenstrobemestingoombinerenmethet
gelijkertijdzaaienvaneentussengewas,meteenachterdemaaidorser.Pastmenhierbij
demethodevanPeilltoe (hierbijlooptachterdemaaibalkvaneengetrokkenmaaidorser,dusmeteenzijdelingsgeplaatstemaaibalk,eentrekkermetschijvenegeneen
daaropgebouwdezaaibak),dankanmenmeteenachterdemaaibalkvandemaaidorserhet
tussengewaszaaien;ditlaatstegebeurtduséénmaaigangeerder,vergelekenbijhet
momentwaarophetstroophetinmiddelsgezaaidetussengewasvalt.
Latzko (86)achtdeeenvoudigsteentevensgoedkoopstemethodevanstrobemesting
diewaarbijgehakseldstroalseenstrodekgelijkmatigoverhetbodemoppervlakwordt
verdeeld,waarnahetstrototaanhetopwintervoorploegenblijftliggen.
Kopetz (79)enLatzko (86)vermeldenverdereenmethodevanstroinbrengenwaarbijhetgehakseldestrovlaknadeoogstzeeroppervlakkig,tot5à7cmdiepte,in
degrondwordtgebracht-doorVoorspoels(155)mulchengenoemd-metbehulpvaneen
stoppelploegoffrees.Doordezewijzevanvermengingvangrondenstroverkrijgtmen
eenintensieverottingvanhetstro,vooralalsmenvolgensBrade (2J>)enLatzko(86)
hetstroheeftbespotenmetsalpeterofureumofalsmenindemulcheentussengewas
zaait.
Voorspoels(155)laathetvoorkomenalsofookwelmetniet'-gehakseldstrowordt
bemest.Hetindegrondbrengenvanditstrowordtdanmeestalvoorafgegaandooréén
ofmeerbehandelingenmeteenschijveneg.(Hetisdevraagofopdezemanier,vooral
opzwaregrond,weleenvoldoendeverteringvanhetstrototstandkomt.Ref.)
Tijdstipendieptevanonderbrengen
Hetincontactbrengenvanhetgehakseldestrometdegrond(ofmetdegroenbemester.Ref.)-DeLaLandeCremer (85)noemtditdeeerstefasevanhetonderploegen
vanhetstro-dientzovlugmogelijknadeoogsttegebeuren,aldusFurrer(47)en
Vetter (153);ditomdevertering,mede'onderinvloedvanhetnogwarmeweer,zosnel
mogelijktelatenverlopen.DitisookdemeningvanBrade (2j5)voorzoverhetzware
grondengrondinklimatologischongunstiggelegengebiedenbetreft.
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HetopdiepteploegenvanhetstrowordtdoorDeLaLandeCremer.(85)alsdetweede
fasegenoemdIndepraktijkvandestrobemestingenmoetvolgensDeLaLandeCremer(85)
reedsenkelewekennadeeerstefaseplaatshebben.Vetter (153)isdaarentegenvanmening,
datditzolaatmogelijkindenaherfstmoetgebeuren,teneindedeverteringovereenzo
langmogelijkeperiodeintensieftekunnenlatenverlopen.Wilmen,teneindeuitspoeling
vanstikstoftevoorkomen,gebruikmakenvandeN-bindendewerkingvanstro,dandient
menaldusKortleven(82)hetstrozovroegmogelijkinhetnajaarondertebrengen.
VanderSchaaf(112)komtopgrondvanbestuderingvanDuitseliteratuurtotdeconclusie,datoplichtegrondwanneereenwintergewasvolgt,hetdirectnadeoogstonderploegenvanhetstrodevoorkeurverdient;volgtgeenwintergewasnadestrobemestingdan
ishetadviesomhetstrovlaknadeoogsteerstlichtintewerkenmetdefreesenhet
paslaatbijhetopwintervoorploegenondertebrengen.
HoffmannenAmberger(6l)haddenbijproeven,verrichtgedurendedejaren1953t/m
1955*waarbijhetstrovandevoorvruchtzomergerstnahakselenóf4à6wekenopde
stoppelbleefliggen(waardooreengrootdeelvandestroverteringreedsbuitende
grondplaatsvond)ofdirectoppervlakkigingeschildwerd,debesteopbrengstresultaten
bijaardappelenwanneerhetstroeerst4à6wekenopdestoppelbleefliggen.
Watdedieptevaninbrengenvanhetstrobetreft:Vetter(153)zegtdattediepinbrengeneenlangzameverteringgeeft,evenalsteoppervlakkiginbrengen.Oppervlakkig
inbrengenopeendieptevan5à7cm,isnoodzakelijk;'demicrobenactiviteiten..deinvloedvanwarmweerzijndichtbijhetbodemoppervlakgroter.Bovendienwerktbijoppervlakkiginbrengenhetstroalsmulchdek,wateengunstigeffectheeftopdeontwikkeling
vandemicrofauna.OokPurrer(47)isdemeningtoegedaan,dathetstrodirectnade
graanoogstingeploegd,niettediepingebrachtmagworden(vanwegehetgevaarvooreen
telangzamevertering),vooralnietopzwaregrond.
Toestandvandegrondbijonderploegen
Hetstro,aldannietincombinatiemeteengroenbemester,moetvolgensDeLa
LandeCremer(85)ineendrogegrondwordenondergeploegd.Hetversmerenvanstro,
eventueelmetgroenbemester,intenattegrondbewerkstelligteenverteringonder
anaërobeomstandigheden.
Strobemestingincombinatiemeteengroeribemesting
Uithetvoorgaande,o.a.uitgerefereerdeliteratuurvanLatzko(86)bleekreeds
dateengroenbemester (vooraleenvlinderbloemige)incombinatiemetstrobemesting,
eengunstigeinvloedheeftopdewerkingvandestrobemesting.Purrer(47)constateerdeoppraktijkbedrijveninZwitserland,datdecombinatievanstrobemestingmetgroenbemestinguitstekendvoldeed.
BijveldproeveninRothamstedvondmen,naarKortleven (82)meedeelt,datbijeen
combinatievaneenbemestingmetonverteerdstroendeteeltvaneenleguminosegewas,
hetstroopbrengstverhogendwerktöphetleguminosegewas,doorstimuleringyandevormingvanwortelknolletjes.Gerotstro,datgeruimetijdtevorenisingebracht,,heeftdezewerkingechterniet.Vandaardatstropasvlakvoorhetzaaienvanhetleguminosegewasmoetwordeningebracht,integenstellingtotstrobemestingvanniet-ïeguminosen.
TweeRussischeonderzoekersverkregen-aldusKortleven-hetzelfderesultaat.
Brade (23)laat,bijcombinatievanstrobemestingmeteengroenbemester,demanierwaaropdegroenbemesterwordtgezaaidenhetstroingewerkt,afhangenyande
(voordegroeivandegroenbemesterendeverteringvanhetstro,Ref.)meerofmindergunstigeomstandigheden.Bijgunstigeomstandighedengeefthijdevoorkeuraan
hetzaaienvandegroenbemesterophetreedsopdêgrondaangebrachtestrodekyangehakseid stro.Hetzaadvaltdoorhetstrodekheen,looptuitengroeit ,evenalseen
r.lsondervruchtgezaaidegroenbemester,doorhetstrodekheen.Bijongunstige'omstandighedenisdevoorkeurtegevenaaneerstinschillenvanhetstroenvlakdaarna
zaaienvandegroenbemester.
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DoorBrade (22)werdenvan1958t/m i960inWest-Duitslandoplöss-leemgrondproevenverricht,waarbijo.a.deinvloedvaneengroenbemesterincombinatiemetstrobemestingopdeopbrengstvansuikerbietenenzomertarwewerdnagegaan.Toevoegingvan
eenleguminose-groenbemester (lathyrus)aaneenstrobemesting,aangebrachtalsstrodek
ofingesehild,deedin1959zoweldewortel-alssuikeropbrengstbijsuikerbietenvrij
duidelijkstijgen.HierbijwerdnergensextraNgegeven.Ini960echterwasheteffect
minderduidelijkennietsignificant.Toevoegingvaneenniet-leguminosegroenbemester
(koolzaad,bladramenas)hadinbeidejarenpraktischgeeneffect.WerderwelextraN
gegeven(inverbandmetdestrobemesting),danhadtoevoegingvaneenniet-leguminose
groenbemesterdoorgaansweiniginvloedopdeopbrengst.InI960,eenvochtigjaar,was
deinvloedervanopdeopbrengstechterduidelijkpositief.
Hoeveelheidensoorttoetedienenstro
Demeestgewenstehoeveelheidtoetedienenstrohangtsamenmetverschillende
factoren,o.a.metdenadestrobemestingverbouwdegewassen.(Indepraktijkzalde
hoeveelheidtoegediendstrodoorgaanswelbepaaldwordendoordestro-opbrengstvan
hetgewasdatalsstrobemestinggaatfungeren.Ref.)
Werner(158)gingineentweejarigepotproefdeuitwerkingnavanstijgendestrogiften(overeenkomendmetresp.0,5*10en20tonstroperha)bijstijgendeNPK-giftenindevormvankunstmest (overeenkomendmetresp.0NEK,60N,60P2O5.»120K^O,
120N,120P2O5,240K2Oen240N,240P205,480K2Oinkg/ha)opdekorrel-enstroopbrengstenbijhaver,oplichtehumeuzezandgrond.Strobemestingzondercompensatie
vankunstmestleiddetotsterkeopbrengstdepressiesbijdehaver,waarbijzoweldekorrel-alsstro-opbrengstindezelfdematedaalden.Detopopbrengstaankorrelwerdbereiktbijdelaagstestrogift (5tonperha)incombinatiemetdehoogsteNPK-bemestlng.
BijdezehoogsteNPK-gift-240N,240P2O5,480K 2 0perha-gafookdeopéénnahoogstestrogiftvan10tonperhanogeenflinkekorrel-enstro-opbrengst.Eenzwarestrobemestingkandaarom,aldusWerner,alleengecompenseerdwordendooreenovereenkomstig
zwaremineralebemesting (Wernerheeftnietnagegaanofdiecompensatieinevensterke
mategeldtvoorPenKalsvoorN.Ref.)
BijproevenvanBrade (22)oplöss-leemgrondwerdo.m.heteffectvan2500kgstro
envan5000kgstroperhavergelekenmet"geenstrobemesting",allesbijstijgendeNgiften.In1959werddehoogsteopbrengstaansuikerbieten(zowelwatwortel-alswat
suikeropbrengst betreft)bereiktbijdehoogstestrogift,mitseenaanvullendeN-bemestingwerdgegevenvan,50kgperha.Ini960werdbijsuikerbietendehoogstewortelopbrengstbereiktzonderstrobemestingbijeenN-giftvan1^0kg;dehoogstesuikeropbrengstwerdbereiktbij5000kgstro+50kgaanvullendeNeneenverderebemesting
van120kgN.Dehoogstezomertarwe-opbrengstvan]5940kgdrogestofaankorrelperha
werdini960verkregenbijeenstrogiftvan5000kg-ingeschild-zonderaanvullende
NeneengewoneN-bemestingvan80kg.Hetobject"geenstro"+eengewoneN-giftvan
80kggafechtereenbijnaevenhogetarwe-opbrengst,nl.van5920kg.
Watdemeestgewenstestrosoortbetreft:Kopetz(79)enVetter (153)zijnvanoordeeldatstrovanzomergranen-vooralhaverstro-gemakkelijkerverteertdanstrovan
wintergranen,vooraltarwe;ditvanwegehetgeringereligninegehalteinzomergranen.
OokkoolzaadstrodatvolgensVetter(15Ü5)indepraktijkalsmeststoflagergewaardeerdwordtdangraanstroverteertnaardemeningvanKopetz(2j5)snel.Uitdedoor
Latzko (86)vermeldegegevensoverdesamenstellingvanstrovantarwe,rogge,gerst
enhaverblijkt,datdeverschilleninsamenstellingtussendezeviergraansoorten
geringzijn.DeC/N-verhouding enhetruwvezelgehaltezijn,watdeverteerbaarheid
vanhetstrobetreft,bijhaverengerstgunstigerdanbijtarweenrogge.BijbenuttingvanstroalsmeststofverwachtLatzkodanookdegeringstemoeilijkhedenbijhaver
engerst.Andreae (1)meent,dathoevoedselrijkerhetstrois,destebeterhetgeschiktisalsdirectemeststof.Inditopzichtbestaatereensterkafnemenderangordevanhaver-viagerst-enroggestronaartarwestro.
DeLaLandeCremer(85)geeftdevoorkeuraanbemestingmetstroafkomstigvan
gewassendievroeghetveldruimen,zoalsgerstenrogge,ookalvanwegedebetere
mogelijkheidomhieronderofhiernametsucceseengroenbemesterteverbouwen.
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haver-engerstestro.OfschoonvolgensBradedesamenstellingvandezedriestrosoorten
zeerverschillendis,konhijwathuninvloedopdeopbrengstaansuikerbietenbetrof,
geenduidelijkeverschillenvaststellen.Afgaandeopdeopbrengstresultatenvanzijn
proeven,kentBradeaandezedriestrosoorteneengelijkewaarderingtoe.
Verteringvanhetstro
Samenstellingvanhetstroinverbandmetdevertering
Graanstro;heeft,zoalsLatzko (86)meedeelt,eenlaagvochtgehalte,vanca.15%
eneenwijdeC/N-verhouding,nl.80à100:1.Daardoorverteertditstronaonderploegenslechtslangzaam;dittemeer,omdathetgehalteaanonverteerbaarruwvezelnogal
hoogis,nl.ongeveer20 %(vandedroge stof).
Maniervanafbraakvanhetstro
Brade (23)geefteenbeknopteschetsvandemanierwaarophetstroindegrondverteert.Aanvankelijkbeperktzichdezeafbraakdoormicro-organismentotdegemakkelijk
afbreekbarestoffen,inhoofdzaakcellulose.Demoeilijkverteerbarestoffen,diebij
strogrotendeelsuitligninebestaan,wordenslechtslangzaamafgebroken.Tijdensdeze
afbraakprocessenwordtdoordemicro-organismenstikstofuitdeomgevingvanhetdoorgaansstikstofarmestroonttrokken.Naverloopvantijdontstaanhuminezuren,dieerg
stabielzijn.
Springer(1352) toonde aan,datmetdeafbraakvandeorganischestofinhetstro
gedurendehetverteringsprocesvantarwestro,eenopbouwvan.huminestoffensamengaat.
Hetzijnvooraldehuminestoffen,aldusSpringer,diedebodemvruchtbaarheidoppeil
houdenofverhogen.
Snelheidvandevertering
Desnelheidwaarmeehetstroindegrondafgebrokenwordt,hangt,naastklimatologischeomstandigheden(b.v.warmenvochtigweerwerktgunstigopdestrovertering)van
diversefactorenaf.Eengoeddoorluchtegrondspeelthierbij,aldusBrade (23)enDeLa
LandeCremer(85)eenbelangrijkerol.Vandaardathetstroslechtsneteendunnelaag
grondbedektmagworden.
VolgensDeLaLandeCremer(85)verlooptdestroverteringineenlichte,vruchtbare,
kalkhoudendegrondsnellerdanineenzware,arme, zure grond.Optezuregrondenverlooptdeverteringtraagenbeschimmelthetstro,hetgeentotongunstigeneveneffecten
leidt.OpkleigrondzijndeN-bindingendeN-naleveringaanmerkelijkminderdanopzandenzavelgrond;opzuregrondverlopendezetragerdanopkalkhoudendegrond.Kopetz(79)
isvanmening,datextreemzware,meer.ofminderonwerkz^e;grondbuitengewoonsterkremmendwerktopdeverteringvanhetstro,evenalsdroogte...
Anderefactorendieinvloedopdestroverteringuitoefenenzijno.a.dehoeveelheid
toegediend:;'stroen.,hetN-gehalteinhet:stro.Hoemeerstrowordtondergeploegdenhoe
lagerhet--W-gehaltevanhetstrois,destelangerduurthét.verteringsproces,aldusDe
LaLandet.Çremer(85)•Datookdestrosoortinvloedheeftopde;:verteringssnelheid,werd
reedseerdervermeld (blz.25).Vetter(153)meent-,dathet.zovlugmogelijkinwerkenvan
hetstronahetmaaidorsenevenzeerdeverteringbevordert.Ookhetlatengroeienvan
eenonderyruchtdoor:hetstrodekkanvolgensSauerlandt,geciteerddoorBrade (23),het
verteringsprocessterkstimuleren.
Duitseonderzoekersvonden,aldusVanderSchaaf (112),datopzeerzwarekleimet
slechtestructuurnatweejaarnogpraktischallestroinonveranderdetoestandinde
grondaanwezigwas;oplichtegronddaarentegenwasnaéénjaarhetstrovisueelniet
meerwaarneembaar.
SchaefflerenEckoldt (113)publiceerdenvaneenveeljarigeveldproefderesultar
tenoverdeeerstezesjaren.nl.deperiode1953t/m 1958.«Deze;;proefwerdverrichtop
eenbruine-aardegrond,ineengebiedbij-München,meteenjaarlijkseneerslagvan800
à1100mm.Vergelekenwerdeno.a.het.objectstalmest+NFKmethetobjectstrobemes-
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ting+NTK.Binnenelkobjectwerdeniederjaardiversegewassenverbouwdvolgenseen
bepaalde7-jarigerotatie.Dezerotatiewasvoordetweegenoemdeobjectengelijk.Het
stalmest-objectkreegjaarlijks,gemiddeldoverdegehelerotatie,8,6tonstalmest+
59-N+76P+114K,hetstro-objectgemiddeld5,5tonstro+77N+36P+126K.Het
droge-stof
gehaltevandestalmestwasgemiddeld23 %,datvanhetstro86 $>.(Degewassenophetstro-objectontvingenjaarlijksdusruimtweemaalzoveelorganischestofals
degewassenophetstalmestobject.Ref.)Navierproefjarenbleekvandeindieperiode
toegevoegdestalmestenstroresp,18,7 %en19,4 %nognietverteerdtezijn;nazes
proefjarenbedroegendepercentagesresp.11,3en19*3 %.Opdenduurverliephierde
verteringvanhetstrodusmindergoeddandeverteringvandestalmest;ditafgezien
vandegroteverschillenintoegediendehoeveelheidorganischestof.VolgensSchaeffler
enEckoldtblijktuitdetotnogtoeverkregenresultatenvandezeproef,datmenna
eenintensievebemestingmetstro,bijvergelijkbareverhoudingenalsindezeproef,
nietbehoefttevrezenvooreenovermatigeophopingvanstroresten.
Springer(133)vermeldtderesultatenvaneen11-jarigeproef,verrichtopbruine
aardeinWest-Duitsland,waarbijo.a.isnagegaaninwelkemateverschillendesoorten
organischemest,toegediendaanverschillendegewassenopdenduurwordenafgebroken.
Dezegewassenwerdenvolgenseenvasterotatieverbouwd.Hierbijheeftmeno.a.vergeleken:groenbemesting,bemestingmetfijngehakseldtarwestroenlichtvoorverteerde
stalmest.Tercompensatievandeviadeorganischemesttoegediendeverschillendehoeveelhedenmineralen,werdenaanvullendekunstmestgiftenverstrekt.Deorganischebemestingwerdslechtstoegediendgedurendedeeerstezesproefjaren,van1947t/m 1952.In
1954,tweejaarnabeëindigingvandeorganischebemesting,bleekreeds87 %vandeals
groenbemestingtoegediendeorganischemesttezijnverdwenen.Voorhetstrobedroegdit
percentage82 $>.In1957wasreeds98 %(bijgroenbemesting)resp.94 %(bijstrobemesting)vandeorganischestofafgebroken.Voordestalmestbedroegendecijfersresp.
70 %in1954en80 %in1957DoorVetter (153)wordtmetnadrukgewezenopdegrotebetekenisvaneensnelle
verteringvanhetstro.Volgenshembepaaltdeverteringssnelheidendaardoordeverteringsgraadvanhetstrobijhetbeginvandenieuwevegetatieperiodedoorgaansdepositieveofnegatievewerkingvaneenstrobemesting.Ishetstrobijhetbeginvande
vegetatieperiodeonvoldoendeverteerd,dankanditdeontwikkelingvanhetnavolgende
gewasremmendoorvastleggingvanNenP.Eenstrobemestingzalgeenopbrengstdalend
effecthebben,aldusVetter,wanneerhetgrootstedeelvanhetindeherfstindegrond
gebrachtestrozichbijhetbeginvandegroeiperiodetussendevingerslaatverbrokkelenenindrogetoestandvooreendeellaatfijnwrijventoteenmeelachtigprodukt.
Strobemestingenstikstofbehoeftevanhetgewas
OorzaakvandegrotereN-behoeftenastrobemesting
Voordemicro-organismendiebijdeverteringvanhetstroindegrondbetrokken
zijn,isdeC/N-verhouding inhetstrovolgensLatzko (86)aanvankelijk80à100-:1.
DezeC/N-verhouding isteruimomaldebenodigdeNuithetstrotekunnenbetrekken.
Hettekortaan(vooralgemakkelijkopneembare)N-aldusDeLaLandeCremer(85)wordt
danaandegrondonttrokkenentijdelijkineenvoordeplantonopneembarevormvastgelegddoormicro-organismen.Kortleven (82)zegt,datdezealseiwitvastgelegdeN
blijkensproevenvanMurraygeleidelijk,in1à2jaar,weerinomloopkomt.HettijdelijkvastleggenvanNdoorondergeploegdstrobiedtnaardemeningvanDeLaLande
Cremer(85)demogelijkheidomN-verliezendooruitspoelingtijdensdewintertevoorkomenoftebeperken.
Eenstrobemestinggaatdusaanvankelijkgepaardmeteenverminderingaanvoorde
plantojaieembarevoorraadN-houdendevoedingsstoffenindQgrond.Vandaardateenstrobemestingzondermeer,aldusmededelingenvanLatzko (86),totopbrengstdalingenleidt.
VanditlaatsteisnaardemeningvanDeLaLandeCremer(85)alleensprakealsdeNbehoeftevandeplantsamenvaltmetdievandemicrobenendeindegrondaanwezige
N-voorraadvoorbeideontoereikendis.N-gebrekindeplantnastrobemestingisdaarom
opeeneenvoudigemaniertevoorkomen,doornl.zoveelkunstmest-Ntegevendatzowel
microbenalsplantenvoldoendeNkunnenopnemen.
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DeN-compensatiealsgevolgvanstrotoedieningkanvolgensLatzko (86)opgronden
meteennatuurlijkeN-voorraadgeringerzijn,evenalsnaeenherhaaldestrobemesting.
Talrijkeresultatenvanproevenpleitenanderzijdsechtervooreenzohoogmogelijke
N-compensatie.
Purrer(47)adviseerteenextraN-giftvan4kgpertonstro.HetachterwegelatenvandezeN-bemestingisvolgenshemgrotendeelsdeoorzaakvanongunstigeervaringenmetstrobemesting.DeextraN-behoeftevanheteerstvolgendgewasverbouwdnaeen
strobemesting,hangtnaardemeningvanDeLaLandeCremer(85)afvandehoeveelheid
ondergeploegdstro,desnelheidvandestrovertering,hettijdstipvanonderploegen,
hetsoort,eerstvolgendgewasdatnaeenstrobemestingwordtverbouwd.Hoemeerstroer
wordtondergeploegd,destelangerhetverteringsprocesduurtendestelangerdeNgebondenwordt.
Latzko (86)zegt,datdoordestroverterendebacteriënzoveelNgefixeerdwordt
totdeC/N-verhoudingvanhetstro20à25:1isgeworden;per100kgstroiseenaanvullendeN-giftvan1,2tot1,4kgnodig.Demeesteauteurs,t.w.Brade (23),Kopetz
(79)*DeLaLandeCremer (85),Vetter (153)* zijnvanmeningdatbijstrobemestingeen
aanvullendeN-giftvanongeveer7kgpertonstrodientgegeventeworden.Kohn(78)
noemteenhoeveelheidvan10kgN.Dezehoeveelheidmoetslechtsalseenrichtgetalbeschouwdworden,aldusKopetz(79)enVetter (153)enkansterkvariëren,afhankelijk
vano.m.strohoeveelheid,strosoort,activiteitvandegrond,weersomstandigheden.Een
grotereaanvullendeN-giftverbetertnaardemeningvanVetter(153)deplantengroei
directenversneltdestro-afbraak;daardoorkandevroegstvastgelegdeNnogtijdens
degroeiperiodeweergedeeltelijkbeschikbaarkomen.
Murrayvond,aldusKortleven (82),bijpotproevenmetfijngehakseldtarwestro
waaraanzwavelzureammoniakwastoegevoegd,datermindernitraatindegrondontstond,
naarmatedehoeveelheid strogroterwas.Na24wekenwasergemiddeldoverallestrogiften,eenhoeveelheidnitraatstikstofminderindegrondaanwezig,gelijkaan7kg
pertonstro.DetotalehoeveelheidNindegrondwasechterdoorhetstronietveranderd.
ProevenvanHoffmannenAmberger(61)wezenuit,datnaarmatehetstroalvorens
hetindegrond(grondsoortonbekend.Ref.)gewerktwerdbetervoorverteerdwas,er
minderNenPvastgelegdwerdenduseengeringerecompenserendeN-giftnodigwas.Bemestingmetstro-afkomstigvan<levoorvruchtzomergerst-aanaardappelen,aangevuld
meteenmineraleNPK-gift,gafdehoogsteaardappelopbrengst (38Oqperha)naonderploegenvanreedsvoorverteerdstro+toedieningvan40kgNperhainhetvoorjaar.
Eenbemestingmetweinigvoorverteerd strogafdehoogsteaardappelopbrengst (370q
perha)bijeenaanvullendeN-gift,naastdegebruikelijkemineraleNPK-bemesting,van
60kgperha(inhetvoorjaar).
VormwaarindeaanvullendeNwordttoegediend
DeextraN-bemeëtingnaeenstrogiftkanmenaldusDeLaLandeCremer(85)geven
indevormvankunstmestofalsgroenbemester.Degroenbemesterkanaldannieteen
vlinderbloemiggewas,hetzijeenondervrucht,hetzijeenstoppèlgewaszijn.Ishet
eerstegewasnaeenstrobemestingeenpeulvrucht (duseenvlinderbloemiggewas.Ref.),
danisevenmineenextraN-giftnodig.
HoffmannenAmberger(61)vernamendatopeenbepaaldbedrijfinZwedenspeciaal
stikstofrijkstro-vanerwtenofklaver-voorbemestingsdoeleindengebruiktwordt
(waardoorerminderNenPindegrondwordtvastgelegd.Ref.)
HoffmannenAmberger (61),Kohn(78)enVetter (153)zijnvanmeningdatdemeest
geschiktgeblekenaanvullendeN-kunstmeststoffenkalkstikstofenkalkammonsalpeterzijn,
enwelvanwegehunhogekalkgehalte.Dekalkwerktgunstigophetmicrobenlevenenvérsneltdestro-afbraak.Ookeenbespuitingmetureumschijnt,aldusVetter(153)goedte
voldoen.Purrer(47)denktdatdesoortkunstmest-Ndoorgaansgeenrolspeelt.Bijrotatiesmetveelgranengeefthijechter,methetoogopdebestrijdingvanvoetziekten,
devoorkeuraankalkstikstof.Jodlowski (86)maaktmeldingvanproevenoverstrobemestinginPölën,verrichtvan1961t/m 1963*waarbijdeextraNindevormvanammoniak-
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waterwerdtoegediend.Decombinatiestrobemesting-ammoniakwaterbleekinwerking
overeentekomenmetdecombinatiestrobemesting-andereN-meststoffen.
BijpotproevenvanSpringer (132),waarbijaangehakseldtarwestroverschillende
soortenN-houdendemeststoffenwerdentoegevoegd,bleekinhetmengselvanstromet
kalkstikstofdeorganischestofhetsnelstafgebrokenteworden,gevolgddoorhetmengselstro+kalkammonsalpeter.Bijhetonderzoeknaardehoeveelheiduithetstro+inhoudendemeststoffengevormdehuminestoffen(eenmaatvoordeverteringsgraadvande
organischestof.Ref.)bleek,dat18maandennatoedieningvanhetstrohetobjectstro
+kalkstikstofhethoogstepercentagehuminestoffenbevatte/delaagstegehaltenaan
huminestoffenwerdengevondenbijdeobjectenstro+ammoniumnitraatenstro+ammoniumsulfaat.BijpraktijkproevenvanSpringer (153)*gedurendedeperiode1947t/m 1957»op
zwakzuregrondvanbruineaarde-inBeieren-kwamnaarvoren,dattoevoegingvankalkstikstofaanvoorverteerdtarwestrodeafbraakvanorganischestof-vergelekenbijbemestingmetalleentarwestro-duidelijkhadvertraagd.
TijdstipvantoedieningderextraN
OverdemeestgeschiktetijdvanaanwendingvandeextraNbestaannogalgevarieerdeopvattingen.Verbouwtmeneenwintergraan,dangevemenvolgensDeLaLandeCremer
(85)deextraNreedsbijhetzaaienvanhetgewas.Watdeoverigegewassenbetreft,mits
hetgeenvlinderbloemigenzijn,wordtdeextraNpasinhetvoorjaartoegediend.DeLa
LandeCremervermeldtverderdatZweedsonderzoekaantoondedatbijeenoptimalestroverteringwattemperatuurbetreft,bijtoedieningvandeextraNindeherfst,pertonstro
slechts4kgNnodigis.
Vetter(85)wilopweinigactievegronddeextraNdirecttoedienennadeeerste
dauwofregenenwelophetuitgespreidestro.Opactievegronddaarentegenwerkteen
extraN-giftinhetvoorjaarinplaatsvanindeherfstopbrengstverhogendenleidttevenstoteenverminderingvandetotaleN-behoefte.Furrer(47)raadtaanomdeextraN
inhetvoorjaartegeven,tegelijkmetdegewoneN-bemesting.Wordtkoolzaadverbouwd,
danishetaantebevelenomdeextraNreedsbijhetzaaienvanditgewastoetedienen.
Latzko (86)beschrijftproevenvanHoffmann,waarbijo.a.heteffectvaneenNFKbemestingvergelekenwerdmetheteffectvaneenbemestingmet5tonstro+NFK+40N
inhetvoorjaarenvan5tonstro+NFK+40Nindeherfst;aardappelenenwintergranen
fungeerdenalstoetsgewassen.Deaardappelopbrengstbedroegbijdezeproeven,gerekend
over6oogstjaren-inrelatievecijfers-resp.100:109:100.Deopbrengstaanwintergranenbedroeg,in4oogstjaren,gemiddeldresp.100:103:101.Inbeidegevallen
bleekduseenextraN-giftinhetvoorjaar(degrondsoortwerdhierbijnietvermeld.
Ref.)eenbetereffecttegevendaneenextraN-bemestingindeherfst.VolgensLatzko
kanmen,naarmatedestandplaatsdrogeris,deextraN-gift beter indeherfstgeven
daninhetvoorjaar.(WaarschijnlijkberustditadviesvooralopdegeringereuitspoelingvanNindewinternaarmatedestandplaatsdrogeris.Ref.)
BijproevenvanHoffmannenAmberger(61)bleekdeaardappelopbrengst in1953en
1955»naeenbemestingmetstroafkomstigvandevoorvrüchtzomergerst,duidelijkhoger
tezijnindiendeextraNinhetvoorjaartoegediendwerd(invergelijkingmetextraN
indeherfst).Diteffectwerdzowelbereiktnadathetstronadekorreloogstvande
voorvruchtdirectingeschijfdwerdalsnadathetstroeerst4à6wekenopdestoppel
bleefliggenenpaslater-naeenzekerevoorverteringbovendegrond-werdingeschijfd.DeextraNinhetvoorjaarhadhierbijeenduidelijkopbrengstverhogendewerkingt.o.v.eenstrobemestingzonderextraN.WinterroggedaarentegenreageerdegunstigeropeenextraN-giftvan40kgperhaindeherfstdanopeenextraN-giftinhet
voorjaar.
Ansorge(2)verkreegbijproevenmetstrobemestingvan5ton+aanvullendeN-gift
van40kg (invergelijkingmet0stro+0extraN)overdeperiode1958t/m 1962op
zandgrondenopleem-enkleigrond,zowelbijherfstalsbijvoorjaarsaanwendingvan
deextraN,eenopbrengsttoenamevan5%•
Werner(158)gingo.m.nainhoeverredemineralenfixatie(vooraldievanN)als
gevolgvandestrobemestingsamenhingmetdetijdsruimtegelegentussendestro-ende
mineralentoediening.Eenstrobemestingvan5ofvan10tonperha,8wekenvóórdeNFK-
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mineralentoedieningverstrekt.
DoorKortleven(82)wordteenproefaangehaalddievan193^tot19^7opzwaregrond
inRothamsted(Engeland)werdverricht.Hierbijisbijaardappelen,gerstensuikerbieten,verbouwdineen>-jarigerotatie,o.a.heteffectvaneenstrobemesting+kunstmest
(inclusiefdeextraN.Ref.)inhetvoorjaarvergelekenmeteenstrobemesting+dekunstmestvoordehelftverstrektinhetnajaaren.voordehelftinhetvoorjaar.Toediening
vanallekunstmestinhetvoorjaargafbijaardappeleneenpositiefopbrengstverhogend
effectvangemiddeld5 %tenopzichtevaneenkunstmestgiftverdeeldoverhetna-en
voorjaar.Tenaanzienvandegerstenbietenwasergeeneffectvaneengedeeldekunstmestgifttebespeuren.
Strobemestingenfosfaat-enkalibehoeftevandeplant
Inverschillendebuitenlandsepublikatiesoverbemestingmetstrowordt,naastde
hiermeesamenhangendestikstofvoorziening,ookaandachtgeschonkenaandefosfaatvoorzieningvanhetgewas.Dithoudtverbandmetdeomstandigheid,datgraanstro-aldus
Kopetz(79)-nietalleenarmisaanN,maarookaanP,Ditblijktookuitdereedsop
blz.22vermeldecijfersvanLatzko(86)overdechemischesamenstellingvantarwestro,
stalmestenkoolzaadstro.
AangaandedeP205~gehalteninstrovanverschillendegraansoortenwordendoor
HoffmannenAmberger(61)devolgendecijfersgepubliceerd:tarwestro0,17 %(indedrogestof),gerstestro0,21$,roggestro0,25 %,haverstro0,50#.(Dezecijferszoudendus
wijzenopeenaanzienlijkverschilinP20c-gehaltetussentarwe-enhaverstro;omgerekendinhoeveelheidP2O5perhastrobetekenthetechtereenverschilvanslechtsenkele
kilogrammen.Ref.)
HetvrijlageN-enP-gehalte ingraanstroinvergelijkingmetkoolzaadstrodoet
naardemeningvanLatzko(86)hetverteringsprocesbijgraanstrovertragen.Volgens
Vetter (155)kandestro-afbraakvlotverlopenalsdeC/P-verhouding inhetstroongeveer200isenhetPgOtj-gehalte0,5 %bedraagt.Vandaardatvoorbepaaldefosfaatarme
gronden,wanneerhiergraanstrowordtondergebracht,eenaanvullendePgOc-bemestingnodigis.DeLaLandeCremer(85)achtgeenspecialevoorzorgentenaanzienvandefosfaatbemestingnoodzakelijkwanneerhetgrondenbetreftmeteennormalefosfaattoestand.
SchaefflerenEckoldt(113)makenmeldingvanproeven,waarbijo.a.heteffectvan
stroenvanstalmest,verderaangevuldmetNPK-kunstmest,bij2P-trappenwerdnagegaan.In1958,hetlaatstejaarvande6-jarigeproefperiode,wasvandetotaalindie
perioded.m.v.strobemesting (jaarlijks5*5tonstroperha)toegevoerdeorganischestof
nog22 foaanwezigophetobjectmetdehoogsteP-gift(156kgperha)tegenoverl6 %op
hetobjectmetdelaagsteP-gift(91Pperha).EenextraP-toedieninghadopdezebruine-aardegrond(waarvanwatdefosfaattoestandbetreftnietsmeegedeeldwordt.Ref.)het
verteringsprocesvanhetstrodusblijkbaareerdervertraagddanversneld.In1956bedroeghetpercentagevandetoenaangevoerdeorganischestofdatnognietverteerdwas
resp.20en19$.Ophetstalmestobjectdaarentegenwaseenduidelijkpositiefeffect
vandeverhoogdefosfaatbemestingaantetonen.In1956wasvandedoormiddelvan
stalmestaangevoerdehoeveelheidorganischestofophetgedeeltemetdelaagsteP-gift
(76kgperha)nog20 %aanwezig;ophetgedeeltemetdehoogsteP-gift(120kg)bedroegditaandeelnogslechts17 %',in1958warendezecijfersresp.15 %en8 %.VerhogingvandeP-gifthadgeeninvloedopdeopbrengstvandegewassen, w.o. wintertarwe,zomergerst,rogge,koolzaad,aardappelen,suikerbieten.
Watdeinvloedvanstrobemestingopdekalibehoeftevanhetgewasbetreft:bij
eenstrogiftvan4à5tonperha,verstrektmenvolgensDeLaLandeCremer(85)en
VanderSchaaf(112)ca.70à75kgK2O.Dezehoeveelheidkanmenaftrekkenvande
normalekalibemesting.VanderSchaafisvanoordeeldatvandievrijaanzienlijke
K-giftviastroeenbelangrijkdeeluitspoelt,temeeromdatdezekaliindeherfst
wordtgegeven.(Opdewatzwaarderegrondenhoeftdieuitspoeling.evenwelnietzo
sterktezijn.Ref.)
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Inhoeverretoedieningvanstronuttigenrendabelis,kanmenmedevaststellenaan
dehandvanproevenwaarbijheteffectvanhetonderbrengenvanstroopdeopbrengstvan
degewassenwordtnagegaan.
Effectvanstrobemestingopdeopbrengstinhetalgemeen
Inverschillendepublikatiesoverdeinvloedvanstrobemestingopdeopbrengstis
nietnaderaangeduidbijwelkegewassendieopbrengstwerdbepaald.Dedaarbijvermelde
relatieveopbrengstcijfershebbenwaarschijnlijkmeestalbetrekkingophetrekenkundig
gemiddeldevanderelatieveopbrengstenvandebijdieproevenbetrokkengewassen.
Sandhoff(111)vermeldtresultatenvanveeljarigeproeven-verrichtvan195^t/m
1961-waarbijdiversegewassen,verbouwdvolgenseenbepaaldvruchtopvolgingsplan,warenbetrokken.Dehierbijtoegepastestrobemestingwerdindeherfsttoegediend,ongeveertegelijkmet40à60kgcompenserendeNindevormvankalkstikstof.InhetvoorjaarvolgdeeenaanvullendeN-giftalszaofkas(voorgranen40kg,aardappelen60kg,
suikerbieten80kgperha)eneenflinkeK-enP-gift.Strobemesting+kalkstikstof
werkteopdeeerstvolgendegewassen,verbouwdnadestrobemesting,duidelijkopbrengstverhogend (6à10 %), vooralopheteindevandeproefperiode,invergelijkingmetde
gewassendiegeenstroengeenkalkstikstofontvangenhadden.(Welkegewassenhethier
betreft,wordtdusnietnaderaangegeven.Ref.)Vergelekenbijdegewassendiewelstro
dochgeenkalkstikstofontvingen,werdnastrobemesting+kalkstikstofgedurendedeeersteproefjarengeenverschilinopbrengstwaargenomen;delaatsteproefjarenkonechter
eenduidelijkpositievewerkingvanhetstrowordengeconstateerd.Gaatmendeopbrengst
vanhet2egewas,verbouwdnadestrotoediening,vergelijkenmetdievanhetIegewas
directvolgendopdestrobemesting,danblijktstrobemestingzonderkalkstikstofinhet
2ejaarweleenopbrengstverhogendeinvloedgehadtehebbent.o.v.geenstro+geenkalkstikstof,integenstellingtotwatinhet1eoogstjaarwerdwaargenomen.Strotoediening
+ eencompenserendekalkstikstofgifthad,invergelijkingmetgeenstrobemestingengeen
extraN,inhet2eoogstjaar-nadestrotoediening-overhetalgemeeneenmindergroot
effectdaninhetIejaar.InhetIejaarbedroegdemeeropbrengstdoorstro+extraN
gemiddeldongeveer10 %, inhet2ejaar7$•
Bijproevenopbruine-aardegrond inZuid-Duitslandwerdvan1955t/m 1958o.m.het
effectvanstrobemesting+NPK-kunstmestvergelekenmeteenbemestingindevormvan
stro(3*7ton)+stalmest (4,3ton)+NPKenmeteennormalestalmestgift(vangemiddeld
8,6tonperjaarperha)+NPK.VolgensdedoorSchaefflerenEckoldt (113)overdeze
proefgepubliceerderesultatenwasdegemiddeldeopbrengstoverdeperiode195^t/m 1958,
gerekendoveralle.zevenbijdezeproefbetrokkenhoofdgewassen(w.o.wintertarwe,rogge,
zomergerst,aardappelen,suikerbieten)vanhetobjectdateenvolledigestrobemestingvan
gemiddeld5*5tonperjaarontvangenhad,duidelijkhogerdanvanhetobjectstro+stalmest.Ookde"opbrengstvanhetobject"stalmest"bleefachterbijdievanhetobjectmet
volledigestrobemesting.Bijdezeproevenzijneerstvanallegewassendekg-opbrengsten
omgerekendop"Getreidewert"-(G.W.)eenheden-alvorensdeopbrengstenverkregenbij
deverschillendeobjectenonderlingwerdenvergeleken.(Hetisdevraaginhoeverredeze
wijzevanomrekenen,waarbijaandehakvruchteneenrelatiefhogeG.W.istoegekend,
voldoendeobjectiefis.Ref.)
HoffmannenAmberger(61)vermeldenresultatenvaneenproefdiedoorBarbieren
Boischotvan1947t/m 1953inverschillendegebiedenmetintensievegraanteeltinNoordFrankrijkwerduitgevoerd.Hierbijzijndevolgendedrieobjectenvergeleken:a.geen
stro+mineralebemesting,b.stro+geenmineralebemesting,c.stro+mineralebemesting.(Dehoeveelhedenmeststofendegrondsoortwordennietvermeld.Ref.)Deopbrengstverhoudinggerekendoverallezesproefjaren(welkegewassenhethierbetrof,isookniet
naderaangeduid.Ref.)tussendeobjectena,bencbedroegresp.100:70:101.Over
deeerstetweeproefjarenwasdeverhouding 100:75:90,overdelaatstetweeproefjaren100:67:108.Mineralebemesting+strovoldeedaanvankelijkdusslechterdan
uitsluitendmineralebemesting;opdenduurontstondereenmerkbaarverschiltengunstevanmineralebemesting+stro.
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Lindner(89)vergeleekineenvan1952t/m 1961durendeproef,opeenzandigeleeragrondinOost-Duitsland,dereactievanverschillendegewassenopeengeregeldestalmestbemestingtenopzichtevaneenstrobemestingeneenstrobemesting+extraN-gift.Hierbij
kregenallegewassenverdernog,naargelangdebehoefte,eenmineralebemestingmetN,P
enK.Lindnersteltopgrondvandienseigenonderzoeken vanliteratuuronderzoek voorlopigvast,dateendirectestrobemestingvanbouwlandopdegemiddeldeenbeteregronden
blijkbaarnietnadeligvoordeopbrengstvandegewassen endebodemvruchtbaarheid behoefttezijn(Lindnerbedoelthierkennelijkstrobemestinginvergelijkingmetbemesting
indevormvanstalmest.Ref.),mitsbepaaldemaatregelenmetbetrekkingtotdebemesting
(o.a.eenextraN-gift.Ref.)envruchtopvolginginachtwordengenomen.
Ansorge(2)verrichttevan1958t/m 1962eengrootaantalproeven,verspreidover
geheelOost-Duitsland,opverschillendegrondsoorten.(Aangenomenmagwordendatper
proefslechts1xeenstrobemestingwerdtoegediend.Ref.)Hierbijwerdentelkensvergeleken:a.geenstro+geenextraN,b.5tonstro+40kgNindeherfst,c.5tonstro
+40kgNinhetvoorjaar.Inhetjaarvanaanwendingvanhetstrogaf5tonstro+40kg
Nindeherfstofvoorjaarvergelekenbijgeenstro+0N,gerekendoverallehoofdgewassen,gedurendedeperiode1958t/ra1962eenmeeropbrengstvangemiddeld5#•InhetIe
jaarvannawerking-dustenaanzienvandegewassenverbouwdinhet2eoogstjaarnade
strobemesting-bedroegdemeeropbrengstdooreenstrobemestingvan5ton+40kgextraN
indeherfstgedurendedeperiode1959t/m 1962gemiddeld4 %;demeeropbrengstdoor5
tonstro+40kgNinhetvoorjaarbedroeginhet1enawerkingsjaar,t.o.v.geenstro+0
extraN,gemiddeld6 %.Inhet2enawerkingsjaarbedroegdemeeropbrengst,gerekendover
deperiodei960t/m 1962,resp.4en3 %•Demeeropbrengstdoorstrotoedieningwasopvallendgrootini960,waarschijnlijk alsgevolgvaneenversterktemineraliseringnahet
drogejaar1959.(BijdezeproevenvanAnsorgewordtnietsgezegdovereenaanvullende
bemesting,naaststro,indevormvankunstmest.Ref.)
OpdeVanBemmelenhoeveindeWieringermeer(l49)wordtvanaf1951heteffectbestudeerdvanverschillendevormenvanorganischebemesting-stalmest,groenbemesting,compostenstro-opdeopbrengstvandiverseakkerbouwgewassen,verbouwdvolgenseenvaste
rotatie.Bijdezeproeven,verrichtopzavelgrondmeteenpercentageafslibbaarvan25à
30 %,wordtgebruikgemaaktvanN-trappen.Wanneermenderesultatenvanhetonderzoek
overdeperiode1951t/m 1963vooralledaarbijbetrokkengewassensamenvat,danblijkt
datbijdelaagsteN-gift-dezebedraagtvoorgranenongeveer25kgperha-destalmest
hetbestevoldeed (gemiddelderelatieveopbrengst132t.o.v.deopbrengst100verkregen
bijgeenorganischebemesting+0N), gevolgddoorresp.groenbemesting (relatieveopbrengst 128),compost(opbrengst114)enstro(opbrengst 114).NaarmatedeN-giftinde
vormvankunstmesttoenam,steegdeopbrengstnaeenstrobemestingsterkerdandienade
anderevormenvanorganischebemesting.BijdehoogsteN-trap (voorgranen90à120kg
perha)bedroegdeopbrengstverhoudingnabemestingmetstalmest,groenbemesting,compost
enstrogemiddeldresp.155:14;5:154:157«BijdehoogsteN-giftvoldeedstroinhet
algemeendusevengoed,gerekendovereenperiodevan13jaar,alsstalmestenbeterdan
groenbemesting.Detotalehoeveelhedenstalmest,VAM-compostenstrowelkeindie13jaarwardentoegediend bedroegenresp.240ton,280tonen30tonperha.(Hetobjectstrokreeg
dusveelminderdrogeorganischestofdandeobjectenstalmestencompost.Ref.)Bijdeze
maniervanopbrengstvergelijking zijndegenoemderelatieveopbrengstcijferstelkensrekenkundigegemiddeldenvanderelatievejaaropbrengst;hierbijisdeopbrengstvanhet
object"geenorganischebemesting"+0Niederjaarsteedsop100gesteld.(Bijdeze
proevenwordtnastrobemestinggeenextracompenserendeN'gegeven.Ref.)
Effectvanstrobemestingopdeopbrengstbijgranen
HoffmannenAmberger(61)vermeldenresultatenvanveldproeveninOost-Duitsland,
waarbijinhetIejaarnatoedieninghetdirecteeffectvanondergeploegdgerstestro
werdvergelekenmetdatvanondergeploegdestalmest.Rogge (metgerstalsvoorvrucht)
reageerdenastrobemesting,waarbijhetstroofdirectingeschildwerdôfpasna4à6
wekenppdestoppelgelegentehebben,werdingeschijfd,inopbrengstduidelijkongunstig
invergelijkingmetroggeverbouwdna16tonstalmestperha.Ditwasookhetgevalwanr
neerdestrobemestingwerdaangevuldmeteenextraN-giftvan40kginhetnajaar.
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proefvelden-resp.oplemigebruineaardeenhumeuzezandgrond-inOost-Duitslandwerd
verricht.Hierbijwerdheteffectvanstrobemestingvergelekenmetdatvanstalmest.Dit
onderzoekisdoorKö'hnleinuitgevoerdbijgewassendieverbouwdwerdenvolgenseendriejarigerotatiemet2/3granenen1/3hakvruchten.Nadegraanoogstbleefhet stro (ca.10
tonstroin3 jaren),ophetstro-objectophetland,terwijldestalmest (20tonin3
jaren)ophetstalmestobject aandehakvruchtwerdgegeven.Pertonstrowerdeenextra
N-giftvan6 à7kgtoegediend.Metbehulpvanaanvullendekunstmestgiftenontvinghet
stro-object (inclusiefdeextraN)intotaalevenveelN,PenK alshetstalmestobject,
t.w.70N,45P2°5e n 1(^0 ^2® p e r J a a rP e rha * ^ s m e nd e gemiddeldegraanopbrengstover
deeerste8proefjarenwatnet stalmestobjectbetreftop 100stelt,danbedroegdegraanopbrengstophet stro-objectmetlemigegrond 102enophet stro-objectmet zandgrond 98.
DezandgrondhadeenN-gehalte (inwelkefasevandeproef?Ref.)van0,2 %,delemige
grondeenvan0,12 %.DeP-enK-toestanddaarentegen wasopdelemigegrondhogerdan
opde zandgrond.
BijproevenvanHoffmann,geciteerddoorLatzko (86),metstrobemesting+NPK-kunstmestplus40kgextraNinhetvoorjaar,bedroegdeopbrengsttoenamebijwintergranen,vergelekenbijbemestingmetuitsluitendkunstmestgerekendovereenperiodevan4 jaar, gemiddeld3 %' (Dezeproevenwerdenklaarblijkelijkuitgevoerdoplichtegrond;bijtoedieningvandeextraN indeherfstbedroegdemeeropbrengstdoorstrobemestingslechts1 %.
Ref.)
Ansorge (2)verkreegopverschillendegrondsoortenalsgevolgvaneenbemestingmet
5tonstro+40kgextraNindeherfstofvoorjaar,inhet 1ejaarnadestrotoediening
overdeperiode 1958t/m 1962eengemiddeldemeeropbrengstvan5 %•VolgensAnsorge wijzendezeennoganderedoorhemopdiversegrondsoorteninOost-Duitslandverrichteproevenerop,daternaeenstrobemesting (vanca.5tonperha)slechtsvrijgeringeN-giftennodigzijnomdevastleggingvanstikstofdoorstroopteheffen.
Lindner (89)vermeldtresultatenvaneen10-jarigeproefdievan1952t/m 1961werd
verrichtopeenzandigeleemgrondinOost-Duitsland.Daarbijisheteffectvanstrobemestingvergelekenmetdatvanstalmest.Alsproefgewassenfungeerden4graangewassen,1-jarigekunstweide,suikerbieten,aardappelenenerwten.Dezegewassenwerdensteedsvolgens
eenvaste8-jarigerotatieverbouwd.Indie8jarenwerd3keereenorganischebemesting,
indevormvantelkens24tonstalmestresp.4tonstroperhatoegediend,aangevulddoor
eenflinkeNPK-kunstmestgift enwelaandeaardappelen,suikerbietenenerwten.(Deerwten
kregenslechts12tonstalmest)Nadezegewassenvolgde steedseengraangewas;ditgraangewaskreegeenzooptimaalmogelijkekunstmestgift.Intotaalwerdener3objectenmet
elJcaarvergeleken:a.stalmest,b.stro+30kgextraN,c.stro.Hetonderbrengenvande
organischebemestinggebeurde zovlugmogelijk,indeherfst.Stro+ extraNgaf,invergelijkingmet stalmest,bijwintertarweverbouwdnaaardappeleneenopbrengsttoenamevan
gemiddeld7 %enbijwintertarwenaerwteneenmeeropbrengstvan4 %,Voorroggenaerwten
bedroegdeopbrengsttoename8 %,terwijlzomergerstnasuikerbietendoorstrobemesting+
extraN,invergelijkingmet stalmest,13 %inopbrengstdaalde.Havernasuikerbietengaf
eenopbrengststijgingtezienvan2 %.Dezecijferszijngebaseerdopslechts2proefjaren.
(Deproefisdusnietzodanigopgezetdat iedergewasvande8-jarigerotatieinelkjaar
vertegenwoordigdwas.Ref.)StrozonderextraNgafalleentenaanzienvanwintertarween
roggeeenhogereopbrengstdanstalmest (waarschijnlijkomdatdegranenpasals2egewas
nastrobemestingfungeerden.Ref.)
Brade (22)pasteopeenloss-leemgrond-mettotop25omdieptezeerslibrijkeleemverschillendemanierenvanstrobemestingtoe (aangevulddooreenmineraleNFK-bemesting),
aldannietincombinatiemetextraNen/ofgroenbemesting.Strobemestinggafhierini960
bijzomertarwe,als1egewasnadestrobemesting,geensignificantopbrengstverhogendeffect,ooknietincombinatiemetgroenbemesting.Opeenandereeveneenszeerslibrijke
löss-leemgrondwerdini960bijwintertarwe,nuals2egewasnastrobemesting,doorstrobemesting+extraNtoegediend indeherfstvan 1958,geenhogereopbrengstverkregendan
wanneeralleeneenanorganischeNFK-bemestingwastoegediend.Daarbijbleek,datdedoor
het strovastgelegdeN,toen (ini960,dusbijna2jaarnadestrotoediening)nogniet
voordeplantbeschikbaarwas.
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opzwaregrond.Indezeproefwerdheteffectvaneenstrobemestingvantelkens6ton
perhaomde.2jaar-toegediendofinhetnajaarofvoordehelftinhetnajaarenvoor
dehelftinhetvoorjaar-aangevuldmeteenmatigeNPK-kunstmestgift,vergelekenmet
datvanalleenkunstmest.Hierbijwerdaanhetobjectzonderstrodezelfdekunstmestgift
verstrektalsaanhetobjectmetstro.Toedieningvanstro+kunstmestgafinhetIejaar
nastrobemestingbijgersteenlagereopbrengstdanbemestingmetuitsluitendkunstmest
(opbrengstenresp.3420kgt.o.v.3600kgperha). Inhet2ejaarnastrotoedieningdaarentegenwerdmetstrobemesting,aangevulddoorkunstmest,eenzelfdeopbrengst (3100kg)
bereiktalsmetalleenkunstmest. Degemiddeldedirectewerking+nawerkingvandein
totaal6strogiftenopgerstwaseenopbrengstdalend;effectvan3 %t.o.v.bemestingmet
uitsluitendkunstmest.(IndezeproefwordtnietsgezegdovereenextraN-giftbijaanwendingvanstro.Ref.)
WiddowsonenPenny(160)vergelekenin1962,aandehandvangerstopbrengsten,het
effectvanhetonderploegenvangemaaidorststro+raaigrasindecemberi960en1961met
hetalleenonderploegenvanraaigrasenmetnietsonderploegen.Hierbijkondengeenverschillentussende3objectenaangetoondworden.WerderinI962eenverseN-gifttoegediend,danbleekditdemeesteopbrengstverhogingtehebbenophetobjectstro+raaigras.
ToedieningvanNini960en1961hadbijgeenvande3objecteneffectopdegerstopbrengstenin1962.
DeLaLandeCremer(85)maaktmeldingvaneenproefdoorBosmain1948en1949op
zwarezavel(indeN.O.P.?Ref.)verricht,waarbijin1947met22tonkafwasbemest.Wintertarwe,als2egewasverbouwdnadezeorganischebemesting,reageerdeinopbrengstduidelijkpositiefopdebemestingmetkaf,zowelbijeenlageN-giftvanaf10kgalsbijeen
hogeN-giftvan120kgperha.Hetgunstigeeffectvandezeorganischebemestingiste
verklarenuithetfeit,datdedoorhetkafaanvankelijkvastgelegdeNinhetdaaropvolgendejaargrotendeelsweervoordeplantbeschikbaarkwam.Demeeropbrengstaanwintertarweindat2ejaarwashethoogst (32 fo)bij0Nenhetlaagst (5 %)bij90Nperha,
toegediendaandewintertarwe.
BijproevenvanKortleven (82)opdalgrondisdeuitwerkingvanverschillendehoeveelhedenstro-van0tot4tonperha-opdeopbrengstvano.a.roggenagegaan.Daartoewerdhetstrogehakseldop5à6cm,ingeëgdin1946eninhetvoorjaaraangevuldmet
NPK-kunstmest.In1948bedroegdeopbrengstaanrogge,als2egewasverbouwdnadestrobemestingbijeenstrogiftvan3tonperhaeneenN-giftaanderoggevan60kg,2700kg
tegenover2210kgbijgeenstro+90kgNperha.
BijeenproefvanKortleven (82)opzandgrondteWesterborkwerdo.m.heteffectvan
eenstrobemestingvan4tonperha,in1947toegediend,aldannietincombinatiemeteen
bemestingvanrodeklaver-alsstoppelgewasverbouwd-vergelekenmeteenbemestingmet
uitsluitendkunstmestenmetalleenklaveralsorganischebemesting.In1949werdals2e
gewasnastrobemestingroggeverbouwdbijstijgendeN-giftenaanhetobjectkunstmesten
bij75kgNaandeoverigeobjecten.Dehoogsterogge-opbrengst(4020kgperha)werdbereiktophetobjectmetalleenkunstmest+.100kgN.Decombinatiestro+klaver+75kg
Ngafeenlagererogge-opbrengst (3520kg)danhetobjectstrobemesting+75kgN(3760
kg).Klaver+75kgNgafeenopbrengstvan3580kg.Heteffectvanstro+klaverwasdus
nietgroterdandatvanalleenklaver.Denawerkingvandeklaverzowelalsvanhetstro
bijrogge,als2egewasnabemestingmetstroen/ofklaverstondgelijkmet15kgNper.
ha.
BijeenproefvanKortleven (82)opzandgrondteWitteveen,welkedezelfdeopzethad
alsdiete.Westerbork,vertoondeeenstrobemestingvan4tonperhaevenalseencombinatievanstro+klavert.o.v.uitsluitendanorganischebemestinginhet2ejaarnastrotoediening,praktischgeeneffectmeertenaanzienvandeopbrengstbijrogge.Bijde
hiervermeldeproevenvanKortlevenwarendeP-enK-bemestingindevormvankunstmest-,
vooralleobjectensteedsgelijk.
OpdeVanBemmelenhoeveindeWieringermeer (149)waarsinds1951heteffectvan
verschillendevormenvanorganischebemestingbijdiverseakkerbouwgewassenwordtnagegaan,bleekbijeenHogeN-giftindevormvankunstmest,(90kgperha)watdeopbrengst
aanhaver.'in1952én1958betreft,strobemestingduidelijkdebesteresultatengegeven.-

-32tehebben.Dehaveropbrengstenverkregennastalmest,compost,groenbemestingengeenorganischebemestingontliepenelkaarslechtsweinig.BijeenlichteN-bemesting (22,5kg)
werddehoogstehaveropbrengstbereiktnagroenbemesting,gevolgddoorresp.stalmest,
compost,stroengeenorganischebemesting.Watdeopbrengstenaantarwe(in1955en196l)
betreft:dezewarenbij0Ngemiddeldhethoogstnastalmest,gevolgddoorgroenbemesting
enhetlaagstnaresp.geenorganischebemestingennastro.BijdehoogsteN-gift(120
kg)waserpraktischgeenonderscheidinreactievandetarweopdeverschillendesoorten
organischemeststoffen.
Effectvanstrobemestingopdeopbrengstbijhakvruchten
BijproevenvanHoffmannenAmberger(61)inWest-Duitsland (waarschijnlijkopvrij
lichtegrond.Ref.)gafstrobemestingbijaardappelenalsIegewas-in1953-eenhogere
knolopbrengstdanbijteeltna16tonstalmest,mitsaanhetstroeenflinkeextraN-bemestingvan60kgperha-inhetvoorjaar-wastoegevoegd.BijeenextraN-giftvan
20kginhetvoorjaarofvan40kgindeherfstvoldeedstalmestduidelijkbeterdanstro.
Lindner(89)verkreegin1952en1961opzandigeleemgrondinOost-Duitslandnastro
+ 30kgextraNbijaardappelen als1egewasnastrobemesting,een2 %hogereknolopbrengstdanna24tonstalmesteneen9 %hogereopbrengstdannastrozonderextraN.
Tenaanzienvansuikerbietenwasdeverhoudingwatdewortelopbrengstperhabetreftna
stro+30kgextraN,nastroennastalmest,alsgemiddeldenover1953en196l>resp.
99:100:92.
Ansorge (2)maaktmeldingvanresultatenverkregenmetstrobemestingopverschillendegrondsoorteninOost-Duitsland.Hierbijwerdvan1958t/m 1962heteffectvanstrobemesting (5tonperha)vergelekenmetdatvanalleenkunstmest,o.a.bijaardappelenen
bieten.Eengiftvan5tonstro+4okgextraNindeherfstofinhetvoorjaarhadzowel
bijsuiker-envoederbietenalsbijaardappeleneenopbrengsttoenameaanwortelsresp.
knollenvangemiddeld5 %totgevolg,invergelijkingmetbemestingmetalleenkunstmest.
Ookdeedstrobijaardappelendezetmeelwaarde-opbrengststijgen.
InRothamstedwerdvan1934t/m 1947opzwaregronddeuitwerkingvanstrobemesting
vergelekenmetbemestingindevormvanuitsluitendkunstmest.Bijdezeproeven,aangehaalddoorKortleven(82\leverdenaardappeleninhet1ejaarnaeenstrobemesting6%
meergewichtaanknollenopdannauitsluitendkunstmest.Inhet2ejaarnastrobemesting
bedroegdemeeropbrengstnastrozelfs15 tfo.Tenaanzienvandebietenopbrengstaanwortels
wasdemeeropbrengstinhet1ejaar-6 %eninhet2ejaargemiddeld+1 %.
Brade(22)verkreeg,zoalsreedsvermeldwerdindeparagraafoverhetonderbrengen
vanstro,in1959bijsuikerbietenverbouwdoplöss-leemgrond,eenduidelijkestijgingvan
desuikeropbrengstalsgevolgvantoedieningvanstro-d.m.v.inschillen-inhetnajaar
van1958.Ini960werdechtergeenmerkbaareffectvanstro,ondergebrachtin1959*opde
suikeropbrengstwaargenomen.
BijeendoorKortleven(82)opdalgrondteBorgereompagnieverrichteproef,-waarbij
in1946destrobemestingvarieerdevan0tot4tonperha,werdinhet2enawerkingsjaar
(1949)dehoogsteaardappelopbrengstbereiktbijeengiftvan4tonstro,toegediendin
1946,en160kgN (toegediendin1949).In1949waserpraktischgeeninvloedmeervan
hetbijna3jareneerderondergewerkteroggestrotebespeuren.
Kortleven(82)bemestteinjuni1947eenperceelslechtgraslandopzandgrondmet
verschillendehoeveelhedenstro-variërendvan0tot6tonperha-waarnahetgrasland
werdgescheurd;vervolgenswerdinaugustus1947stikstof(4trappen)fosfaatenkali
toegediendenWesterwoldsraaigrasingezaaid.Dehoogsteopbrengstaanaardappelenwerd
in1948bereiktbijeenstrogiftvan4tonincombinatiemeteenN-bemestingvan60kg
perha.Deinvloedvanhetstroenvandekunstmest-Nopdeaardappelopbrengstwaren-op
ditpasgescheurdeperceel-slechtszwak,terwijlheteffectvandestikstofsterker
bleektezijndandatvanhetstro.Hetwasnietmogelijkomdeinvloedvandeorganische
stofvandezodetescheidenvandievanhetstro,evenminalsdeinvloedvandezodehumusstikstofvandievandekunstmeststikstof.
BijeenproefvanKortleven (82)opontgonnenheidegrondinWesterborkwarenaardappelenin1948heteerstverbouwdegewasnastrotoediening,aldannietincombinatie
meteenklaver-groenbemesting.Heteffectvanstro-4tonperha-opdeopbrengstvan
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opbrengstvan33tonaardappelennaeenklaver-groenbemesting zonderstro,deopbrengst
van28,8tonna4tonstrozonderklaverendeopbrengstvan25*7tonverkregenzonder
bemestingmetstroofklaver(eneenN-giftvan80kg,aangevuldmet75kgPgOKen150
kgK20).
BijproevenvanKortleven(82)opkleigrondteBedumenopzwarezavelteWarfhuize*»
gaf4tonstroperhainheteerstejaar(1948)praktischgeenopbrengstverhogendewerkingbijaardappelen.
OpdeVanBemmelenhoeve (l49)bedroegdeaardappelopbrengst,verkregenin1951*1954
eni960gerekendoverdeverschillendeN-giften,gemiddeld40tonperhanatoepassing
vanstrobemesting;nastalmest,ennagroenbemestingbedroegdieopbrengstresp.46en42
ton.perhaenna"geenorganischebemesting"36tonperha.BijallemineraleN-giften
-tot180kgperha-gafstalmeststeedsdehoogsteaardappelopbrengst.NaarmatedeNbemestingindevormvankunstmesthogerwas,werddemeeropbrengstt.o.v.deandereorganischemeststoffenechterkleiner.Detcpopbrengstaanaardappelenverbouwdnastalmest,
nacompost,na stroenbij"geenorganischebemesting",lagsteedsbijdehoogsteNgift (180kgperha).Dehierbijverkregenopbrengstenbedroegenresp.49*45en41ton
perha.Detopopbrengstnagroenbemesting-43tonperha-lagreedsbijeenN-giftvan
90kg.
Ookbijsuikerbietenlagdeopbrengst-gerekendnaardehoeveelheidgeproduceerde
suiker-opdeVanBemmelenhoeve (l49),overdejaren1957en1963enbijverschillende
N-giften,nastalmestgemiddeldhoger-hoewelnietveel-dannastro.Desuikeropbrengst
bedroegresp.94,0qperha(nastalmest)en93*^Q(nastro).Dehoogstesuikeropbrengst
perha (98,6q)werdbereiktnaeenbemestingmetstro,bijeenN-giftvan90kg.BijdezeN-giftbedroegdesuikeropbrengstverkregennastalmest,geenorganischebemesting,
compostengroenbemestingresp.94,8,91*6,91*0en90*9qperha.(Bijderesultatenvan
dehiergerefereerdeproevenmetsuikerbietenwordtnergensietsgezegdovereeneventueelnadeligeinvloedvantoedieningvanstroopdematevanvertakkingderbietenwortels.
Ref.)
Effectvanstrobemestingopdeopbrengstvan"overigegewassen"
Lindner(89)verkreeg,bijproevenopzandigeleemgrondinOost-Duitsland*naeen
strobemestingvan4tonperha+eenextraN-giftvan30kg,bijerwteneenopbrengsttoenamevangemiddeld l6 %invergelijkingmeterwtenverbouwdna12tonstalmest,envan
8 %invergelijkingmeterwtenverbouwdnàstrozonderextraN.Deerwtenfungeerdenhier
als1egewasverbouwdnadetoedieningvanhetstroresp.destalmest.
OpdeVanBemmelenhoeve (149)gafvanalle4beproefdeorganischemeststoffenhet
strotenaanzienvandeopbrengstaanerwten,verbouwdin1956'enI962,bijalleN-trappenduidelijkhetbesteresultaat,vooralbijdehoogsteN-trapvan45kgperha.BijdezeN-rgiftbedroegdemeeropbrengstnatoedieningvanstrot.o.v.toedieningvangroenbemesting,stalmestofcompostgemiddeldbijna15 %>deopbrengstaanerwtenverbouwdna
dezelaatstvermelde3organischemeststoffenverschildenonderlingzeerweinig.Bijalle
4vormenvanorganischemestwarendeerwtensteedsheteerstegewasdatnatoediening
vandieorganischemeststoffenwerdverbouwd.
TenaanzienvandeopbrengstaangerepeldvlasopdeVanBemmelenhoeve (149)hadbemestingmetstro,invergelijkingmetdeandere3organischemeststoffen,eenduidelijk
ongunstigeffect.Deopbrengstaangerepeldvlasbedroegin1953en1959-hijdeverschillendeN-giften-nabemestingmetstrogemiddeld61qperhaennabemestingmet
resp.stalmest,compost,groenbemestingengeenorganischebemesting79*5* 77*1*71*0en
60,3qperha.BijdéhoogsteN-giftindevormvankunstmest (45kg)washetnadelige
effectvanstrot.o.v.stalmest*compostengroenbemestinggeringerdanbijdelagere
N-giften.Bij45Nwerdnastrobemesting 10 %meergerepeldvlasgeoogstdannageenorganischebemesting.Ookvlaswasheteerstegewasvolgendopdeorganischebemesting.
DeLaLandeCremer(85)maaktmeldingvaneenproefopzwarezavel,verrichtdoor
Bosma,waarbijdeinvloedvaneenbemestingmet22tonkafperha,toegediendinhet
voorjaarvan1948,opdevlasopbrengstwerdnagegaan.Zonderstikstofbemestingindevorm
van.kunstmesthadtoedieningvankafbijvlaseenopbrengstdalingvan30 %totgevolg;
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organischebemestingduidelijkaf.Bij600kgchilisalpeterperha(=ca.90kgN.Ref.)
bedroeghetverschilinopbrengst,invergelijkingmethetachterwegelatenvandekafbemesting,nogslechts2 %.
Kortleven(82)gingo.ra.deinvloednavanstrobemestingopdeopbrengstbijkoolzaad.Bijdezeproef,verrichtopeenin1947gescheurdperceelgraslandopzandgrond,
hadtoevoegingvan4tonstrovlakvoorhetzaaienvanhetkoolzaad-in1948-praktischgeeninvloedopdeopbrengstaankoolzaadindienertevensnogbemestwerdmet
minstens50kgNindevormvankunstmest.Bij0Ndaarentegenbedroegdeopbrengstna
bemestingmet4tonstroslechtsdehelftvandeopbrengstbij0Nzonderstrobemesting.
BijeenandereproefvanKortleven (82),opzwarezavel(30 %afslibbaar)teNiekerk,
bleekbemestingmethoeveelhedenstrovanresp.1,2,3en4tonperha,ruim2jaren
eerder,in1946toegediend,geeninvloedmeeropdeopbrengstvanin1949geoogstkoolzaadtehebben.Hetkoolzaadontvinghierbijl40kgN.Hetindezeproefin1947verbouwdegewasbonenvertoondedaarentegenonderinvloedvandetoenemendestrohoeveelhedeneentoenemendedalingvandeopbrengst.Bij4tonstro(en0N)bedroegdebonenopbrengstnogslechts80 %vandiebij0stro.
BijeenproefvanKortleven(82)opzavelgrondinKloosterburenblekentoenemende
strogiftenvan0tot4tonperhageeninvloedmeertehebbenopdeopbrengstvande
ruim2jarenlatergeoogstebonen.BijeenproefvanKortleven(82)opdalgrondinBorgercompagniehadbemestingmetstro(à4tonperha)eenonmiskenbaargunstigeuitwerking
opdeopbrengstvanhet inhetdaaropvolgendjaarverbouwdebonengewas.
Ansorge (2)onderzochtvan1958t/m 1962opverschillendegrondsoorteninOostDuitslandookdeinvloedvanstrobemestingopdeopbrengstvansnijmais.Toedieningvan
5tonstro+40kgextraNindeherfstofinhetvoorjaarhadbijsnijmais,verbouwdin
hetjaardirectvolgendophetjaarwaarinhetstrowastoegediend,eenstijgingvande
droge-stofopbrengstvangemiddeld5à6 %totgevolg.
Invloedvanstroophethumusgehalteendebiologischeactiviteitvandegrond
DoorAnsorge (2)wordenproevenvanSiegelenvanKickenDörrgeciteerd,waarbij
heteffectvanbemestingmetstroophethumusgehaltevandegrondvergelekenwordtmet
datvanstalmest.DezeproevenzoudennaardemeningvanAnsorgehebbenaangetoond,dat
dooreenstrobemestinghethumusgehalteopdezelfdemanierveranderdwordtalsdooreen
bemestingmetstalmest.
Vetter(153)brengtderesultatentersprakevaneen10-jarigonderzoekverricht
doorGrütz.Grützvergeleekheteffectvanstrobemesting (omde2jaren5tondrogestof
indevormvanstro)pluseenaanvullendeN-giftvantelkens50kgperhametheteffect
vanstalmest (omde2jaren5tondrogestof)enmetheteffectvan"geenorganischebemesting".Na7jarenbedroeghetaantalmgCper100ggrondophetstro-object387*op
hetstalmestobject428enophetobject"geenorganischebemesting"336.Omookeenindrukvandehumuskwaliteit(w.o.deC/N-verhouding)tekrijgen,werddoorGrützookhet
N-gehalteindegrondnagegaan.HetaantalmgNper100ggrondbedroegopgenoemde3
objectenresp.45,0,51,5en43,5.BijdezeproefbleefdeN-bemestingophetstro-object12kgbenedendieophetstalmestobject.WordtduszoalsindeproefvanGrütz,
aaneengrond(watvoorsoortgrondwordtdoorVetternietvermeld.Ref.)evenveel
drogestofindevormvanstrotoegevoerdalsindevormvanstalmestenmethetstro
minderNdanmetstalmest,danzijn,aldusVetter,hethumus-enhetN-gehalteopde
metstrobemestegrondlagerdanopdemetstalmestbemestegrond.
DoorVetter(153)wordtverdereenonderzoekaangehaald,datwerdverrichtdoor
KickenDörr.Zijvergelekeno.a.dewerkingvanstrometdievanstalmestenwelop
6verschillendegrondsoorten.Omde2jarenwerd-dehakvrucht -bemestmet30ton
stalmestresp.8,8tonstro.Inverbandmetdereedsbijdevoorverteringvanstalmestontstaneverliezenaandrogestofkreeghetstro-object1/3meerdrogestofdan
hetstalmestobject.DeextraNaanhetstro-objectwerdinhetvoorjaargegeven,tezamenmetdeoverigeN.Nadeeerste6proefjarenbleekhetstrodehuraustoestandvande
grondevenhooggehoudentehebben.alsdestalmest.Steltmenhethumusgehaltebijhet
beginvandeproefop100,danwasdit6jarenlateropdemetstalmestbemestepercelen
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deC/N-verhoudingwarenergeenwezenlijkeverschillenaantewijzen.
Schulze (118)gingaandehandvaneenveeljarigonderzoek,datbegonnenisin1951J
heteffectnavanbemestingmetstalmestenvanstroophetgehalteàanhumustotaal,aan
huminestoffenenaanstikstofindegrond.Daartoewerdeenslibhóudendelöss-leemgrond
ophetproefveldDikopshofinWest-Duitsiandgedurendedeeerste12jarenintotaal,wat
debelangrijkstestalmestobjectenbetreft,bemestmetresp.l60tonstalmest,l60ton
stalmest+NEKen80tonstalmestperha.Debelangrijkstestro-objectenkregenintotaal
resp.30"tonstroen30tonstro +NEK.DehoeveelheidNEKindevormvankunstmestop
hetbetreffendestalmestobjectkwamovereenmetdieophetbetreffendestro-objectenmetdie
ophetobjectNFK.Na12jaren werd (in1962) van de verschillende objecten het
gehaltevastgesteldaanhumustotaal,aanhuminestoffenenwerdookdehoeveelheidNinde
grondbepaald.Hetgehalteaanhumustotaalbedroegtoenopgenoemde3stalmestobjecten
resp.1,88 %, 1,93 %en1,78 %.Voorgenoemde2stro-objectenwarendezecijfersresp.
1,74-en1,87 %•Tenaanzienvanhetgehalteaanhuminestoffenwerdenwatbetreftde3
stalmestobjectendevolgendegehaltenvastgesteld: 1,22 %, 1,25 %en1,12 %,terwijlop
de2stro-objectenhetgehalteaanhuminestoffenresp.1,11en1,15 %bedroeg.Ophet
objectNEK (=uitsluitendkunstmest)bedroegin1962hetgehalteaanhumustotaalenaan
huminestoffenresp.1,78en1,12 %.Deze (ennoganderehiernietvermelde)cijferstonen,aldusSchulzeaan,dathetgehaltevandegrondaanhumustotaal,aanhuminestoffenen
aanstikstofbijdegecombineerdeNPK-stalmestbemesting,significanthogerisdannaalleenNEKennastro+NEKslechtsweiniglagerisdannastalmest+NEK.Uiteenandere
doorSchulze (118)beschreven6-jarigeproef(eveneensopDikopshofverricht)blijkt,
aldusSchulze,datstrobemestinggunstigwerktopdehumustoestandvandegrond.Heteffectvanhetstroisechter,zelfsincombinatiemetgroenbemesting+aanvullendeN-gift,
nietzogrootalsdatvanstalmest.
Köhnleinvergeleek,aldusVetter (153)*deinvloedvangiftenvantelkens20ton
stalmesttoegediendomde3jarenmetgiftenvan2keer5tonstroin3jaren.Destalmestwerdgegevenaandehakvruchten,terwijlhetstronadegraanoogstophetlandbleef.
HetverschilinviastalmestenstrotoegediendehoeveelheidNenEwerdophetstro-objectgecompenseerddoormiddelvankunstmest-Nen-F.Deproefwerduitgevoerdzowelop
eenzandig-lemigebruine-aardegrondalsopeenheide-podsolgrond.Na6jarenkonerop
debruine-aardegrondtussenhetstro-objectenhetstalmestobjectgeenverschilinhumusgehaltewordenwaargenomen.Opdeheide-podsolgrondhadna6jarenhetstro-objecteen
ietslagerhumusgehaltedanhetstalmestobject.Wathethumusgehalteindeloopvande
proefperiodebetreft:ditdaaldegedurendedeeerste4jarenopbeideproefvelden,zowel
ophetstro-alsophetstalmestobject.Daarnasteeghethumusgehalteonderinvloedvan
eengrasklavermengsel.Köhnleinconcludeerthieruit,datdevruchtopvolginghethumusgehaltevandegrondveelsterkerbeïnvloedtdandesoortorganischemeststofdieaande
grondwordttoegevoegd.Vooreendefinitiefoordeeloverdehümusvermeerderendeofhumus
oppeilhoudendewerkingvanstrot.o.v.stalmestmoetdezeproef,aldusVetter,eerst
ongeveer10jaaroudzijn.
Köhnleinis,aldusLatzko (86)vanmening,datmeteenstro-giftvanca.5tonper
haevenveelorganischestofindegrondwordtgebrachtalsmeteenstalmestgiftvan20
ton.Watdehumuswerkingbetreft,zegtKöhnlein,datstro-giftenvan2keer5tonin5
jarenhetzelfdeeffectophethumusgehaltehebbenals20tonstalmest.(Dezeuitspraak
vanKöhnleinisdusblijkbaarmedegebaseerdopdehierzojuistaangehaaldeproefvan
Köhnlein.Ref.)Ditbetekent,datnastrobemesting2keerzoveelorganischestofmoet
wordenafgebrokenalsnabemestingmetstalmest,teneindedezelfdehumuswerkingtekrijgen.
Lindner(89)vergeleekvan1952t/m I96I,opeenzandigeleemgrondinOost-Duitsland,heteffectvanstalmest (3x24tonperhain8jaren)metdatvanstro(3x4
tonin8 jaren),aldannietaangevuldmet30kgextraN;alleobjectenkregenbovendieniederjaarflinkeNEK-giftëhindevormvankunstmest.Vlakvoordeaanvangvande
proef(in1951)bedroeghethumusgehaltevandegrond3*1 %-In1956'en196Ibedroeg
ditgehalteophetstalmestobjectresp.3*4en2,7 %»ophetstro-+30N-objectresp.
3*3en2,5 %enophetstro+0N-object3*1 en2,4 %.Stalmestgafdushethoogste,
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stof.Bijdezeproefwerdnl.in10jarenintotaal150tondrogeorganischestofperha
indevormvanstalmesttoegediend,tegenoverslechts103tonindevormvanstro.
Bijhetvergelijkenvandewaardevanstalmestmetdievanstrotenaanzienvande
humusvoorzieningvandegrondgaatFurrer(47)uitvandechemischesamenstellingvan
hetstro.Bemestmenmetstro,danwordtdecellulose,hetoverwegendebestanddeelvan
stro,inhetstrosnelafgebroken.Bijdevoorverteringvandestalmestopdemestplaat
gaatdecellulosegrotendeelsverloren.Hetstrowerktdaaromviastalmestnauwelijks
gunstigerophethumusgehaltevandegrond,aldusFurrer,danbijdirectetoepassingals
strobemesting.(Aandebetekenisvandedierlijkebestanddeleninhetstrovoordehumusvoorzieningvandegrondbijbemestingmetstalmestenaandeonderlingebeïnvloeding
vandedierlijkeenplantaardigebestanddelentijdenshetverteringsprocesschenktFurrer
geenaandacht.Ref.)
Jodlowski (68)zegtdatonderzoekingenoverdereactievanhethumusgehalteopstrobemestinghebbenaangetoonddat,bijeenjuistebehandelingvanhetstro,hethumusgehaltevandegrondtenminsteophetzelfdepeilgehoudenkanworden.
Springer(133)onderzochtopzwakzurebruineaardedeafbraakvandiverseorganische
meststoffenenconstateerde10jarennadatvoorheteerstdiemeststoffenwarentoegediend,hetgeringsteverliesaanorganischestof,invergelijkingmetdetotaaltoegevoerdehoeveelheidorganischestof,bijhetobjectjongehoogveenturf,nl.64 %.Het
grootsteverliesaanorganischestofhadhetobjectgroenbemesting,nl.98 %.Ookvande
doormiddelvantarwestrotoegevoerdeorganischestofwasna10Jarennietveelmeer
over,nl.6 %.Toevoegingvankalkstikstofaanhetstrohadeenduidelijkvertragende
invloedopdeverteringvanhetstro;inditgevalbleekna10jarenslechts64 %vande
met hettarwestrotoegevoerdeorganischestofverlorentezijngegaan.Bijdezeproeven
vanSpringerkreegelkobjectintotaal1200kgdrogeorganischestofperare(aangevuld
metmineraleNPK-bemesting)verdeeldoverdeeerste6proefjaren.OokuithetdoorSpringernageganegehalteaanhuminestoffenopheteindevandeproefperiode-ditgehalteis
aldusSpringer(132)eenmaatvoordeverteringsgraadvandeoorspronkelijktoegevoerde
hoeveelheidorganischestof-bleekdatvandegedurendedeeerste6jarentoegevoerde
stalmestna10jareneengroterdealverteerdwasdanvanhettoegevoerdestrowaaraan
kalkstikstofwastoegevoegd.DehuminestoffenbezittenvolgensSpringer (133)eengrote
stabiliteit.
DeLaLandeCremer(85)steldeaandehandvandedoorhembestudeerdegegevens
overproevenmetonderploegenvans.trovast,datongeveer10à15 %vandemetstroaangevoerdeorganischestofomgezetw>rdtinbestendigehumus;bijstalmestisdit20à
25 %.Elema(42)isvanmening,nr.araanleidingvandedoorhemverstrekteadviezenover
hetonderploegenvanstro,datmennietmagverwachtendatuithetstrostabielehumus
wordtgevormd. (Elemavermeldtniet,waarophijdezeverwachtingheeftgebaseerd;dezojuistaangehaaldeproefvanSpringeroverdeaanwezigheidvanhuminestoffennastrobemesting,wijsterweldegelijkop,datuitstrostabielehumuswordtgevormd.Ref.)
DoorhetInstituutvoorBodemvruchtbaarheid (99)werdenopenkelekortlopendeproefveldenaanwijzingenverkregen,datbijgelijketoevoervanorganischestofhethumusgehaltebijgebruikvanstalmestmeertoeneemtdanbijstroengroenbemesting.Opkleigrondbleefmeerorganischestofachterdanopzavelgrond»
OpdeVanBemmelenhoeve (149),waarvanaf1951o.m.dewerkingvanverschillende
organischemeststoffen-incombinatiemetopklimmendeN-hoeveelheden-wordtnagegaan,
daaldeindeperiode1955V ™ 1962hethumusgehalteophetstalmestobjectvan2,8tot
2,6$,ophetcompost-objectvan2,7tot2,6 %,ophetgroenbemestingsobjectvan2,6
tot2,5 fo, ophetstro-objectvan2,4tot2,1 %enophetobject"geenorganischebemesting"van2,3tot2,1 %.Gedurendedezeperiodewerdviermaal eengroenbemestingtoegepast (ophetgroenbemestingsobject),driemaal eenbemestingmetstalmest (vantelkens
40tonperha),driemaal eenbemestingmetV.A.M.-compostvantelkens40tonendriemaaleenbemestingmettelkensongeveervijftonstro.Degroenbemestingbestondmeestal
uithopperupsklaver.
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vandegrondmerktVanderSchaaf(112)op,datdemeestemoderneonderzoekersvanmening
zijn,dathetdirectinbrengenvanstrobelangrijkevoordelenheeftbovenhetinbrengen
vanstroviastalmest.Hetverplaatsenvanhetgedeeltevandebacteriëleomzetting(dat
bijbemestingmetstalmestindemesthoopzouplaatshebben)naardegrondzouvolgensde
nieuwe inzichteneenzeergunstigeffecthebbenopdebiologischeactiviteitindebodem.
Strobemestingenstructuurvandegrond
Vett"-?(153)isopgrondvaneigenwaarnemingen,gesteunddoordievanveleanderen,
vanmeningdatdoorstrobemestingde"Bodengare"endewaterhuishoudingwordenverbeterd.
Naveelneerslagkaneerdergehaktengeploegdworden.
Scheeff1erenEckoldt (113)dieopbruine-aardegrondheteffectvaneenvolledige
strobemestingo.a.vergelekenmeteenstalmestbemestingenmeteenbemestingmetstalmest
+ stro,vondenwatbetreftdekruimelbestendigheidvandebodemdeeltjèsgeenverschil
tussende3genoemdebemestingsobjecten.Indeloopvande6-jarigeproefbleefdevrij
gunstigekruimelstabiliteitbijalleobjectenbehouden.Strobemesting'bleek,dusgeennadeligeuitwerkingopdekruimelstabiliteittehebben.Devoorvruchthadeengrotereinvloedopdewaterstabilitéitvandébodemkruimelsdandesoortorganischemeststof.
BijproeveninEngelandisaldusDeLaLandeCremer(85)gebleken,datdoór:geregeld
onderploegenvanstrodestructuurvanzwarekleigrondverbeterdeendegevoeligheidvan
zandgrondvoordroogteverminderde.InDuitslandwerddoorstrobemestingeensnellerebewerkbaarheidvandegrondverkregen.OpdeproefveldeninNederlandisechtervolgensDe
LaLandeCremervanbovengenoemdeinEngelandenDuitslandverkregenresultatennietsgebleken.Welwerdenindemetstrobemestegrondmeerwormenaangetroffen,terwijlalsgevolgvandestrobemestinghetploegengemakkelijkerging;ditlaatsteondervoorwaarde
datdegrondbijhetonderploegenvanhetstrovoldoendedroogwas.
StrobemestingenpHvandegrond
Springer(133)ging°Peenzwakzurebruine-aardegrondinhetzuidenvanWest-Duitslandbijdiverseorganischemeststoffenna,welkeinvloeddeze,toegediendgedurendede
jaren1947t/m 1952,opdepHvandiegrondhaddenindeperiode1947t/m 1957.Allebemestingsobjectenkregeningenoemde6-jarigeperiodeintotaalelk6x20tonofwel120
tondrogeorganischestofperhaenbovendienflinkehoeveelhedenaanvullendeNFK-giften.
TenaanzienvandehoeveelheidNFKindevormvankunstmestaandeverschillendeobjecten
metorganischebemestingwerdrekeninggehoudenmetdemineralesamenstellingvandeverschillendesoortenorganischemeststoffen.Na1952-toengeenorganischebemestingmeer
werdtoegediend-wasdehoeveelheidNPKweernormaalafgestemdoppraktijkomstandigheden.
Naastdegrotehoeveelhedenkalkverstrektviade.organischebemestingkreegelkobject
tussen195Oen1955intotaalnog "J0Ç0kgkoolzurekalkperha.Bijhetbeginvandeproef
in1947,bedroegdepHvooralleobjecten6,0.In1957wasdepHbijdemeesteobjecten,
w.o.deobjectengroenbemestingenstalmest,gestegentotca.7*0.Ophetturfobjectenop
hetobjectstrobemestinglagdepHechtertussen6,2 en6,5-OpdestropercelenwasvolgensSpringereenduidelijketendenstotbodemverzuringmerkbaar.
Lindner(89)vergeleekvan1952t/m 1961bijverschillendegewassenheteffectvan
eenbemestingmetstalmest,metstro+extraN,enmetstrozonderextraN.Elkgewas
kreegbovendienaanvullendeNEK-giftenindevormvankunstmest.Intotaalkreeghet
stalmestobjeet60tonvoorverteerdestalmestperha,terwijldestro-objectentussen
1952en196112tonstroontvingen.In1951bedroegdepHvooralle5objecten6,4.In
1956wasdepHvoordeobjectenstalmest,stro+N,enstroresp.6,4,6,3en6,4;in
1961warendezecijfersresp.6,3*6,3en6,2.Lindnerconcludeerthieruit,datergeen
invloedvandesoortorganischebemesting-i.e.stalmestenstro-opdepHvande
grondgeweestis.
BijproevenvanSchaefflerenEckoldt (113)opbruineaardebijMünchenwerdo.a.
deinvloedvaneengeregeldestalmestgift+NPK-bemestingvergelekenmetdievaneengeregeldestrobemesting+NFK-gift;ditmethetoogophuneffectopdepHvandegrond.
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Hetstaimestobjeetontvinggedurendedeperiode1953t/m 1958jaarlijksgemiddeld8,6ton
stalmest,aangevuldmet59N, 16 Pen114K-perha-indevormvankunstmest.Hetstroobjectkreegperjaargemiddeld5*5"tonstroen77N,1^6Pen126Kperha.DeNwerd
verstrektindevormvankas,dePalssup.BijbeideobjectensteegdepHgedurendede
proefperiode 1952t/m 1956jdezestijgingwasbijhetstalmestobjectietssterkerdanbij
hetstro-object.Bijhetstalmestobjectsteegnl.depH-KClvan6,2 in1952tot 6,6 in
1957enbijhetstro-objectvan6,5tot6,7VolgensVanderSchaaf(111)zou,opgrondvandoorhembestudeerdeDuitseliteratuur,doorstrobemestingdepHvandegronddeneiginghebbenietstedalen.
Invloedvanstrobemestingophetoptredenvanziektenenplagen
Devraaginhoeverrehetonderbrengenvanstroinvloedheeftophetoptredenvanbepaaldeziektenenplagenconcentreertzichbijpraktischalleauteursuitsluitendophet
probleemvanvoetziektenbijgranen.
Brade (23)enLatzko(86)gaanuitvanhetfeitdatdeverwekkersvandetarwehalmdoderendeoogvlekkenziektealleenopdeondersteplantendelenvoorkomen.Dezeplantendelenblijventochal,indevormvandestoppels,ophetlandachter(dusookalshet
stronietondergeploegdmaargeoogstwordt.Ref.).BovendienvermeerdertvolgensLatzko
deoogvlekkenziektezichalleenbovengronds,terwijldetarwehalmdoderalleenoplevende
plantendelenvegeteert.Daaromhoeftmen,hetgeenaldusLatzko ookdoordeervaringen
wordtbevestigd,ernietopterekenendatstrobemestingsamengaatmetuitbreidingvan
dezevoetziektenlaterophetondergeploegdeland.Ookrecentediepgaandeonderzoekingen
hebben,zoalsdoorBrade (23)wordtgemeld,ondubbelzinnigaangetoond,datdeaantasting
doorvoetziektennietdooreenstrobemestingwordtverhoogd.
Purrer(47)isminderoptimistischwatbetreftdeinvloedvanhetonderbrengenvan
stroopdeuitbreidingvanvoetziektenbijgranen.BemestingmetstroafkomstigvangranenzouvolgensPurrereenbijkomendgevaarbetekenenvanwegehetoverbrengenvanvoetziektendoorhetstro.
Vetter (153)wijstopeenonderzoekdatdoorhetbiologisch instituutteKielKitzebergwerdverricht.Ditonderzoektoondeaan,dathetgevaarvooreenversterktoptredenvanvoetziektenbijtarwedoortoepassingvanstrobemestingongegrondis.Aantastingdoorvoetziekteschimmelstreedtnl.alleenopbijdirecteaanrakingvandegroeiendeplantmethetinfectiemateriaal.Strobemestingkanwelindirectuitbreidingvanvoetziektenveroorzakenwanneerhetstroeenremmendeinvloedopdeplantengroeiheeft,zodatdaardoordevatbaarheidgroterwordt.OfstrobemestingookinvloedheeftopdeverspreidingvandeoverigegraanziektenisvolgensVetterthansnognietteoverzien.
SchaefflerenEckoldt (113)*dieopbruine-aardegrondheteffectvanstrobemesting
o.m.vergelekenmetbemestingmetstalmest,kondengedurendedeeerste6proefjaren(de
resultatenvandeoverigeproefjarenwarennognietbekend)geenversterktoptredenvan
plantenziektenalsgevolgvanstrobemestingwaarnemen.EvenminhadstrobemestingeennadeligeinvloedopdegroeisneUheidenhetgroeiritmevanhetgewasenopdekwaliteit
vandegeoogsteprodukten,zoalssuikergehaltebijsuikerbietenenzetmeelgehaltebij
aardappelen.
DeLaLandeCremer(85)enVanderSchaaf(112)menen,opgrondvanresultatenvan
Duitseonderzoekingen,datdoorbemestingmetstrohetgevaarvoorparasitaireziekten,
zoalsvoet-envaatziektenbijgranen,nietvergrootwordt.
DevoetziekteverwekkersbijgranenblijvenvolgensRademacher,geciteerddoor
Könnecke (75)* indegrondoveropdegraanstoppels.Dezeparasietenblijvenzolangbesmettelijktotdestoppelsvolledigverteerdzijn.
Bullen(25)enCroxall(29)wijzenophetgunstigeffectvanmaatregelendiede
verteringvandegraanstoppelsbespoedigen,waardoordevoetziekteschimmelseerderafsterven.Ditverminderthetgevaarvoordezeziekten.Overeeneventueelnadeligeinvloed
vanhetstrovoorvoetziektenwordtdoordezeauteursnietgerept.
Kopetz(79)beschouwtalséénvandebelangrijkstemaatregelentegenvoetziektenbij
granen(naasteengoedevruchtwisseling)hetdieponderbrengenvandestoppeltotca.20
cm.Ditlaatsteisbijeenstrobemestingechternietaanteraden,omdathetstrodan
moeilijkverteert.VandaardatvolgensKopetzstrobemestinggeendirect,maarweleenindirectgevaarinhoudtvooreenversterktoptredenvanziekten.
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zieheteerstvolgendehoofdstuk"Organischebemestingenplantenziekten".Ref.)»
Strobemestingenonkruiden
Hetonderbrengenvanstrooppercelendieweiniglastvanonkruidenhebben»vereist
naardemeningvanFurrer(47)minder,zorgvuldigheidinvergelijkingmethetgeval-dat
hetdesbetreffendeperceelsterkbesmetismetonkruiden.Bijstrobemestingóppercelen
dieweiniglastvanonkruidenhebben,kanmen,mitsgeenondervruchtverbouwdis,met
succeshetstrototaanhetopwintervoorploegenalsstrodeklatenliggen;hetinschillenisdannietnodig.
Vetter(153)maaktmeldingvanproevendiedoorRademacherenPetzoldtzijnverricht,
teneindogegevensteverkrijgenaangaandedeinvloedvanstrobemestingopdeonkruidontwikkeling.Volgensderesultatenvandezeproevenbevatgedorststronauwelijks10 %vanalle
inhetoogstproduktaanwezigeonkruidzaden(m.a.w.bijmaaidorsenincombinatiemetstrooogsten,blijvenhoogstens10$.minderonkruidzadenophetlandachterdanbijmaaidorsen
zonderstro-oogsten.Ref.).Hetkaf (datbijmaaidorsensteedsophetlandachterblijft,
Ref.)bevatca.20 %vanalleinhetoogstproduktaanwezigeonkruidzadenendegeoogste
korrel+afvalca.70 %.OpgrondvandezeresultatenisVettervanmening,mededoor
diensovertuigingdatstrobemestingtoteenversterkteafbraakvanonkruidzadeninde
bouwvoorleidt,datstrobemestinginhetalgemeengeensterkereverbreidingvanonkruiden
zalteweegbrengen,maarhoogstenstoteenversterkteuitbreidingvanenkele,bepaaldeonkruidsoortenzalleiden.
BijeenanderDuitsonderzoekkwam,aldusDeLaLandeCremer(85)bijhetmaaidorsen
zelfs86 %vandeonkruidzadentussendegraankorrelsterecht.Laatstgenoemdeverwachtdat
bijgeregeldonderploegenvanstroopdenduurbepaaldesoortenonkruidensterkeropde
voorgrondzullentreden.Ditlaatsteisechterookreedshetgevalalshetstronamaaidorsenverkochtwordt.
VanderSchaaf(112)raadtaan,ombijstrobemestingopkweekperceleniniedergeval
meteennadekorreloogsthétstroonderteploegen.
Strobemestingentoxischewerking,onderinvloedvanremstoffeninhetstro
Aandehandvantalrijkeonderzoekingenis,blijkenspublikatiesvanKopetz(79)
vastgesteld,dater2hoofdoorzakenzijnwaaromstroalsmeststofnadeligkanwerken,t.w.
a.deeenzijdigechemischesamenstellingvanstro,waardoorPenvooralNtijdelijkdoor
bacteriënaandegrondonttrokken,wordenenb.hetgehalteaanremstoffeninhetstro.De
remstoffendieinhetstroaanwezigzijn,werkenvooralongunstigopdewortelgroeivande
navolgendegewassen.Dezenadeligewerkingishetsterksttijdensdeeerstewekenvanuitspoelingvanremstoffennaardeondergrond.Vandaar,aldusKopetz,datdeverteringssnelheidvanhetstrobelangrijkis.Ookzaldoorderemmendeinvloedvanhet.stroopdewortelgroeivanhetnavolgendegewasdekansop.meerlastvanvoetziektentoenemen.
VolgensPurrer(47)zijnkiemplantenvangranenerggevoeligvoorremstoffendiebij
deverteringvanstrokunnenoptreden.Mededaaromraadthijeenstrobemestingbijteelt
vanwintertarweofwinterroggenatarweaf.
Vetter (153)isvanmening,datremstoffenuitgranenalleenindeeerstewekenvan
destroverteringmerkbaarzijn.Dezeremstoffenveroorzakendaaromalleeninextremegevallenwerkelijkeschade.
Kortleven(82)onderscheidt,watdenegatieveaspectenvanbemestingmetversstro
betreft,2nadeligewerkingenvanditstro:eentoxischeeneen-lateroptredende-Nonttrekkendewerking.BijpotproevenvanCollisonenConntrad,aldus.Kortleven,de
toxischewerkingnietofweinigopbijzwaregrond.Hoezwaarderdegrond,destegeringerwasdetoxischewerking.Overdegrootteendeduurvandetoxischewerkingvanhet
stroisnogweinigbekend.
VanderSchaaf(112)meent,opgrondvanstudievanDuitseliteratuur,dat.menwat
deremstoffeninstrobetreft,nogalleenmaarbeschiktoverzeerspeculatieveveronderstellingen.Deremstoffen(fenolen)doorstroaandegrondtoegevoegd,verdwijnenweer
snel,zodatalleenwintergewassenerlastvanzoudenkunnenhebben.Oplangeretermijn
zoudeconcentratievandezeremstoffenzovergedaald"zijn,datzealsgroeistoffen
gaanwerkenendandeopbrengstdusstimuleren.
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Inhetvoorgaandekwamreedsverschillendekerentotuiting,datheteffectvanstrobemestingmedebeïnvloedkanwordendoordegrondwaarinhetstrowordtondergebracht.
Invloedvanverschilingrondsoortopdeopbrengst
Andreae (1)zietdeoorzaakvanhetverschilinreactievanuiteenlopendegrondsoortenopeenstrobemestingblijkbaarmeeralsgevolgvanverschilleninvoedselrijkdomdan
alseengevolgvanverschilleningehalteaankleideeltjes.VolgensAndreaemoetdestrobemestingoplichtegrondbeslistongunstigerbeoordeeldworden.Voorgrondenmetvoedseltrap3 (wordenhiermeevoedselarmegrondenbedoeld?Ref.)achthijeendirectebemesting
metstroinhetalgemeenverboden.
Ansorge (2), dievan1958t/m 1962opverschillendegrondsoortendeuitwerkingvan
strobemesting bijdiversegewassenonderzocht,verkreegdooreenbemestingmet5tonstro
+40kgextraNperha,toegediendinhetvoorjaar (t.o.v.geenstroengeenextraN)over
deperiode1958t/m 1962inhetjaarvanstrotoedieningoplichteregronden(zand)een
ietshogereopbrengststijgingdanopzwaregrond (leemenklei).WerddeextraN-gift
reedsindeherfsttoegediend,danwasdegemiddeldeopbrengststijging,doortoediening
van5"tonstroopleem-enkleigrondevenhoogalsopzandgrond.Ookinhet1enawerkingsjaarwasdeopbrengstverhogendewerkingvanhetstro,gemiddeldoverdeperiode1959t/m
1962,hetgrootstopdelichteregronden,mitsdeextraNinhetvoorjaarwastoegediend.
Inhet2enawerkingsjaarwas,gerekendoverdeperiodei960t/m 1962,heteffectvanstrobemestingduidelijkhetsterkstopdezwaarderegronden,vooralbijaanwendingvande
extraNinhetvoorjaar.
Latzko (86)vermeldtproevenvanHoffmannenAmberger.Hierbijwerdo.m.nagegaan
(in1954en1955)inwelkematedewerkingvanhetstro,tenaanzienvandeopbrengst
bijaardappelen,afhangtvandegrondsoort.Dehoogstemeeropbrengstend.m.v.strobemesting(bijeenbasisbemestingvoorallegrondsoortenvan70N,80P2O5en120KgOinde
vormvankunstmesteneenextraN-giftvan4-0kg)werdenbijaardappelenbereiktopde
lichteregronden;metstalmestwasditevenzohetgeval.
BijproevenvanSandhoff (111)wasgedurendedeperiode1958t/m i960deopbrengst
bijgranen,aardappelenensuikerbietenopdeveldjesdiestro+eenextraN-giftinde
vormvan40à60kgkalkstikstofindeherfstontvingen,gemiddeld9à14 %hogerdanop
deovereenkomstigeveldjesmetstrozonderextraN.Vergelijkenwederesultatenverkregenmetstro+extraNopdelichtegrondmetdieopdezwaregrond,danblijktdatop
delichtegronddeopbrengstin1958eni960gemiddeld6resp.4 %hogerwasdanopde
zwaregrond;in1959(eendroogjaar)gafjuistdezwaarderegrondeen(3 %)hogereopbrengst.BijstrobemestingzonderextraNlagini960deopbrengstoplichtegrond7%
hogerdanopzwaregrond;in1959wasechteropdezwaregronddeopbrengstgemiddeld8%
hogerdanopdelichtegrond;in1958wasergeenverschilaantewijzen.
VolgensmededelingenvanGrootenhuisenHoogerkamp (53)*naaraanleidingvaneendoor
henin1964aanverschillendeEngelselandbouwproefstationsgebrachtbezoek,heeftophet
RothamstedExperimentalStationinEngelandhetgeregeldonderploegenvanstroopde
zwaarderegrondengeengoederesultatenopgeleverd.
DeLaLandeCremer(85)beschrijftresultatenvanproevendieinNederlandmetstrobemestingwerdenverricht.Opeenveenkolonialegrondleverdeeennaelkgraanjaartoegepastestrobemesting,waarbijvoldoendekalienfosfaatwerdgegeven,t.o.v.eenbemestingmetalleenkunstmesteengemiddeldeopbrengstverhogingvan3à4 %.Dezeproefduurde8jaren;daarbijwerden3keeraardappelenen5keergranenverbouwd.Opeendalgrond
inSmilde,met3aardappel-en3graanjaren,werdhetzelfderesultaatgevonden.Opeen
zandgrondinhetWesterkwartierwashetmogelijkomnaenkelejarenvanstrobemestingmet
55kgminderNperhaeenzelfdeopbrengstteverkrijgenalsdemaximaleopbrengstopde
veldjesdieuitsluitendkunstmestontvingen.Ookopkalkrijkezavelgrond (met25 %afslibbaredelen)indeWieringermeerwarenderesultatendiemetstrobemestingwerdenverkregen,gerekendovereenperiodevan11jaar,gunstig.Alleenopzwarekleigrond,o.a.
inhetOldambt,warenderesultatenverkregenmetstrobemestingtotnutoevangeenbetekenis.DitmoetvermoedelijkvolgensDeLaLandeCremer,toegeschrevenwordenaaneen
mindersnelleverteringvanhetstroindezegrond,doordathetstromeestalnietonder
degunstigsteomstandighedenkanwordenondergeploegdenverteren.
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TenaanzienvandeverteringvanhetstrozegtVetter(153)»datopzure,extreem
zwareenextreemlichtegronddestrovertering,ookbijeengoedevoedingstoestand,moeilijkhedenkanopleveren.Strobemestinggeeftinhetalgemeenmeervoor-dannadelen,mits
hetopdejuistemaniergebeurtendegrondvoldoendeactiefis.
VolgensVanderSchaaf(112)bleekbijproeveninDuitslandopzeerzwarekleimet
slechtestructuur,dattweejarennatoedieningvanhetstronogpraktischallestroin
.onveranderdetoestandafwezigwas;oplichtegronddaarentegenkonmenna1jaarhet
strovisueelnietmeerwaarnemen.
Maniervanonderbrengenvanhetstroi.v.m.grondsoort
Erado(22)komt,afgaandeopdedoorhemzelfin1958t/m i960verrichteproeventot
deconclusie,datopzwaregrond,vooralondervochtigeweersomstandigheden,hetinschillenvanhetstrodirectnahetoverhetlandbrengendevoorkeurverdientbovenhetals
eendekoverhetlanduitspreidenvanhetstro.
GrondsoortenN-fixatienastrobemesting
VolgensVanderSchaaf(112)(naaraanleidingvandoorhembestudeerdeDuitseliteratuur)komtdemeestealsgevolgvanstrobemestingvastgelegdeNinhet2ejaarnastrobemestingweervoordegewassenvrij.DezemineralisatievandeNuithetstroalsgevolg
vandestro-afbraakverlooptopdelichteregrondensnellerdanopdezwaardere.
Kortleven(82)vondbijalle3doorhemverrichteproevenopzandgrond,dat4ton
stro,tijdigindgnazomerondergewerkt (destikstoffixatieisdanafgelopenvóórhetgewasstikstofbehoeftebeginttekrijgen)eeneffectheeftdatgelijkstaataandatvan40
à50kgN.Dezewerkingisverdeeldover1of2jaarenvermoedelijkafhankelijkvande
afbraaksnelheidvanhetstro.4proevenopkleigrondofzwarezavelgavenzogoedals
geenuitwerking.
Strobemestingenlegeringvan_granen
Strobemestingdientduszoalsuitdeliteratuurisgebleken,samentegaanmeteen
zwaarderestikstofbemestingdanwanneergeenstrobemestingwordttoegepast;ditishet
gevolgvaneentijdelijkevastleggingindegrondvanmakkelijkvoordeplantopneembare
stikstof.Devastgelegdestikstofkomtnaverloopvantijd-dezetijdisvooralafhankelijkvandesnelheidwaarmeehetstroindegrondwordtafgebroken-weervoordeplant
beschikbaar.Strobemestingheeftdusookinvloedopdestikstofopnamevandeplant.VerschillendeonderzoekersgaannaderinopdezeN-opname.
VolgensmededelingenvanVetter(153)kanmenindepraktijkwaarnemen,datnameerjarigestrobemestingdestikstofgiftverlaagdmoetwordenomlegeringvanhetgewaste
voorkomen.DitalsgevolgvanhetvrijkomenvandeaanvankelijkbiologischvastgelegdeN.
De.LaLandeCremer (85)isvanmening,datgewassennastrobemestingminderlasthebbenvangeilworden.DestrobemestingwerktdusvoordeplantalseenN-buffer.Deaanvankelijkdoordemicro-organismengebondenstikstofkomtlateralseenlangzaamvloeiendeN-bronweergeleidelijkterbeschikkingvandeplant.
NastrobemestingvindtaldusVanderSchaaf (112).deN-leveringaandeplant,geleidelijkerplaats.Daardoorlegerengranennaeenstrobemestingmindersnel.
Heteerstegewasvolgendopeenstrobemesting
Dekeuzevanhetjuisteeerstegewasvolgendopeenstrobemestingis,aldusKopetz
(79)destebelangrijker,naarmatedeverteringvanhetstrolangzamerverloopt.Indien
deverteringlangzaamgeschiedt,dandienthetverbouwenvaneenwintergraanbeslistafgeradenteworden.
Voorspoels(155)haalteenproefaanvanDemoionenBurgevin;dezegingenvan1930
tot1940opzandgrondheteffectnavanhétonderploegenvanstrozondertoevoegingvan
stikstof.Iederjaarwerdindeherfstpë'rha6000kgruwgehakseldstrolichtondergeploegdenaanheteindevandewinterondergespit.Hetstrobleekbijwintergraneneen
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opbrengstdaling tehebbenveroorzaakt.Bijzomergranenenvooralhakvruchtenenlaatgezaaidevoedergewassenwerdenaanzienlijkeopbrengststijgingenalsgevolgvanstrobemesting
vastgesteld.
Furrer (4-7)isvanmening,dathoemeertijdruimteerligttussenstrobemestingen
zaaienvanheteerstvolgendgewas,destebeterhetstrobijhetzaaienverteerdisen
destemindergrootdeproblemenzijnmetbetrekkingtotdegrondbewerkingendeN-concurrentie.
Omdatnaeenstrobemestingdeaanvankelijkdoormicro-organismengebondenNlater
alseenlar~3aamvloeiendeN-bronweervoordeplantbeschikbaarkomt,profiterenaldus
DeLaLandeCremer(85)gewassenmeteenlangegroeiperiode-dushakvruchten-meervan
eenstrobemestingdandesnellergroeiendezomergranen.
VolgensBrade (23)dienendeverteringsprocessennabemestingmetstroafgeslotente
zijnophetmomentwaaropdehoofdgroeivanhetgewasbegint.Daaromachthijeenstrobemestingalleenaanbevelenswaardigvoorhakvruchtenenzomergranen.Wintergranenzijnals
eerstegewasnaeenstrobemestingnietaantebevelen.Zaaitmendietoch,b.v.omredenenvanvruchtopvolging,dandientmenvooreenversneldeverteringvanhetstrotezorgen.DeaanvullendeN-giftmoetdanbijvoorkeurreedsvóórhetinwerkenvanhetstroverstrektworden;hierbijheeftureumbespuiting(75à100kgperha)goedvoldaan.
Vetter(153)verklaart,dathakvruchtendestrobemestingbeterbenuttendandemeeste
anderegewassen,alsgevolgvandegroteN-behoefte,delangevegetatieperiodeendesterkerebodemdoorluchting.Furrer(47)meent,datleguminosenenhakvruchtendegeschiktste
gewassenzijnnastrobemesting.Koolzaad,zomergranen-vooralhaver-enwinterroggedoen
hetookgoed,mitshetstrodirectnadegraanoogstwordtingewerkt.
Proevenhebbenaangetoond,aldusVanderSchaaf (112),dateenlangevegetatieperiode
eneenlangeperiodetussenstrobemestingendevolgendeoogsteengunstigeffecthebben
opdeopbrengst.Hakvruchtenenvlinderbloemigendoenhetuitstekendnaeenbemestingmet
stro.
Effectvanstrobemestingoplangetermijn
DeLaLandeCremer(85)enVetter(153)makentenaanzienvandeuitwerkingvanstrobemestingonderscheidtusseneffectenopkortetermijn(ofeffectenvankorteduur)eneffectenoplangetermijn(ofeffectenvanlangeduur).Overeffectenvankorteduur(hiertoerekentDeLaLandeCremer:bindingenleveringvanN,leveringvankali)werdinhet
voorgaandereedsgeciteerd,evenalsoververschillendeeffectenvanlangeduur,zoalshumusgehalte,onkruiden,structuur,voetziekten.Indezeparagraafzaldaaromalleennogin
meeralgemenezinopheteffectvanstrobemestingoplangetermijnwordeningegaan.
Vetter(153)isvanmening,dateenbeoordelingvanheteffectvanstrobemestingop
langetermijnnogalmoeilijkis.Bijproevenbleekwel,aldusVetter,datherhaaldestrobemestingalsgevolgvandenawerking,toteenlangzameopbrengststijgingleidde.Latzko
(86)denkt,dateenherhaaldestrobemestingzoweldebiologischeactiviteitalsdestikstofvoorraadindegrondverhoogt.Hijraadtaanomdeeerstestrobemestingniettezwaar
temaken,teneindeeenbetereaanpassingaanhetbodemleventevergemakkelijken.
SchaefflerenEckoldt(113)verrichtenvanaf1953°Peenbruine-aardegrondbij
Münchenproeven,waarbijo.a.heteffectvaneenherhaaldestrobemesting vangemiddeld
5,5tonperhaperjaar,aangevuldmeteenNPK-giftindevormvankunstmest,werdvergelekenmetdatvaneenherhaaldebemestingvangemiddeld8,6tonstalmestperhaper
jaar(+eenNPK-gift).Opgrondvanderesultatenoverdeeerste6proefjarenconcluderen
SchaefflerenEckoldt,datmennaeenintensievebemestingmetstalmestofgehakseldstro,
ondervergelijkbareomstandighedenzoalsbijdezeproeven,niethoefttevrezenvooreen
overmatigeophopingvanstroresten.
UitdeveeljarigeproevenvanSchmalfussinHalle-Oost-Duitsland-isgebleken,
aldusJodlowski(68),datdebemestendewerkingvanhetstroopdenduurtoeneemt,deopbrengstenstijgen,endatdezenaenigejarendeopbrengstenvandemetmineralenbemeste
objectenovertreffen.
Deresultatenvandeeerste13proefjarenopdeVanBemmelenhoevetonenvolgenshet
IBteGroningen(49)aan,datdedaarbijbeproefdeorganischemeststoffen,naasteenzuiverstikstofeffect,nogeenresteffecthebben,resulterendinhogereopbrengstendanmet
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Groenbemestinghadinvelegevallenweleenstikstof- maargeenresteffect.(Metresteffectwordthierbedoeld;demeeropbrengst invergelijkingmethetgebruikvanuitsluitend
kunstmest.Ref.)
DeLaLandeCremer(85)concludeert,medeaandehandvanresultatenvandoorhem
aangehaaldeeninhetvoorgaandereedsgerefereerdeveeljarigeproevenmetstrobemesting,
datookeengeregeldebemestingmetstro,evenalsmetandereorganischemeststoffen,doorgaanseengunstigeinvloeduitoefentopallerleiprocessenindegrond.Dituitzichin
hogereopbrengstendanmetalleenkunstmestmogelijkzouzijn.

B.•Groc.abe-r.esting
Voor-ennadelenvangrasvoorgroenbemestingvergelekenbijklavers
DeWolf(l64)vergelijktgrassenmetklaversmethetoogophungeschiktheidals
groenbemester.Daarbijnoemthijalsvoordelenverbondenaandetoepassingvangrassen
voorgroenbemestingo.a.hunbruikbaarheidinerwten,hetbeter,verdragenvaneenzware
dekvrucht,gunstigermogelijkhedenvoorbestrijdingvanonkruiden.
Alsnadelenverbondenaandetoepassingvangrassent.o.v.klaversnoemtDeWolf
(164)o.a.hetmoeilijkeronderploegen,dehinderlijkeopslaginvolgendejarenbijvormingvanzaadstengels,degrotereN-behoefte.
Nawerkingvanafgeoogstestoppelklavert.o.v.die_van_afgeoogste_stogp^lknollen
DoorhetIBteGroningen(99)werdin1962denawerkingvanafgeoogstestoppelknollenvergelekenmetdievanafgeoogstestoppelklaver.Bijoptimalebemestingmetstikstof
lagdeopbrengstaanaardappelenverbouwdnastoppelknollenongeveerevenhoogalsna
zwarthoudenvandegrond;nastoppelklaverwasdeopbrengstlagerdannastoppelknollen
ennazwarthouden.Ditlaatsteismedeeengevolggeweestvanvervuilingvanhetklaverland.Nastoppelklaverwas-integenstellingmetstoppelknollen-eenaanzienlijkebesparingopstikstofmogelijk.
Matigeresultatenmetklaversalsgroenbemestersondergranen
BomenHoekstra(20)makenmeldingvanhetfeitdatdelaatstejarenveelvuldiggeklaagdwordtoverhetherhaaldelijkmislukkenvangroenbemestersingranen.Alsoorzaken
hiervoornoemenzijo.a.:a.hetomschakelenvanzelfbinderopmaaidorsermetalsgevolg
eenlaterblootkomenvandeondervrucht,meerlastvanrijsporen,zwaardereN-bemesting,
b.toepassingvanchemischeonkruidbestrijdingingranen.
Invloedvanafgeoogstestoppelgewassen_og_deopbrengst_vandenagewassen
Bartels(8)beschrijfteenproefdievan1955t/m 1962inMecklenburg-Oost-Duitsland-werdverricht,waarbijdeinvloedvanafgeoogstestoppelgewassen(gezaaidnamaaidorsenvanhethoofdgewas)opdeopbrengstvandehoofdgewassenindeeropvolgende3jaren,namelijkresp.aardappelen,zomergerstenwinterroggewerdnagegaan.Hettotaleeffectvandeteeltvanstoppelgewassen (waarbijdusalleenwortelsenstoppelrestenophet
landachterbleven)opdeopbrengstvandeze3nagewassentezamen,werddoorBartelsuitgedruktinqZWeninqverteerbaarreperha.Watdeniet-klaversbetreft,werdopdebeteregrondendehoogstemeeropbrengstverkregennapeulvruchtenmengsels (3,1 qperha)en
namergkool (2,59QZW).Namosterdennaphacelia washettotaleeffectophet1e,2e
enjfenagewasnegatief (eenmeeropbrengstvanresp.-1>8en-1,19Q ZW).Opdelichtere
grondenwashettotaleopbrengstverhogendeffectvanafgeoogsteniet-klaversophet1e,
2een J>enagewasduidelijkgroterdanopdebeteregronden.Zowashier(opdelichtere
grondendus)detotalemeeropbrengsthethoogstnaeenSerradelle-lupinemengsel,nl.
6,2qZWperha,gevolgddoorSerradelle.Ookhierwerdnamosterdhetslechtsteeffect
verkregen(meeropbrengst-0,2qZW).VolgensBartelsisdegroteremeeropbrengstopde
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lichteregrondentoeteschrijvenaandeveelgroterehoeveelheidhiergeproduceerdewortelmassa.V/atheteffectvanafgeoogstestoppelklaversopdenagewassenbetreft:ditwas
hethoogstnarodeklaver+Italiaansraaigras,meteentotalemeeropbrengstvan6,2qZW
perha,gevolgddoorwitteklavermeteenmeeropbrengstvan6,0qZW.(Degrondsoortis
hiernietvermeld.Ref.)Deopbrengstverhogende invloedvandeklaverswastotenmethet
3enagewasmerkbaar.Bovendienverhoogdendeklavershetruw-eiwitgehaltevandezomergerst (als2enagewas)envanderogge (als J>e nagewas).
Invloedvanondergeplo°gdItaliaansraaigrasenwitteklaveropgerstenaardappelen
BarnesenClarke (7)beschrijveneenproef,verrichtoplichtegrondinWoburn
(Engeland)waarbijvan1955t/m 1962deopvolgingaardappelen-zomergerstwerdvergelekenmetdeopvolgingaardappelen+groenbemesting-zomergerstenmetaardappelen-zomergerst+groenbemesting.AlsgroenbemestersfungeerdenEngelsraaigrasenhopperupsklaver.Dezewerdentertoetsingvanhuneffectopheteerstvolgendhoofdgewasaardappelengezaaidalsondervruchtondergerstenvoorhetnagaanvanhuneffectopheteerstvolgendnagewasgerstgezaaidnahetrooienvanvroegeaardappelen.Deopbrengsttoename
aangerstverbouwdnagroenbemestingmethopperupsklaverbedroeginderotatieaardappelen+groenbemesting-zomergerstgemiddeld7.0cwtperacre,ofwel33$•Engelsraaigrasalsgroenbemesternavroegeaardappelendeeddegerstopbrengstmet22 %stijgen.De
groenbemestinghadhetgrootsteopbrengstverhogendeffectbijonderploegeninhetvoorjaar,nl.38 $>,tegenover27$b3jonderploegenandeherfstwathopperupsklaverbetreften
33$tegenover12 %watEngelsraaigrasbetreft.OokhingheteffectvandegroenbemestingduidelijksamenmetdeN-bemestingdieaandegerstwerdtoegediend.BedroegdeNgiftaandegerst0,23cwtperacre,danwashetopbrengstverhogendeffectvanhopperupsklaveralsgroenbemestergemiddeld45$enbyeenN-giftvan0.46cwtperacre25$.Deopbrengst-toenamebijgerstverbouwdnaEngelsraaigrasbedroeg26 %bijeenN-giftaandegerst
vanO.23cwtperacreen20 %bijeenN-giftaandegerstvan0.46 cwtperacre.DooruitzaaivanklaverenvanEngelsraaigrasondergerststeegdeopbrengstaanvroegeaardappelengemiddeldmetresp.0.55en0,42tonperacreofwelmet11resp.8 %.Indezeproef
washeteffectvangroenbemestingopvroegeaardappelendusveelzwakkerdanopgerst.De
aardappelenkregenindezeproefeenbasisbemestingindevormvankunstmest,nl.0,75cwt
P2O5en1,5cwtK2Operacre;degerstendegroenbemestersontvingengeenbasisbemesting.
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Bodemvruchtbaarheid enbodemgezondheid
BochowenSeidel (11)zijnvanmening,datbijallemaatregelenterverbetering
vandebodemvruchtbaarheidook'goedgeletdienttewordenopdeinvloedwelkedeze
maatregelenkunnenhebbenopdebodemgezondheid;metanderewoorden,mendientdaarbijookhetbodemhygiënischeffectvandiemaatregeleninhetoogtehouden. Eenvan
diemaatregelen,welketevenskanbijdragentothetoppeilhoudenofhetverbeteren
vandeontwikkelingvangezondegewassen,iseenversterkteaanwendingvanorganische
bemesting.
Antifytopathogenepotentiaalvandegrond
Bepaaldegrondenbieden,aldusBochowenSeidel(11)alsgevolgvanhunbiologische,fysischeenchemischeeigenschappeneengrotereweerstandaandeontwikkeling
eninstandhoudingvanverschillendeziekteverwekkersdananderegronden.EerstgenoemdegrondenhebbendanzoalsReinmuth-geciteerddoorBochowenSeidel-hetnoemt,
eenhogereantifytopathogenepotentiaal.Deantifytopathogenepotentiaalvaneenbepaaldegrondvoordeverschillendeziekteverwekkerskanvariëren.
Verhogingvandeantifytopathogenepotentiaalvandegrond
Doorhetnemenvanmaatregelenterverhogingvandeantifytopathogenepotentiaal
vandegrondtrachtmenvolgensBochowenSeidel (11)enReinmuth (105)debodemgezondheidendebodemvruchtbaarheidoppeil.tehouden,teherstellenofteverbeteren.
Hierbijgaathetduszowelomprofylactischealstherapeutischemaatregelen.Naarde
meningvanReinmuth (105)moetendeteeltmaatregelenervooralopgerichtzijnomde
micro-organismenindegrondtevermeerderen,veelzijdigertemakenenteactiveren.
Hierbijspeeltdeverzorgingvandebodemmetverteerbareorganischestof,b.v.inde
vormvanstalmest,compost,groenbemesting,wortelrijkeleguminosenentussengewassen
eenbuitengewoonbelangrijkerol.
Nutvanorganischebemestingvroegerennu
Reinmuth (105)vergelijkthetnutdatmenvroegervanorganischebemestingverwachttemethetnutdatmenertegenwoordigaantoeschrijft.Vroeger (nognietzo
langgeleden,Ref.)beschouwdemenhetnutvanorganischebemestingenvandeinde
grondachterblijvendeoogstrestenvaakuitsluitendvanuithetstandpuntvandevormingvanblijvendehumus.Denieuweremicrobiologischeenvooralookfytopathologische
onderzoekresultatenhebbengeleidtoteenherzieningvandemeningopditgebied.In
veleDuitsepublikatieswordtthans,aldusVanderSchaaf (112),devoedingvandebodembacteriënmetlichtverteerbaarorganisch materiaal-o.a.stro- van essentieelbelanggeachtvoordegezondheidvandebodem.
Soorteffectendiedooreenorganischebemestingkunnenwordenveroorzaakt
Reinmuth (105)gaatnaderinopverschillendenuttigeeffectendie,volgensvrij
recenteonderzoekresultaten,doororganischemeststoffenindegrondteweeggebracht
kunnenworden.

Deniet-gesteriliseerdegrondbezittegenovertalrijkemicro-organismen,vooraltegenoverbacteriënenschimmelachtigeziekteverwekkers,eenzekereafweerkracht.
Vandebodemgaateenremmendeinvloeduitopschimmels,eenzgn.fungistatische
werking.Dezeremmendewerkingtenaanzienvanschimmelsisdestesterkernaarmate
dégrondrijkerisaanmioro-organismenennaarmatedemicro-organismenactieverzjjn.

46Stimulerendewerking
Inbepaaldegevallenkanorganischebemestingstimuleringseffectenveroorzaken.
Zokunnendesporenvandeknolvoetschimmel,sporenvandeaardappelwratziekteenvan
sommigefusariumsoorten,kapselsvannematoden, doororganischebemestingincombinatiemeteengrondbewerking,totkiemingwordenaangezet.Onttrektmenaandebesmette
grondgedurendedeperiodedatdestimulerendewerkingalsgevolgvandetoegediende
organischestofaanwezigblijft,dealswaardplantfungerendecultuurgewassen,danbereiktmenhiermeeeensterkversneldbiologischontsmettingsproces.Ditlaatsteis
aldusReirniuth(105)aangetoonddoorDoroskin (Rusland)in1958endoorReinmuthen
Bochowini960.Dooreendoelmatigecombinatievanmaatregelenophetgetefedvanbemesting,
vruchtopvolgingenonkruidbestrijding (dezelaatstetweemethetoogopwaardplanten,
Ref.)kunnenvolgensReinmuthnogduidelijksuccessenmetbetrekkingtothetverhogen
vandebodemvruchtbaarheidwordenbereikt.
Organischebemestingenaaltjesbestrijding
Goffartvond,aldusReinmuth (105),in1955inbepaaldegebiedenvanWest-Duitslandeensterketoenamevancystenvormendeaaltjessoorten.Hijbrachtditinverband
metdeteruggangvanhetstalmestverbruikindiestreken.DeAmerikaanLindforde.m.
(geciteerddoorReinmuth (105))ontdekte datdoorgroteregiftenorganischestofde
vormingvandoordewortelknobbelaaltjesveroorzaaktewortelgallengeremdwordtenhet
aandeelplantenparasitairenematoden daalt.Denieuwsteonderzoekingenhebbenooknog
samenhangtussenhetorganische-stofgehaltevandegrondenhetoptredenvanandere
nematodenparasieten aangetoond.
Reinmuth (IO5)zietookmogelijkhedentotverhogingvandebodemvruchtbaarheidin
hetbestrijdenvandierlijkeparasietend.m.v.organischestofinsamenhangmetschimmels.Organischestofkandaarbijdeontwikkelingactiverenvanschimmelsdiedeaaltjespopulatieonderdrukken.Reinmuthspreektinditverbandvan"nematodenschimmels",
diehieralszgn.predatorenfungeren.Menkandiversenematodenschimmels indegrond
actiefmakendoorhetindegrondbrengenvangeschikte,d.w.z.verseplantenmassa.
Duddingtonverkreeg,aldusReinmuth,in1957eni960bijdebestrijdingvancystenaaltjes
bijaardappelenenhaveropvallenderesultatendoortoepassingvanstukjeskoolbladof
luzernegroenofbladaarde,tezamenmetverschillendeschimmelsoorten.Deresultaten
verkregenoppercelenbehandeldmetschimmels+organischestof,lagenaanzienlijkbovenderesultatenverkregenoppercelenbehandeldmetalleenschimmelofmetalleen
organischestof.
Voorbeeldenvanbestrijdingvanschimmelziektend.m.v.stalmest
DoorBochowenSeidel (11, 121)wordenverschillenderesultatenaangehaaldvan
proeven,waarbijdeinvloedvanstalmestopbepaaldeschimmelziektenwerdbestudeerd.
InvloedvanstalmestopRhizoctoniasolanibijkoolzaad
Seidel (121)vergeleekoplichtegrondheteffectvanverschillendevormenvan
bemestingopdematevanbesmettingvankoolzaadplantendoorRhizoctoniasolani.Het
aantalbesmetteplantennabemestingmetNPKCa+60tonstalmestbedroeg40 %,nabemestingmetalleenNPKCa56 %enna"onbemest"70 %.Deverschilleninbesmettingspercentagewarenallesignificant.Papavizas,geciteerddoorSeidel (121),vondin
I962,datRhizoctoniasolaninaeenbemestingmetverschillendeorganischestoffen,
minstensevensterkgereduceerdwordtalsnaeengrondbehandelingmethetfungicide
pentachloornitrobenzol.
?£Ê®2Ï_Y2n_555ïü}e.s"t°POphiobolusgraminisbijtarwe
IneenberaestingsprcefoplichtegrondaandeHumboldtuniversiteitteBerlijn,
werd,aldusBochowenSeidel (11),deinvloedvaneenjaarlijkseenkelvoudigestalmestgift (j50tonperha),eendubbeleeneenviervoudigestalmestgiftnagegaan,opdematevanoverlevenvandetarwehalmdoderbijtarwe.Stalmestvergrootteookhierdean-
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tifytopathogenepotentiaalvandegrond,hetgeenzichuitteineen,aanzienlijkeverkortingvandeoverlevingstermijnvandezeschimmel.Nadriemaandenhadindeonbemestegrond80 %vandeuitgangshoeveelheidvandezeschimmeldieperiodeoverleefd,
tegenoverslechts60 %indegronddie60tonstalmesthadgekregen.
EffectvanstalmestopHelmintosporiumsativum_bij_tarwe.
BochowenSeidel(11)bemesttenvan1959t/m196?lichtegrondmetverschillende
hoeveelhedenstalmest.In1963werdenbijtarwekiemplantendespruitlengteendebesmettingmetHelmintosporiumsativumindemetverschillendehoeveelhedenstalmestbemestegrondnagegaan.Bijhetobject"onbemest",bijhetobject60tonstalmestenbij
hetobject120tonstalmestbedroegdebesmettingsgraad (bijdetarwewortels)resp.:
63,41en27 %.Mettoenemendestalmestgiftenverminderdedusdebesmettingbijtarwewortels-alsgevolgvanremmingindeontwikkelingvandeschimmel-ennamdespruitlengtetoe.
EffectvanstalmestopdebesmettingmetPlasmodiophorabrassicaebijmosterd
Gronddiemetverschillendehoeveelhedenstalmestwasbemestenopnatuurlijke
wijzewasbesmetmetdeknolvoetschimmelPlasmodiophorabrassicae,werddoorBochowen
Seidel(11)optweetijdstippen,meteentussenruimtevan13maanden,getestopdematevanbesmettingmetdezeschimmel.Mosterdfungeerdehierbijalstestgewas.Bijhet
eersteonderzoekwasdebesmettingsgraadoveral gelijk,nl.99 %>NaIJmaanden(in
dezetussenperiodewerdgeengewasverbouwd)bleekdebesmettingsgraaddestesterker
tezijnafgenomennaarmatedestalmestgifthogerwasgeweest.Bij"geenstalmest"bedroegdebesmettingsgraadtoennog55 %>bij3°tonstalmest43 %, bij9°tonl8 %en
bij3OOton4 %,Dezeontsmettendewerkingvanstalmesttenaanzienvanknolvoet(stalmestverkorttehierdeoverblijfperiodevanderustendesporenaanzienlijk)heeftalleenplaatsincombinatiemeteenvruchtopvolg'ingvanniet-vatbare,onkruidvrijgehoudengewassen.Hettoedienenvanstalmestaanvoordezeschimmelvatbaregewassen,b.v.
koolsoorten,isdaaromafteraden.(GedurendedezeproefwasdepHvandegrondhoger
naarmatedestalmestgiftzwaarderwas.AangezieneenlagepHknolvoetstimuleert,is
hetdevraaginhoeverredeafremmendebesmettingbijtoenemendestalmestgiftenmede
beïnvloedisdoordehogerepH.Ref.)
^üSSÏ-YSGstalmes1i_og_Py^hium_debar^an.umkij)_koolzaad
Seidel (121)onderzochtini960inOost-Duitslanddeinvloedvaneenveeljarige
mineraleenorganischebemestingopdeantifytopathogenepotentiaal.vandegrondten
opzichtevanPythiumdebaryanum (eenontkiemingsziekte).Decombinatievankunstmest
+stalmest (NPKCa+ 3 °tonstalmest)wistdeschimmelhetbestteonderdrukkenenwas
inditopzichtduidelijksuperieurvergelekenbijbemestingmetuitsluitendmineralen
ent.o.v.hetsteedsonbemesteobject.Erbleekeenduidelijkverbandtebestaantussenhetpercentagegezondeplantenenhetaantalmicro-organismenindegrondwaarde
betreffendekoolzaadplanteningegroeidwaren.Degunstigewerkingvandeorganische
bemestingtenaanzienvandeaantastingdoorplantenziektenis,aldusdeconclusievan
Seideluitdiensproef,hetgevolgvanhetstimulerenvandeantagonistischebodemmicrofloradoordeorganischemest.DeparallelliteitdieSeidelbijdezeproefvond
tussenhogereantifytopathogenepotentiaalengestegenmicrobenactiviteitvandegrond
wordtnaardemeningvanBochowenSeidel(11)zeervaakgevonden.
Voorbeeldenvanbestrijdingvanschimmelzlektendoorstrobemesting
BochowenSeidel(11)hebbenookenkeleproevenverricht,waarbijzedeinvloed
vanstrobemestingopdeantifytopathogenepotentiaalvandegrondonderzochten.
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Inyloed_yanstroopdebesmetting_met_Ophlobolusgraminisbijtarwe
IndeherfstvanI96Iwerdeenstrobemestingtoegediend,waarnainseptemberI962
indetarwestoppel,bijaohtdagenoudekiemplantjesvantarwe,debesmettingmet
Ophiobolus graminiswerdnagegaan.Hetzondermeeronderploegenvan4,5tongehakseld
stroperhableekniettoteenlagerebesmettingsgraad tehebbengeleidvergelekenbij
"geenorganischebemesting",dochdezezelfstehebbenverhoogd (van15tot21 $ ) .
Werdechtervierwekenvóórhetopzaaivoorploegendezelfdestrogiftvan4,5tontezamenmet3OOkgkalkstikstofingeschildofwerdinplaatsvanhetinschillenmetstikstofhetstrovóórhetonderploegenzonderenigemineralebemestingongeveervierwekenaaneenbovengrondserottingblootgesteld,danwerddebesmettingsgraadwélverlaagd (totresp.achtenzevenprocent) endusdeantifytopathogenepotentiaalverhoogd.Ookstalmestwerktebijdezeproefgunstig.
(VerderegegevensoverdeinvloedvanstrobemestingopOphiobolusgraminiswerden
reedsvermeldinhethoofdstukover"bemestingmetorganischemeststoffen",blz. 41.

InvloedvanstroopdebesmettingmetHelminthosporiumsativumbijtarwe
InI962werdenbijRostockinOost-Duitslandopeenperceellichtegrond,drie
bemestingsobjectenaangelegdnl.a.vijftonstro,b.vijftonstro+40Nenc.geen
organischebemesting.Hetstro,afkomstigvandevoorvruchtzomertarwe,wasgehakseld
envlakvoorhetopzaaivoorploegenoverhetlandverspreideningeploegd;daarna
werdroggeverbouwdmetklaveralsondervrucht.Indenaherfstvan196^werdenmonsters
gronduithetmetklaverbegroeideperceelgenomen.Dezemonsterswerdenkunstmatig
besmetmetHelminthosporiumsativum,waarnabijdewortelsvantarwekiemplanten-gegroeidindiegrond-dematevanbesmettingwerdnagegaan.DetarwekiemplantjesgegroeidingrondwelkeinI962wasbemestmetstro+40N,warensignificantminderbesmetdandetarwegegroeidindegronddiebemestwasmetalleenstroofgeenorganischebemestinghadontvangen.Ookdespruitlengtevandetarwekiemplantjeswasbijvijf
tonstro+40Ngroterdanbijdetweeandereobjecten.Dezebodemhygiënischgunstige
werkingvanstrobemestingincombinatiemetkunstmeststikstof,bleeknietteruggebracht
tekunnenwordentoteenzuiverN-effect.
Bodemhygiënischeinvloedvangroenbemesting
Bijdenieuweremicrobiologischeenvooralookfytopathologischeonderzoekingen
is,aldusmededelingenvanReinmuth (105)o.m.naarvorengekomen,datgroenbemesting
eengunstigewerkingheefttenaanzienvandeafweervanpathogènenematoden enbepaaldebacteriënenschimmels.Ditiso.a.aangetoonddoorGrossmannin1963endoor
Reinmuthini960.
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Indelingdergewassennaarhuninvloedopdebodemvruchtbaarheid
Simon (122)deeltdegewasseninin"tragendeFelder"en"abtragendeFelder".
Deeerstegroepwerktgunstigopdebodemeigenschappen;totdezegroepbehorendebladvruchten.Totdetweedegroepwordendehalmvruchtengerekend.
RübensamenRauhe (109)makenonderscheidtussenhalmvruchtenenbladvruchten.
Degranen,behorendtotdehalmvruchten,latendebodemineenslechte"Gare"-toestand
achterenzijndaaromgeengoedevoorvruchten.Welmoetmenookrekeninghoudenmet
hunverschillendeeisentenaanzienvanzaaitijd (waardoormeno.m.hetonderscheidkent
tussenwinter-enzomergranen)enoogsttijd.Eenvroegezaaitijdgeeftmindergelegenheidvooreengoedegrondbewerking;eenlateoogsttijdscheptgeringemogelijkheden
totdeteeltvantussengewassen.
Totdebladvruchtenbehoren,aldusRübensamenRauhe (109),alleniet-graangewassen
enmais.Menkandebladvruchtenonderbrengeninverschillendegroepen,w.o.dehakvruchten.Dezehakvruchtenzijn"G-are"-bevorderend,maarhumus-enstikstofverterend
envlakwortelend.DeoliehoudendegewassenzijnnaardemeningvanRübensamenRauhe
diepwortelend,hebbeneenrijkebladontwikkelingenzijneengoedevoorvrucht.De
voedergewassen,w.o.dehoofd-entussengewassen,zijnalsbodemverbeteraarsvoorde
akkerbouwvanonschatbarewaarde;zewerkensterkhumusvermeerderenddoorhungrote
wortelmassa's,zijndiepwortelendenlatenveelNna.Debijzondereteelten,w.o.
geneeskrachtigeplantenenspecerijen,wordendoorRübensamenRauhealshumusverteerdersbestempeld.
IndelingdergewassennaarhuninvloedopdeC-enN-huishoudingvandegrond
VolgensRübensamenRauhe (IO9)kanmendegewassenookindeleninvierhoofdgroepenopgrondvan.hunvoorvruchtwerking,speciaaltenaanzienvanhuninvloedop
deC-enN-huishoudingvandegrond.Dezevierhoofdgroepenzijn:
a.Hakvruchten,methogebewerkingsintensiteit;zewerkensterkhumus-enN-verterend.
b.Halmvruchten,metgeringebewerkingsintensiteit;zetastendehumus-enN-voorraad
vandegrondmindersterkaandanhakvruchten
c.Eenjarigeleguminosen,w.o.detussengewasleguminosen,dieaandebodemNtoevoegenendehumusvoorraaddoendalen
d.Meerjarigeakkervoedergewassenmetdegeringstebewerkingsintensiteit;zeverrijken
debodemmetCenN.
Deoliehoudendegewassenendebijzondereteeltenkanmeninditopzichtbijoftussen
deeerstedriegroepenonderbrengen.
Aandeelvanverschillendegroepengewasseninderotatie,methetoogopdebodemvruchtbaarheid.
LetmenbijdeteeltvanbouwlandgewassenspeciaalophuninvloedopdeC-enNhuishoudingvandegrond-enwelmetbetrekkingtotdebewerkingsintensiteitvande
grond(deverterendewerking)endeproduktieaanoogstresten(devermeerderendewerking),dankomtmen,aldusRUbensamenRauhe (109)toteenindelingvandezegewassen
indriegroepen:
a.hakvruchten,alssterkverterendegewassen
b.Granen,alszwakverterendegewassen
c.Leguminosen,alsvermeerderendegewassen
Deeenjarigeleguminosenwordentotdezwakvermeerderendegewassengerekend,de
meerjarigeleguminosentotdesterk'vermeerderendegewassen.Menkanvervolgensnagaan
inwelkematededriegroepenindegehelerotatiezijnvertegenwoordigdenditinverhoudingscijfersaangeven.Eengunstigeverhoudingisb.v.L25:G50:H25(L=leguminosen, G=granen en H=hakvruchten).Dergelijkerotaties waarborgen, aldus
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RubensamenRauhe,bijgeregeldestalmestverzorgingaandehakvruchtenhetbehoudvan
debodemvruchtbaarheidvanhetbouwland.Eenrotatiemeteenverhoudingvanb.v.Il4:
G4^ '•H43>heefteenovermatighoogaandeelhakvruchten,bijeengeringaandeelleguminosen.Bijdergelijkerotatieskandebodemvruchtbaarheid alleendanbehoudenKtgvenalser
veelstalmestwordtgegeven.Uithetaandeelvandegenoemdedriegroepenakkerbouwgewassenbinneneenrotatieblijkt,aldusRubensamenRauhe,hoedebodemvruchtbaarheid
doordierotatiewordtbeïnvloed.BijeengelijkaandeelLenHblijftdebodemvruchtbaarheidoppeil,mitsdebeschikbarestalmestaandehakvruchtenwordtgegeven,er
vooreenkalkbemestingwordtgezorgdendeonttrokkenvoedingsstoffenweeraandebodemwordenteruggevoerd.DoorAndreaeis,aldusRubensamenRauhe (IO9),voorgesteldom
inrotatiesde L/ü-verhoudingofwelde"bodemrustindex"teberekenen.
Debodema3scpbrengstbepalendefactorinverbandmetdebodemvruchtbaarheid endebodemgezondheid
Debodem,metzijnvangevaltotgevalverschillendephysische,chemischeenbiologischeeigenschappen,isnaardemeningvanReinmuth (105)hetverrewegbelangrijksteopbrengstvormendefactorencomplex.Ongunstigebodemeigenschappenkunnendeontwikkelingvanhetgewasverstoren,dochookdevatbaarheidvandegewassentegenbepaalde
ziekteverwekkersofbeschadigingenverhogen.Hetoppeilhoudenenverhogenvandebodemvruchtbaarheidgeschiedtmededoortoepassingvanbodemhygiëne.Reinmuth (IO5)ziet
hetoppeilhoudenenverhogenvandebodemvruchtbaarheid alshetbelangrijkstedoel
vandebodemhygiëne.
Verbeteringvandebodemvruchtbaarheiddoorvruchtwisseling
Naastanderemaatregelenophetgebiedvandeplantenteeltis,aldusKönnecke(76)
stijgingvandebodemvruchtbaarheid alleenmogelijkopbasisvanvruchtwisseling.Daaromkomtheterindetoekomstvooralopaan,datmenzichhoudtaandevruchtwisseling
enversterkteaandachtschenktaankoppelingvandaartoegeschiktegewassen.
Invloedvanenkelegewassenophethumusgehaltevandegrond
Gliemeroth (49)gingtussen1946en1952oplöss-leemgronddeinvloednavanverschillendehoeveelhedenstalmest (o.a.ophethumusgehalte),toegediendaanveldbonen
engerst,beideinmonocultuurverbouwdenbijbraak.Nietalleendehoogtevande
stalmestgift,maarookhetverbouwdegewasbleekhierbijduidelijkinvloedtehebben
ophethumusgehalte.OphetperceelmetsteedsveldbonenwerdgedurendedebemestingsperiodeI946/I95Izeerduidelijkhethoogsteenophetbraakperceelhetlaagstehumusgehalteaangetroffen.Hethumusgehaltebij"geenorganischebemesting"bedroegb.v.in
1952nabraak,gerstenveldbonenresp.1,5 %>1*6 %en1,8 %. Zelfstienjaarnade
laatstestalmestgift,inI96I,kondenernogvrijduidelijkeverschilleninhumusgehaltealsgevolgvanhetverschilinverbouwdgewaswordenaangetoond.
Stikstofhuishoudingenbodemvruchtbaarheid
UitonderzoekingenvanRubensamenRauhe (109)blijkt,datopbouwlandhethumusgehaltezichopdezelfdemanierontwikkeltalsdestikstofbalans (d.w.z.bijstijging
vanhethumusgehaltestijgthierookhetstikstofgehaltevandegrond,Ref.).Zijachtenhetdaaromdoelmatig,teneindedeinvloedvandevruchtopvolgingnauwkeurigerte
kunnenweergeven,omookeenstikstofbalanstemaken.
Hoeveelhedendoorplantenwortelsuitgescheidenorganischestof
ProevenvanhetIBinGroningen (99)»waarbijgebruikgemaaktwerdvaneennieuwetechniek,wezenuitdatdehoeveelhedenorganischeverbindingendiedoorplantenwortelswordenuitgescheiden,groterzijndaninderegelwordtaangenomen.Dehoeveelhedenkunnenaanzienlijkzijn.Ingraslandwerdopdezemanierinderhizosfeer
perjaartenminstetweetondrogeorganischestofaandegrondtoegevoerd.
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Kortleven-geciteerddoorDeHaan (5^)-toondebijproevenmetaardappelenop
verschillendegrondsoortenaan,datdehoeveelheiddrogestofinhetloofophetmomentvandemaximaleloof
ontwikkeling,bijeenN-giftvan120kgperha ruim1800kg
hogerlagvergelekenbijdehoeveelheiddrogestofdiebijdeeindrooiïngvandeaardappelennoginhetloofaanwezigwas.Dezehoeveelheiddrogestofisdusindeloop
vanhetgroeiseizoenaandegrondtoegevoegd.HetonderzoekvanKortlevenbewijstaldusDeHaan»afgaandeopdedoorKortlevenwaargenomendroge-stofproduktieaanloofvan
29OOkgperhaophetmomentvandemaximaleloofontwikkeling,datdooraardappelen
belangrijkehoeveelhedenorganischestofindevormvanloofaandegrondwordentoegevoegd.Dezehoeveelhedenkomenovereenmeteenstalmestgiftvanca.25tonperha
enzijngroterdandehoeveelhedendiedooreengraangewasindevormvanwortels+
stoppelaanÙ3grondwordentoegevoegd,mitshetaardappelloofbijhetrooienniet
wordtverbrandofvanhetveldwordtverwijderd.
Datmenindepraktijknietaltijdzulkehogeverwachtingenhoefttehebbenwat
betreftdeuiteindelijkebijdragevandeaardappelaandehumusvoorzieningvandegrond,
blijktuiteenpublikatievanDörfler (56).Daarinwordto.m.vermelddatophetmerendeelvandelichte gronden in middenPrankenland (WestDuitsland)reedslangde
nauwevruchtopvolgingrogge-aardappelenwordtaangehouden.Bijdezevruchtopvolging
blijkt,vanwegedebegunstigingvandeverteringvandeorganischestof (alsgevolg
vandeintensievebewerkingvandegrondbijdeteeltvanaardappelen,Ref.),dehumusspiegelsterktedalen.
Mechanisatieenbodemstructuur
StructuurbederftreedtvolgensRemijnenAndringa (106)doorgaanshetmeestopin
hetvoorjaarbijhetzaaiklaarmakenvanhetland.Debovenlaagisdanmeestalwelvoldoendedroogmaardeondergrondisnogzeervochtig.Hetberijdenvanhetlanddient
daaromtoteenminimumtewordenbeperkt.Zeerveelstructuurvervalkanoptredenindiendegrondwordtverpulverddoortefijnfrezenofuitzeven,zoalsbijaardappelrooien.Hetonderzoekoverdeinvloedvandemechanisatieopdestructuurvandegrond
heeft naardemeningvanRemijnenAndringa,totnogtoeteweinigconcretecijfers
opgeleverd.
Invloedvanmechanisatieopdevruchtopvolging
Alsgevolgvanhetgebruikvanzwareoogstmachinesbijhetbietenoogsten,leidt
hetverbouwenvanwintertarwenasuikerbieten,aldusKönnecke (76)thansvaaktotmoeilijkheden.(OokinNederlandwordttegenwoordig,zoalsookblijktuiteenpublikatie
vanDeWolf (164), nasuikerbietenveelvakereenzomergraanverbouwddanvroeger,Ref.)
Invloedvanbiocidenopdewormendichtheid
DoorhetItbon(10)werdinI963bijdiverseboomgaardenmethoogstamenmetstruiken-c£spillenaanplant,welkejarenlangwarenbespotenmetbiocidenw.o.DNOC,parathion,koperoxychloride,dewormenpopulatienagegaan.Dehoogstamboomgaarden(waarin
slangbespuitingwerdtoegepast,bevattenveelminderwormendandeboomgaardenmet
struiken-ofspillenaanplantwaarnevelbespuitingwerdtoegepast.Dewormendichtheid
bijdeeerstegroepboomgaardenbedroeggemiddeld50per m,bijdelaatstegroep
232perir£.Bijvernevelenkomtveelmindervanhetbestrijdingsmiddelopdegrond
danbijbespuitingmetbehulpvaneenslang.KoperoxychlorideenvooralDNOCveroorzaaktengrotewormensterfte.Uitdezeproefblijktdus,datzoweldehoeveelheidvan
hetgebruiktebestrijdingsmiddelalshetsoortbestrijdingsmiddelinvloedhadopde
matevanachteruitgangvanhetaantalwormen.
Invloedvaneenzesjarigerotatieopdebodemvruchtbaarheid
InEngelandwerdvan19J0t/m19^8teRothamstedenvan1950t/mi960teWoburn
heteffectvanverschillendegiftenN,PenKopdeopbrengstenvaneenzestalgewas-
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sen,verbouwdvolgenseenbepaaldezesjarigerotatie,nagegaan.Dezerotatiewasals
volgtsamengesteld:suikerbieten-gerst-klaver-tarwe-aardappelen-rogge. Inieder
jaarwaselkgewasvandezerotatievertegenwoordigd.BoorThorold (144)zijndeopbrengstenvandeverschillendegewassen,zoalsdezeindeloopvangenoemdeproefperiodenwerdenverkregen,volgensdrietijdsperiodensamengevat.Hieruitblijktdatondanksdegeringetoevoervanorganischestofviabemesting (hetbietenbladwerdondergeploegd,terwijldeklaverwerdaangewendvoorhooiwinning)erindeloopvande
proefperiodebijdemeestegewasseneenduidelijketendenstotopbrengststijgingaanwezigwas;ditondanksdewatRothamstedbetreftsteedsdezelfdegeblevenhoeveelheid
anorganischebemesting.Ditgunstigeeffectismedeteverklarenuitdetelkensaangepasterassenkeuze.(Deresultatenvandezeproevenwekkendusdeindruk,datalthans
onderomstandighedenalsbijdezeproeven,bijeenvruchtopvolgingbestaandeuit50%
granen,j52 %hakvruchtenen17 %voedergewassen,debodemvruchtbaarheid goedoppeil
tehoudenis.Ref.)
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VII.VRUCHTOPVOLGINGINVERBANDMETZIEKTENENPLAGEN
A.Ziektenenplageninhetalgemeen
Bodemmoeheid
Reinmuth (105)kentaanhetbegrip"bodemmoeheid" slechtseenbeperkteinhoud
toe.Totbodemmoeheidrekenthijalleenbepaaldeaandestandplaatsgebondenontwikkelingsremmingenbijplantenwaarvandeoorzaaknogtendeleonbekendoftenminste
nogproblematischis.Inditverbandgezienhebbendusplantenziektenofbeschadigingen,ontstaanalsgevolgvanplantaardigeofdierlijkeparasieten,ongunstigephysischebodemeigenschappen,nietstemakenmetbodemmoeheid.Hetaantalverschijnselendatonder de definitievanechtemoeheidvalt,zaldaax'ommethetvorderenvan
hetonderzoekverderteruglopen.
Reinmuth (105)noemtookenkelevoorbeeldenvanvrijrecenteonderzoekingenop
gebiedvandebodemmoeheid,t.w.bijperzikeninCanada,moeheidindecitruscultuur,
klavermoeheid (volgensNederlandsebegrippenzijndeoorzakenvanklavermoeheidreeds
geruimetijdbekend,Ref.)eninRuslandmoeheidbijvlas.InRuslandvondmen,bij
onderzoekvangronddievlasmoewas,saprophytischeschimmelsdiebepaaldestoffenafscheiddenwelkeeenremmingvandekiemingenvandejeugdontwikkelingbijvlasplanten
veroorzaakten.
Mogelijkhedentotbestrijdingvanaandebodemgebondenverwekkersvanziektenenplagen
DebodemisaldusReinmuth (IO5)optevattenalseenreservoirvoortalrijke
voordeplantschadelijkeenooknuttigeorganismen,dieinveelvuldigeantagonistische
wisselwerkingtotelkaarstaan.Heteindresultaatvandezewisselwerkingisvoorde
gezondheidstoestandenvoorhetopbrengstvermogenvanhetgewasvanbeslissendebetekenis.Totdemaatregelenterbestrijdingvanaandebodemgebondenziekteverwekkers
rekentReinmuthnaastdevoorelkeziektespecifiekemaatregelen,vooralhetdoorvoerenvaneengoedopgezettevruchtopvolging.HetzijnnaardemeningvanReinmuthjuist
dealgemeenbekendeplantenziektenenplagen,zoalsvoetziekteningranen,bieten-,
aardappel-enhavercystenaaltje,waarvandeoorzaakinbijnaallegevallenaanbepaaldeteeltfouten-meestalverkeerdeofgebrekkigevruchtopvolgingen-toegeschrevenkan
worden.
VanEmden (4j)gaatinopdehuidigemogelijkhedentenaanzienvandebestrijding
van.parasitairebodemschimmels.Bijdemeesteziektendiehetgewasvanuitdegrond
aantasten,blijftdebestrijdingnietbeperkttotéénbepaaldemaatregel,aangezien
hierheteffectvandiemaatregelonvoldoendeis.Ditintegenstellingtotziektendie
deplantbovengrondsaantasten,waarbijmeestalweleenbestrijdingswijzebekendis
dieafdoendeentevenseconomischverantwoordis.Inslechts15vande65gevallenvan
doorschimmelsveroorzaaktebodemziektenbijNederlandselandbouwgewassenwordl^volgensVanEmden,alsbestrijdingsmethodemeteenenkelvoudigadviesvolstaan.Hiervan
zijnviergevallenwaarbijvruchtwisselinghetenigebeschikbaremiddelis,terwijl
men'slechtsineengevalkanvolstaanmeteenchemischebestrijdingswijze.Vruchtwisselingishiermeeralspreventiefmiddeldanalsbestrijdingsmiddeloptevatten.Van
de65doorbodemschimmelsveroorzaakteziektenwordtinslechtsvijfgevallengrondontsmetting (diealseencuratievechemischemaatregelistebeschouwen)alsbestrijdingsmethodegeadviseerdendannogincombinatiemetanderemaatregelen.Datinde
landbouwbijdebestrijdingvanparasitairebodemschimmelszoweiniggebruikgemaakt
wordtvancuratievemaatregelen-bijbestrijdingvanbovengrondseschimmelziekteri
staanjuistcuratiefwerkende,chemischemiddelensterkopdevoorgrond-istéverklarenuitdeomstandigheiddatdemicro-organismenindebodemomgevenzijndoor
eendikkelaagvanmateriaal'dathunmechanisch,chemisch,fysischenbiologischbeschermt.Bovendienistoedieningvahgiftigeofalleenmaarfungicideofalleenfungistatischwerkendestoffenaandèbodemweinigaantrekkelijk,omdatdegevolgenvan
grotepersistentievandezemiddelenofvaneenselectievewerkingdaarvanophetmicrobiologischevenwichtvandebodem,niettevoorzienzijn.
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Gevarenbij_veelYuldig_gebraik_van_chemischebestrijdingsmiddelen
Toepassingvanchemischemiddelenterbestrijdingvanaandebodemgebondenziektenenplagenkanthansinveelgevallen,vooralwatdedierlijkebelagersbetreft,
metsuccesgeschieden.Dezenieuwebestrijdingsmethodekanechtertevensalseenvan
deoorzakengenoemdwordenvandeverminderdeaandachtindelandbouwpraktijkvooranderemogelijkhedentotbestrijdingenvooraltotvoorkomingvanziektenenplagen.
DoorTenHouten (64)wordtspeciaalgewezenopnietalleendevoordelenmaartevensopdenadelendieaanhetgebruikvanchemischebestrijdingsmiddelen,zoalsinsecticiden, fungiciden,nematiciden,herbiciden,verbondenkunnenzijn.Hetveelvuldig
ennietsteedsoordeelkundiggebruikvanchemischebestrijdingsmiddelenheeftaldus
TenHouten,geleidtoteenreeksvanongewensteneveneffecten.Eenvandebezwaren
waarmeeweernstigrekeningmoetenhoudenisaccumulatievanzgn.persistentemiddelen
indegrond.Ditlaatsteheeftreedsgeleidtothetoptredenvanrestenvanbestrijdingsmiddelenopbovengrondsedelenvanb.v.groenteenfruit.Verschillendeinsecticidenzijnbovendienzoalgemeengiftig,datnietalleendeschadelijkemaarookde
nuttigeinsektenwordengedood,waardooreenonnodigeenongewensteverstoringvanhet
biologischeevenwichtkanontstaan.Mindergevoeligesoortenkunnenzichhierdoorsoms
massaalontwikkelen.Ookkunnensoortendieaanvankelijkgemakkelijktebestrijdenz^n,
resistentworden.
Reinmuth (105)wijstspeciaalopgevarendieverbondenzijnaanhetgebruikvan
fungicidenennematicidenindebodem.Reedsisgebleken,datdoorhetterugdringen
ofverdwijnenvandeziekteverwekkersdiemenwilbestrijden,geheelanderewellicht
nietmindergevaarlijkeparasietendeoverhandkrijgen.Ditverschijnselwerdo.m.
waargenomenbijhetgebruikvanpentachloornitrobenzoltegenRhizoctoniasolani,waarnadePythiumschimmelzichbijzondersterkuitbreidde,hetgeenhetomvallenvande
plantentotgevolghad.
Plantenhygiëneenvruchtopvolging
Doormiddelvanplantenhygiënischemaatregelenkanmen,aldusReinmuth (IO5)de
grondineenvoordeontwikkelingvandeplantgezonde.cultuurtoestandhoudenofdie
toestandverbeteren.Koblet (7j5)isvanmeningdathettoepassenvanplantenhygiëne
d.m.v.vruchtopvolgingeenveelveiligermiddelisdanhetachterafverhelpenvaneen
reedsingezettesterkebesmettingvandebouwvoor.Watdetoekomstigemogelijkhedenophet
gebiedvandeplantenhygiëned.m.v.vruchtopvolgingbetreft,wijstKobleternogop,
datvorderingeninderesistentieveredelingbepaaldeverlichtingenindeopstelling
vandevruchtopvolgingdoenverwachten.Menisb.v.inverschillendelanden (w.o.Nederland,DuitslandenEngeland)bezigmethetzoeken-metbehulpvanveredelingnaaraaltjesresistenteaardappelrassen,
Verdraagzaamheidsbetrekkingen,vruchtopvolgingsparen
Dehuidigekennteophetgebiedvandeverdraagzaamheidvanakkerbouwgewassen
tajj
teelt
nazichzelfennaanderegewassenisnaardemeningvanRübensamenRauhe(109)»vooral
gebaseerdoppraktijkervaringen.Daarnaastbeschiktmenovereenaantalproefresultatendiedepraktijkenigermateaanwijzingengeven.Overdeoorzakenvandeonverdraagzaamheidendevereisteteeltpauzenofwachttijdenisnogweinigbekend.Hetmeest
weetmennogoverophopingvanschadelijkeplantenendierenalsoorzaakvanonverdraagzaamheidsbetrekkingen.Aangaandeandereoorzakenbestaanerverschillendetheoriën,zoalsgebrekstheorie (gebrekaanbepaaldevoedingsstoffenincl.sporenelementen),detoxine:itheorieendemicro-organismentheorie.
Watdeonverdraagzaamheidvandegewassenopverschillendestandplaatsenbetreft:
dezelooptvolgensRübensamenRauhe (109)zeeruiteen.Deoorzaakhiervaniswaarschijnlijktoeteschrijvenaandematevanaanwezigheidvanplanten-ziektenen-beschadigingenendeverbreidingsmogelijkhedenhiervan.Zoblijkendebelangrijkstevoedergewassen,witteklaverenvooralroggebijzondergoedzelfverdraagzaamtezijn.
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Praktijkervaringentonenechteraan,datbijintensieveteeltopeenongunstigestandplaatsgeenenkelbouwlandgewas,ookroggeniet,geheelzelfverdraagzaamis.Gebleken
ishl.datbijtesterkeconcentratievanderoggeteeltoplichtegronden,b.v.twee
keerroggeineendrieslagstelselinafwisselingmetaardappelenoflupine,devoetziektenzichzosterkuitbreidendatderogge-opbrengstaanzienlijkdaalt.
RübensamenRauhe (IO9)gevenverderaanwelkelandbouwgewassenmetzichzelfonverdraagzaamzijn.Totdezegroeprekenenzijhaver,tarwe,gerst,demeesteklaversoorten,luzerne,erwten,vlas,bieten,voederkool,zonnebloemenblauwmaanzaad.Deze
gewassengaan,wanneerzeonmiddelijkofoptegeringeafstandnazichzelfwordenverbouwd,duidelijkslechtergroeien.Aardappelenkunnentotdegroepvandezelfverdraagzamegewassenwordengerekend,mitshetaardappelcystenaaltjeafwezigblijft.Andere
zelfverdraacisc^egewassenzijnrogge,witteklaver,demeestevoedergewassen,mais,mosterd,gelelupineenzandwikke.
DoorKönnecke (75)worden,aandehandvanveeljarigeproeven,voorbeeldenaangehaaldvangunstigeenvanongunstigevruchtopvolgingsparen.Gunstigebladvrucht-halmvruchtparenzijnvolgenshem:erwten-gerst,lupine-rogge,suikerbieten-zomergerst,
aardappelen-wintertarwe.Alsongunstigebladvrucht-halmvruchtparennoemtKönnecke:
aardappelen-haver,suikerbieten-wintertarwe,erwten-zomergerst (tenzijeentussengewaswordtingelast),lateaardappelen-winterrogge.Gunstigehalmvrucht-halmvruchtparenzijnwintertarwe-rogge,rogge-rogge.Alsongunstigehalvrucht-halmvruohtparenwordengenoemd:zomergerst-wintergerst,wintergerst-zomergerst,haverzomertarwe,zomergerst-haver.
Ervaringenhebbenaangetoond,zodelenRübensamenRauhe (109)verdermee,datde
zelfonverdraagzaamheidduidelijkminderwordtwanneermenhetgewasinmengselsmet
anderegewassengaatverbouwen.Zowordtb.v.rodeklaverinmengselsmetgrasopdiversestandplaatsenmetsuccesineenvierjarigerotatieverbouwd;bijmonocultuureist
dezeklaverechtereenteeltpauzevanzesàzevenjaar.
Deoorzakenvandeonverdraagzaamheidtussengewassenonderling-hierbijleidt
verbouwvantweeverschillendegewassenonmiddellijkoftekortnaelkaartotopbrengstdaling-zijnvolgensRübensamenRauhe (109)nogweinigonderzocht.Vaakligtdeoorzaakindebesmettingmetdezelfdeziekteverwekkers (b.v.tarwehalmdoderbijverbouw
vantarwenagerst).Omdezelfderedenishetbijsommigegewassenookgevaarlijkze
naastelkaarteverbouwen,zoalskoolsoortennaastkoolzaad.
Kennisaangaandedeverdraagzaamheidtussendegewassenonderlingisonmisbaarbij
hetopstellenvaneengoedvruchtopvolgingsplan.Hetverkrijgenvaneen"belangrijk
vruchtopvolgingspaar"b.v.A-Bis,zoalsKönnecke(76)hetaangeeft,teverwezenlijken
doornategaanofgewasAverdraagzaamist.o.v.gewasB,terwijlAbovendienals
voorvruchteengunstigeffectmoethébbenopdeopbrengstvangewasB.Enkelevande
doorKönneckegenoemdebelangrijkevruchtopvolgingsparendiedelaatstetienjarenalsresultaatvanKönneeke'sonderzoekingenenvoorlichting-insterkemateinganggevondenhebbeninde.praktijk (watOostDuitslandbetreft)zijn:suikerbieten-erwten,
haver-wintertarwe.
Wachttijden
Dezelfonverdraagzaamheidvaneen.gewasendusookdewachttijd,wordtverminderd
zoalsreedsisvermeld,doorhetgewas.uittezaaieninmengselsmetanderegewassen.
Eenzelfde'effectkrijgtmenvolgensRübensamenRauhe (109)wanneermenhetgewas
nietalshoofdgewasmaaralstussengewasverbouwt.Deoorzaakvanhetfeitdatbij
teeltalstussengewasallegewassenvluggernaelkaarverbouwdkunnenworden,ligt
•
mogelijkindeomstandigheiddatde wortel-enstoppelrestenvandetussengewassen
nogeenprocentueelhogerN-gehalteendaarmeeeennauwereC/ltf-verhoudinghebben,dan,
deoogstrestenvandehoofdgewassen,zodatzedoordemicro-organismenindebodem
snellerwordenafgebroken.
VanverschillendegewassengeldeninRuslandnaarListe (90)bericht,devolgendepercentages (dezepercentageshebbenbetrekkingophetaandeelvanhetbetref-
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fendegewasinhettotalebouwplan)nogalstoelaatbaar:wintertarwe50-60,zomertarwe
70-75,mals50-60,aardappelen40-50,suikerbieten40-45envlas15« (Ditkomtdusneer
opwachttijdenvanresp.ongeveereenjaar,nul-eenjaar,eenjaar,eenjaar,eenjaar
enzesjaar.VoorNederlandsebegrippenzijndezewachttijdenduswelergkort,vooral
tenaanzienvangenoemdegranenenhakvruchten.Ref.)
Inkrimpingvanhetaantalverbouwdegewassen
OokinWest-Duitslandneemthetaantalbinneneenvruchtomloop verbouwde gewassenaf,zoblijktuitdoorvonBoguslawski (18)vermeldecijfers.Bovendiengaat
menerzichbinneneenzichuitbreidendgraanareaalsteedsmeertoeleggenopdetarwe-engerstteelt,hetgeendemoeilijkhedenindevruchtopvolgingnogverderdoettoenemen. (Schrijverdoelthierbijspeciaalophettoenemendgevaarvoorvoetziektenin
granen.Ref.;Detendensombijdeopstellingvanhetbouwplansteedsminderrekening
tehoudenmethetvee-vonBoguslawskispreektinditverbandvaneen"veezwakkebedrijfsvoering"leidtooktotinperking.vandeoppervlaktevoedergewassen.Dezeontwikkelingbrengt,aldusvonBoguslawskigevarenmeevoordegezondheidvanbodemenplant.
Koblet (73)waarschuwteveneenstegeneenoverdrevenuitbreidingvandegraanteelt.
Hijachteengoedgeplandeafwisselingtussengranenenandereakkerbouwgewassendes
tebelangrijkernaarmatemenzichbinnendegranenmeerconcentreertoptarweengerst.
Dehakvruchten-inclusiefmais-endeoliehoudendegewassenblijvenvolgenshemde
steunpilarenvandevruchtopvolging.
Olthoff (98)zieteveneensgevareninhetgroteaandeelgraneninhetbouwplan.
Zijnadviesluidt:meeranderegewassenverbouwen,waarbijopkleigrondvooralkoolzaadengraszaadinaanmerkingkomen.Voorzandgrondachthijdemogelijkhedentotverbouwenvananderegewassendangroenvoedergewassenveelbeperkter.
Hetomgekeerdevanhethuidigestrevennaareenzijdigegraanteelt,nl.eenbouwplanzondergranen,kanvolgensOlthoff (98)noggevaarlijkerzijndaneenbouwplan
metveelgranen.InI962tradb.v. jndeNOP,opeenbedrijfwaargeengranenwerden
verbouwd,bijerwtenplaatselijkeentotalemisoogstopalsgevolgvanhetwortelknobbelaaltje.Deremedietegenditaaltje,datookdiverseanderegewassenaantast,ishet
verbouwenvangranen.
B.Voetziektenbijgranen
Delaatstejarenisdoordiverseonderzoekers,o.a.inOost-DuitslandenEngeland,
aandachtgeschonkenaandeinvloedvanintensievegraanteeltopdeaantastingdoorvoetziektenbijgranen.Vandezeonderzoekershebbenerenkelen,metnameinEngeland (op
hetlandbouwproefstationteRothamsted)ookgetrachtverbandtevindentussendeintensiteitvandegraanverbouwenopbrengst-enkwaliteitsverliezenbijgranenalsgevolgvandedaarbijoptredendevoetziekten.
Vatbaarheid engevoeligheidvandeverschillendegraangewassen
Detweebelangrijkstevoetziektenbijgranen,t.w.detarwehalmdoder(Ophiobolusgraminis)endeoogvlekkenziekte (Cercosporellaherpotrichoïdes)komen,aldus
VerslagenenMededelingennr.92vandePlantenziektenkundigeDienst (100),voorbij
tarwe,gerstenrogge.Eenanderevoetziektebijgranen (fusarium)komtzowelbijtarwe,gerstenroggealsbijhavervoor.Croxall (29)deeltmede,datmeninWaleseen
stamvandetarwehalmdoderkent,dieookhaveraantast.Dezestamwordtechterbuiten
Wales zeldenaangetroffen.(WanneermeninNederlandspreektovervoetziektetdjgranen,
danwordenerdoorgaans,evenalsindezeliteratuurstudie,alleendetweeeerstgenoemdeziektenmeebedoeld.Ref.)
DevatbaarheidvandegranenvoorvoetziektenneemtvolgensgegevensvanDiercks
(17)afindevolgorde:tarwe,gerstenrogge.Watdegevoeligheid voorvoetziekten
betreft:alleendezeervatbaretarweistegelijkertijdookzeergevoelig,zodatdit
gewasmetaanzienlijkeopbrengstverliezenopeenaantastingkanreageren.Degerstis
daarentegentamelijktolerant,zodatbijditgewasslechtsgeringeverliezenoptreden.
Hetzelfdegeldt,dochinverzwaktemate,voorderogge.
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Binneneengraangewaskentmennogverschilleningevoeligheidvoorvoetziekten.
Zomertarwerassenzijn-blijkensdeRassenlijstvoorLandbouwgewassen (104)doorgaans
resistenterdanwintertarwerassen,dochnaardemeningvanDiercks (50 kanineennatte,koelezomerzomertarwenetzoveellasthebbenvandeoogvlekkenziektealswintertarwe.Cox (28)vondin1964significanteverschilleninvatbaarheidvoordetarwehalmdodertussendevierdoorhemonderzochtewintertarwerassen.Dedrieonderzochtezomergerstrassenvertoondeninditopzichtgeenverschillen.
Invloedvandegrondsoorten_de_pH
DetarwehalmdodertreedtvolgensBullen (25),Diercks (50 enOlthoff (98)vooralopopdelichtegronden,integenstellingtotdeoogvlekkenziekte,diemenvooral
opdezavel-enkleigrondenkanaantreffen.Bullen (25)meentdatdetarwehalmdoder
vooralbijeenhogepHvoorkomt.
Invloedvandestructuur
VolgensBedrijfsvoorlichtinginzuidelijkGroningen (153a)speelttenaanzienvan
hetoptredenvanvoetziekten,decultuurtoestandvandegrondeenrolvanbetekenis.
Granenverbouwdopgrondenmeteenslechtestructuurhebbengrotekansaangetastte
wordendoorvoetziekten.
Duurvande_pathogeniteiten_teeltpauze
DelevensduurvandevoetziektenhangtvolgensCroxall (29)grotendeelssamenmet
deaanwezigheidvangeïnfecteerdgraanstroenwortels.Deziekteverwekkersblijvennl.
uitsluitendoveropde.stoppelresten(inhethoofdstukwaarinstrobemestingtersprake
kwam,kwamditaspectreedseerderhaarvoren,Ref.),hoewelnaardemeningvanDiercks
(31)bijdetarwehalmdodermeeropdeonderstehalmbasisendewortelsdanbijdeoogvlekkenziekte.Croxall (29)adviseertdaaromdeafbraakvandestoppeltebevorderen;
debesmettingsperiodewordtdankorterenmenmageerdermeteenvatbaargewasterugkomen.Diercks (50 zegt,datpraktijkervaringenhebbenaangetoond,dathetmeestal
tweejaarduurtvoordatdestoppelrestenvolledigzijnverteerd.
Koblet (73)achtbijeenintensievetarweteelteenwachttijdvaneenjaar-waarbijdeteeltvanvatbaregraangewassenafgewisseldwordtdoorb.v.aardappelen-onvoldoendeomdebodemteontsmetten,vooralwatdeoogvlekkenziektebetreft.OokBockmann (12)vindteenteeltpauzevaneenjaartekort.Eenintervalvantweevollejaren
tussendeteeltvanvoorvoetziektegevoeligegranenzoalsinZwitserlandvoorkomt,
wordtnaardemeningvanKoblet (73),doorvelendoorgaansalsvoldoendebeschouwd.De
opvolgingaardappelen-suikerbietenofklaver-grasmengsel-aardappelentijdensdeteeltpauze,heefteengunstigeffectophet'terugdringenvandevoetziekten.Inditverband
geeftDiercks (50 dévoorkeuraandubbelevruchtwisseling bovenenkelevruchtwisseling.
Invloedvanwaardplantenenvanniet-vatbaregewassen
DegrasachtigeonkruidenzijnvolgensDiercks (50 alleoverbrengersvandeoogvlekkenziekte.Uitdiensonderzoekingenkwamo.a.naarvoren,datwindhalm,duisten
vooralkweekeenaanzienlijkebesmettingmetdezevoetziektekunnenveroorzaken.Een
vruchtopvolgingmeteenwachttijd-vanminstenstweejaarverliestdaaromveelvanzijn
waarde,alsindietweejaarvatbareonkruidgrassendeoverhandkrijgen.Tenaanzien
vandetarwehalmdodergeldtpraktischhetzelfde.OokCroxall (29)wijstopdegevaren
van.overbrengingvandetarwehalmdoderdoorgrasachtigeonkruiden,vooralkweeken
borstelgras.
In1965steldeZogg,geciteerddoorKoblet (73),d.m.v.proevenvastdatdegebruikelijkevoedergrassengeenbesmettorsvandetarwehalmdoderzijn.Alleenten
aanzienvanveldbeemdenroodzwenkgrasbestaathieromtrentnogenigeonzekerheid.Of
voedergrassenookdeoogvlekkenziektekunnenoverbrengen,wordtnogonderzocht.
Detarwehalmdoderwordt,blijkendonderzoekingeninRothemsted,zoalsKoblet
(73)meedeelt,sterkerdooreengunstignagewasonderdruktdandoorbraak.
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Aantasting_en_schadedoorvoetziektenalsgevolgvanonvoldoendevruchtwisseling
HoodenProcter (63)vergelekengedurendedeperiode1945t/m1956deopbrengst
aantarwe,haverengerstdiewerdenverbouwdvolgenseenvierjarigerotatie (metin
iederjaareengraangewas)metdeopbrengstvandiezelfdegranen,maardanverbouwd
volgensvijfanderevierjarigerotatieswaarbijéénkeerindevierjaardegraanteelt
afgewisseldwerddooreenniet-graangewasofdoorbraak.Dezeniet-graangewassenwareneenjarigebeweideresp.gehooidekunstweide,koolzaadenmosterd.Navijfproefjarenwerdin1950voorheteerstenwelbijtarwe,verbouwdvolgensderotatie"steeds
granen",eenduidelijkeaantastingdoordetarwehalmdoderwaargenomen.Tweejaarlater,in1952,wasbijdezerotatiehetpercentageaangetastetarwe-arengestegenvan
15tot28 %.Vierjaarlater,in1954>wasditpercentageweergedeeldtotl6 %.Het
onafgebrokenverbouwenvangranengafbijtarwezeerduidelijkdezwaarsteaantasting
enwelmetGemiddeld21 %aangetastearen.Daaropvolgdetarweverbouwdinderotatie
metkoolzaad,met7 %aangetastearen.Detarweverbouwdvolgensderotatiekunstweide-wintertarwe-haver-zomergerstteldeslechts2 %doordetarwehalmdoderaangetastearen.Kunstweidehadhierduidelijkhetgunstigsteeffect.Ookmeerstikstofhad
eengunstigeinvloedopdeaantastingdoordetarwehalmdoder,hoeweldieinvloedgeringwas.
InOost-DuitslandenvooralophetRothamstedExperimentalStationinEngeland
zijndiversewaarnemingenverrichtmetbetrekkingtotdematevanaantastingvangraangewassendoorvoetziektenendedaarbijverkregenopbrengsten.Uitcijfersvoorkomend
ineendoorKönnecke (75)geplubiceerdverslag-overdeproefperiode1948t/mI96I
-blijktdathierbijwintergersteengoedecorrelatiegevondenwerdtussendeslechtekorrelopbrengst-enhethogepercentagedoordeoogvlekkenziekteaangetastewintergerstplanten.Bijwintertarwedaarentegenwasheelweinigverbandtussenopbrengstniveauenmatevanvoetziekte.
Cox (26)gingWj tarwedieiiRothamstedresp.voordederde,vierdeenzesdeachtereenvolgendekeeronafgebrokennazichzelfwerdverbouwd,hetverbandnatussende
korrelopbrengstenhetpercentagedoordetarwehalmdodergeïnfecteerdeplanten.Dekorrelopbrengstbedroeghierresp.35-4,36-4en38.3cwtperacre;hetpercentagegeïnfecteerdeplanteninhetvoordederde,vierdeenzesdeachtereenvolgendekeernazichzelfverbouwdetarwegewasbedroegresp.76»64en52 %.Debesmettingmetdetarwehalmdoderwasgedurendedelaatstedriejaardusduidelijkafgenomenendetarweopbrengst,hoewelnietsteedssignificant,gestegen.DeoorzaakvandedalingvandeaantastingdoordetarwehalmdodernaarmatemenlangerdoorgaatmethetverbouwenvantarweinmonocultuurinvolgensCoxnognietbekend.
BijandereproeveninRothamsted,waarbijeeneenzijdigeteeltvantarweonderbrokenwerddoorbonen,bleekvolgensgegevensvanSlopeenCox (128)hetpercentage
tarwehalmenbesmetmetdetarwehalmdoderbijhetvijfde,vierde,derdeentweedetarwegewasnabonenresp.64,75>73en75 %tebedragen.Ookhiernamdeaantastingdoor
detarwehalmdoderafnaarmatemenlangerdoorgingmetheteenzijdigverbouwenvantarwe.Detarwe-opbrengstenbedroegenresp.28.1,27.0,24.4en25.5cwtperacre.Deomvangvandeverminderingvandeaantastingdoordetarwehalmdoderblijktechterinde
verschillendejarenduidelijkuiteentelopen.
Slope (124)maaktmeldingvanresultatenvaneenproefdievan1957t/mI962op
GreatFieldIteRothamstedwerdverrichtenwaarbijzesvierjarigerotatieswaren
betrokken.Hetlaatstegewasvandezerotatieswassteedswintertarwe (rasCapelle).
Deoverigegewassenwarensteedsgranen,t.w.zomer-enwintertarwe,gerstenhaver
eninééngevalinrotatiezesalsderdegewasbonen.Gedurendedeproefperiodewas
detarwehalmdodersteedsdemeestvoorkomendeziektebijdegranen.Deoogvlekkenziektedieeveneensiederjaarvoorkwam,richttegeenernstigeschadeaan.Ini960,I96I
en1962werdentelkensdeopbrengstenaanwintertarwealslaatstegewasvanallezes
vierjarigerotatiesbepaald,evenalshetpercentagemetdetarwehalmdoderbesmette
tarwehalmen.Inalledriejarenblekendeopbrengstenaanwintertarweinelkvande
zesrotatiesduidelijkgecorrelleerdtezijnmetdematevanaantastingdoordetarwehalmdoder.Hoehogerdetarwe-opbrengst,destelagerwashetpercentagemetdetarwehalmdoderbesmettehalmen.Zobedroegovergenoemdedriejaar deopbrengstaantar-
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25cwtperacre;deopbrengstvantarwealsvierdegewasvanderotatiewintertarwehaver-bonen-wintertarwe bedroeg49cwt.Hetpercentagemetdetarwehalmdoderbesmette
tarwehalmenbedroegresp.68en6 %.
Ookgerstheeftwanneerhetzonderofinweinigafwisselingmetanderegewassen
wordtverbouwd,telijdenvanvoetziekten,alhoewelhetopbrengstverliesdatdaardoor
ontstaat mindergrootisaldusSlope (125)danbijtarwe.InRothamstedwaarinI963
gerst,verbouwdvolgensderotatiehaver-bonen-gerst,werdvergelekenmetgerstverbouwdvolgensderotatiegerst-gerst-gerst,bedroegbij0Ndegerstopbrengstalsderdegewasindierotatiesresp.35-0en26.2cwtperacre.Hetaantaldoordetarwehalmdoderaangetaste-gerstplantenbedroegresp.2en33$•BijstijgendeN-giftennamvooralbijdeeenzijdigegerstrotatiedebesmettingmetdetarwehalmdodersterkaf,bijeai
duidelijketoonamevandeopbrengst.BijeenN-giftvan0.9cwtperacrebedroegdeopbrengstaangarstverbouwdnabonen52•!cwtendieverbouwdnagerst39»7cwt.Het
percentageaangetasteplantenbedroeghierbijresp.<2en12 %.VanwegedesterkelegeringvieldereactievandegerstverbouwdnabonenbijdehogereN-gift,watopbrengstbetreft,ergtegen. (Volgensdezeproefvieldeschadebijeenzijdigegerstteelt,invergelijkingmetdiebijdeeenzijdigetarweteeltinderdaadmee,mitsdeNbemestingvoldoendehoogwas.Ookhetpercentagedoordetarwehalmdoderaangetaste
plantenbleekdanniethoogtezijn.Ref.)Ookin1964gingenblijkensgegevensvan
Slope (126)hogeregerstopbrengstenonderinvloedvanstijgendeN-giftenduidelijksamenmeteendalendebesmettingmetdetarwehalmdoder.Ookgingin1964verhogingvan
degerstopbrengstonderinvloedvaneenvoordegerstgunstigerrotatiesamenmeteen
afnamevandebesmettingzoweldoordetarwehalmdoderalsdoordeoogvlekkenziekte.
DitgoldbijlageenbijhogeN-giften.
Bockmann(12)trachteenschattingtemakenvandeschadedievoetziekten bijgranenkunnenveroorzaken.Opgrondendienietzobijstergeschiktzijnvoordetarweverbouw,kunnenvolgenshembijeendirecteteeltvantarwenaeenvatbarehalmvrucht,de
opbrengstverliezenalsgevolgvanaantastingdoordetarwehalmdodermeerdan50 %van
de.mogelijkeopbrengstbedragen.Deschadedoordeoogvlekkenziekteveroorzaakt,is
doorgaansgeringer;bijeenvroegtijdigelegeringkanzevolgensBockmannechtermeer
dan50 %bedragen.
OphetpermanentevruchtopvolgingsproefveldvandeVanBemmelenhoeveinDeWieringermeer(102)werdennatienproefjaren,in1963*opdeveldjeswaaromdedriejaar
graani.e.tarwe,wasverbouwd,voetziekteverschijnselenbijtarwewaargenomen;ditin
tegenstellingtotdetarwedieineenzesjarigerotatiemeteenmaal tarwe (enmetverderalsgraangewaseenmaal haver)wasverbouwd.Hetopbrengstversch.ilbedroeggemiddeldoverdietienproefjaren250kgperhaofwelruimvijfprocenttengunstevande
tarweverbouwdvolgensdezesjarigerotatie.(Welkgedeeltevanditverschilkanoprekeningvanvöetziektewordengeschreven?Ref.)
Dathetmetdegevolgenvaneenzijdigegraanteeltwatbetrefthetgevaarvoor
voetziektenopdenduurookmeekanvallen,blijkto.m.uitresultatenvandevruchtwisselingsproefteNieuw-Beerta.Hierwordtvanaf193^o.m.onafgebrokentarweverbouwdevenalstarweinafwisselingmetgerst.Meijers (95)meldtoverdezeproef'dat
gedurendedeeerstejarendeoogvlekkenziekteverwoestingenbijdetarweaanrichtte.
Naca.vijfjarendeedzichdézeziekteechternietmeeralseengrotebedreidingvoor,
vooraldankzijeenverhoogdeN-bemesting.Na20proefjarenkonMeijersmeedelendat
gedurendedelaatstejarenvandie20-jarigeperiodedeoogvlekkenziektegeenschade
meeraanrichtte.
Toegassing_van_enkeleongunstigevruchtopyolgingen_in_West-Duitsland
Bockmann(12)vestigtdeaandachtopenkeleinWest-Duitslandnogalveelvuldig,
voorkomendevrüchtopvolgingenwelkevolgensBockmannmethetoogopgevarenvoorschadedoordeoogvlekkenziekteafteradenzijn.In.debelangrijkstetarwegebiedenwordt
hierwintertarwevaakverbouwdnadeopvolging-gerst-suikerbieten.InSleeswijk-Holsteinzaaitmenwintertarwevaaknadeopvolgingwintergerst-koolzaad.Ookdeopvolgingtarwe-erwten-tarweisinditverbandnietaantebevelen.
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Bestrijdingvanvoetziektendoororganischestof
TenaanzienvandebestrijdingvandetarwehalmdodermeentDiercks(j51)veeltekunnenbereikendooreenbiologischebodemontsmettingmetbehulpvaneengoedehumusvoorziening.
Bestrijdingvanvoetziektendoorkalkstikstof
VerschillendeDuitseauteursmakenmeldingvansuccesvolleresultatenverkregenbij
debestrijdingvandeoogvlekkenziekteintarwed.m.v.kalkstikstof.FuchsenGrossmann
(46)toondend.m.v.proevenopdiverselandbouwbedrijvenbijHannoverenKasseiaan,dat
doorbemestingmetkalkstikstofinhetvoorjaar,vergelekenbijeenN-bemestingmetkalkammonsalpeter,bijtarweeenzeersignificanteverminderingvandeaantastingdoorde
oogvlekkenzielïtewerdverkregen.Ookdematevanlegeringvandetarwewaszeersignificantverminderd»Eengedeeldegiftindevormvan40kgNalskstvroeginhetvoorjaar
plus40kgNalskstdriewekendaarnavoldeedietsbeterdaneeneenmaligegiftvan
60kgNalskst.Bockmann(12)vermeldtresultatenvanproevenuitgevoerdaaneeninstituutteKiel.Hierbijbleekdat60à80kgNindevormvankst,vroeginhetvoorjaar
toegediend,delegeringvantarweverminderde (invergelijkingmet60à80kgNalskas),
vooralbijtarwedieaangetastwasdoordeoogvlekkenziekte.Ookdeopbrengstaantarwe
werddoorkstgunstigbeïnvloed.Hetgaathierbijnietommeeropbrengstineigenlijkezin,
maaromverminderingvanopbrengstverliezendoorlegering.AandehandvanrecentevijfjarigeproeveninBeierenenvanandereonderzoekingenaangaandedewerkingvankalkstikstofalsbestrijdervandeoogvlekkenziekte,alsstikstofmeststofenalsonkruidverdelger,
komtDiercks(j50)o.m.totdeconclusiedatkalkstikstofgunstigwerkttegendeoogvlekkenziekteenweldoorverminderingvandebesmettingenvandelegering.Degemalenvorm
vankstwerkthierbijaldusDiercks,beterdandekstingegranuleerdevorm.Omdatbij
dezeziektealleenlegeringtotopbrengstverliezenleidt,isvaneenbestrijdingechter
nooiteenopbrengsttoenameteverwachtenalserslechtssprakeisvaneenzwakkeinfectiezonderdatdaarbijlegeringoptreedt.
Tenaanzien'vandebestrijdingvandetarwehalmdoderdoorkst,verwachtDiercks
nietveelsucces.VolgensBockmann(12)ishetnogdevraagofdetarwehalmdoderbestredenkanwordenmetkalkstikstof.Koblet (75)isdaarentegenvanmening,datbemesting
metkstinhetbeginvandevoorjaarsgroeideaantastingvanwintertarwedoordetarwehalmdodersterkdoetteruggaan.
Voetziektenenstikstofbemesting (geenkalkstikstof)
ProevenvanFuchsenGrossmann (46)wezenuit,datdooreenN-bemesting,i.e.kas,
deaantastingdoordeoogvlekkenziektebijtarwewordtverergerd,vergelekenbijtarwe
diegeenNkrijgt.OokproevenvanSlope (126),verrichtbijgerst,latenziendatNbemesting (geenkst)deaantastingdoordeoogvlekkenziektedoettoenemen.Fuchsen
Grossmann (46)namenwaardatstikstoftoegediendaantarwedieflinkbesmetwasmet
deoogvlekkenziekte,eenduidelijketoenamevanhetaantalgelegerdehalmentotgevolg
had. (Hetisechtermoeilijkexactnategaaninhoeverredetoegenomenlegeringhet
gevolgisvandesterkerebesmettingmetdeoogvlekkenziekte,aangezienineennietbesmetgewasstikstofeveneenslegeringbevordert,Ref.) Sturm (lj8)isvanmening,
dateenextralateN-gifttussenschietenenindeaarkomenvantarwe,geennadeligeinvloedheeftopdeaantastingdoordeoogvlekkenziekte.
OokgingSlope (125,126)inRothamsteddeinvloednavaneenN-bemestingopde
besmettingmetdetarwehalmdoderbijgerst.Integenstellingtotdeoogvlekkenziekte
reageerdedetarwehalmdoderduidelijkgunstigopeenN-bemesting.BijO N , O.JN,
0.6Nen0.9N-incwtperacre-bedroegdebesmettingsgraad resp.36,27,21en
16 %.BijandereproeveninEngelandwerd,aldusBullen (25),inhetzevendeopeenvolgendejaardateengraangewaswerdverbouwd,doortoevoegingvanviercwtzwavelzureammoniakperacre (invergelijkingmet0N,Ref.)hetpercentagedoordetarwehalmdoderaangetastetarwehalmenteruggebrachtvan24tot12 %.
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Effectvanchemischemiddelenopvoetziekten
Verschillendeonderzoekershebbenproevenverricht teneindenategaanofdoor
bespuitingvantarwemeteenchemischmiddeldeschadetengevolgevanvoetziektenkon
wordenverminderd.TenaanzienvandebestrijdingvandeoogvlekkenziektewashunonderzoekvooralgerichtopbeproevingVanhetmiddelCCC.DoortoepassingvandithalmverkortingsmiddelwordtvolgensDiercks (j50)eengeheelnieuweweggeopend,ookten
aanzienvanhetafwerenvandeoogvlekkenziekte.Sturm (lj58)isvanmening,datCCCbü
tarwededikteendestevigheidvandehalmwanddoettoenemenendaardoorditgewasgrotendeelsvoordegevolgenvandeoogvlekkenziekte,nl.legering,behoedt.Bijin1964
inOostenrijkverrichte proeven,geciteerddoorSturm (1J8),namdooreenbehandeling
_vantarwemetCCC (vijf1Cycocelperha)hetaantaldoordeoogvlekkenziekteaangetastehalmennietofslechtsingeringemateaf,zodatvolgensSturmaanCCCgeenfüngicidischeeiger.-ahappenkunnenwordentoegeschreven.Welwerdhetaantalzwarebesmettingenietsverffiiiiderd;CCCgeeftdusweleenbeteremechanischebeschermingvande plant
tegendeoogvlekkenziekte.OokuitproevenvanBockmannenDiercksblijkt,aldusSturm,
datCCCaanbevolenkanwordenalsmiddelterverminderingvandoordeoogvlekkenziekte
veroorzaaktelegeringbijtarwe.Terverkrijgingvaneenoptimaaleffectmoetzovroeg
mogelijkwordengespoten,nl.bijhetbeginvanhetschieten.CCCwerktnaardemening
vanSturm(1^8)rdettegendetarwehalmdoder.Bockmann (12)beveelttoepassingvanCCCter
bestrijdingvandetarwehalmdoderintarwealleenaanvoordiegevallenwaarbijook
werkelijkoplegeringgerekendmoetworden.
SlopeenBardner (127)gingenbijwintertarwedeinvloednavaneenbespuiting
metheptachloorop'dematevanaantastingdoordetarwehalmdoderenopdeopbrengst.
Bespuitingvandegrondmetheptachloordriewekenvóórhetzaaiendeedhetpercentagezwaaraangetastetarwehalmenduidelijkdalen,terwijldetarwe-opbrengsttoenm,
hoewelnietsignificant.
Salt (110)verkreegin1957teRothamsteddoorbespuitingvantarwemetMCPPeen
verdubbelingvanhetpercentagedoordetarwehalmdoderaangetastehalmenenwelvan
14"tot26 %oplandwaartarwenatarwewerdverbouwdenvan8tot16 %oplandwaar
tarwenahaverwerdverbouwd.InI96Iwerdendrieverschillendeherbicidenopmetde
tarwehalmdoderaangetastetarwebeproefd,t.w.2,4-D,CMPPenMCPA-TBA;alledrieherbicidenhaddennochinvloedopdebesmettingmetdetarwehalmdoder,nochopdeopbrengst
aankorrelofstro.
Widdowson enPenny (154)makenmeldingvaneenproefdiein1964oplichtezandigeleemgrondinWoburnwerdverrichtenwelbijvoetzieke zomertarwe.Hierbijiso.a.
heteffectnagegaanvangrondontsméttingd.m.v.formalineend.m.v.toevoegingvanhet
fungicidemiddelnabamaandebodem.Formalinedeednetopbrengstniveaubijzomertarweflinkstijgen.Dereactievantarwe'opnabamwaseveneenspositief,dochslechts
zeerzwak.BijeenflinkeN-bemestingwas.deopbrengststijgingdoorformalinegeringerdanbijeenlageN-bemesting.Verderewaarnemingenbijdezeproefdoen.veronderstellendatdeformalinezijngunstigeffectinhoofdzaaktedankenheeftaandetarwehalmdoderenhethavercystenaaltje.
Bestrijdingvan_voetziektendoorverbeteringvandevruchtopvolging
Croxall (29)enSturm (138)noemenverschillendemaatregelendieinhetkader•
vandebestrijdingvanvoetziektenbijgranend.m.v.vruchtwisselingkunnenworden
toegepast.Eenvandemeestradicalemaatregelenhierbijisomnadevatbaarstegranen-t.w.tarweengerst-tweejaarlanggeenvatbaregranenmeerteverbouwen.In
plaatsdaarvankunnendanbijvoorkeur"Gesundungsfrüchte"wordeningeschakeldzoals ''
haver, (mitsmengeenlastondervindtvanhethavercystenaaltje),koolzaad;veldboneriengraszaden.
Ookhetinschakelenvantussengewassenenhetverbouwenvangroenbemesterswerkt
gunstigaldusSturm (I38).Daardoorwordtdeverteringvan.degraanstoppelsbevor4derd,hetgeenhetgevaarvanoverbrengingvandeoogvlekkenziektedoetverminderen.
..Verbeteringvandegewassenkeuzebinnendegroepvandegranenkaneveneensmeehelpendeschadedoorvoetziektenzokleinmogelijktehouden.Croxall (29)wilin
ditverbanddeteeltvanwintergranenzoveelmogelijkbeperken.Alsereenzomergraan
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opeenwintergraanvolgt,iservolgensCroxallgeenprobleem.Het risicometdeopvolgingdoorwintergranen,vooralmethetoogopdetarwehalmdoder,kanwordenverminderddoorinschakelingvanhaver,mitsmengeenlastheeftvanhethavercystenaaltje.
Sterkafteradenisdeopvolgingzomergraan(vooralzomergerst)-wintertarweenwintertarwe-wintertarwe.Bijtoepassingvanderegel"eenzeervatbaargewaslatenvolgen
dooreenmeerresistentgewas"zoudaaromdeopvolgingworden:tarwe-gerst-haver.
Andereteeltmaatregelenterbestrijdingvanvoetziekteningranen
Naastdeinhetvoorgaandereedsgenoemdeteeltmaatregelen,zoalsbemestingmet
kalkstikstof,bespuitingmetchemischepreparaten,beperkingvandeN-gift,hetstimulerenvandeafbraakvandegraanstoppel,bestrijdingvanalswaardplantfungerendeon.'krüiden,verbeteringvandevruchtopvolging,wordendoorBockmann (12),Croxall(29),
Diercks CS-)»Hoblet (JJ>)enSturm (lj58)noggenoemd:laatzaaien,dunzaaien,eenzinvolleverdelingvandeN-bemestinginhetvoorjaar.
Bockmann (12)waarschuwt,inverbandmetdegunstigetoepassingsmogelijkheden,van
kalkstikstofenCCCtegendeoogvlekkenziekte,tegenoverdrevenverbouwvantarwe.
C.Vruchtopvolgingenaaltjes
Havercystenaaltje
DoorStracke (lj57)wordenenkeleaspectenoverdewederzijdseverdraagzaamheid
tussenverschillendegewassennaarvorengebracht.Hijmerkto.m.op,datKönneckehaveronverdraagzaamachtmetzichzeöf,zeergoedverdraagzaammettarwe,roggeenmals,
dochoverdraagzaammetzomergerst.Deopvolgingzomergerst-haverenhaver-zomergerst
zoudanvolgensKönneckealsongunstiggewaardeerdmoetenworden.DewederzijdseonverdraagzaamheidtussengerstenhaverisnaardemeningvanRademacher-geciteerddoor
Stracke (lj57)-toeteschrijvenaanhethavercystenaaltje.Zomergerstbevordertdebesmettingmethethavercystenaaltjesterk,zondererzelfveellastvantehebben.Haverzouopmethavercystenaaltjesbesmettegronddaaromzekerniettedichtopgerstof
eenhaver-gerstmengseldienentevolgen.
Hetnietverbouwenvanhaverbiedtdusgeenzekerheiddathetdesbetreffendeperceelnietbesmetismethethavercystenaaltje.DitlaatstekwamookduidelijknaarvorenineenproefophetproefstationinWoburn,Engeland. Hierwerdoplichtegrond,
volgensmededelingenvanThorold (142),opveldjeswaartot1959uitsluitendtarweresp.
gerstvoorkwam,van1959t/m1961opeendeelvanhetproefveldweertarweresp.gerst
verbouwdenopeenanderdeelvanhetproefveldgerstresp.tarwe.InI962zaaidemen
overhetgeheleproefveldhaver.GrondonderzoekinI962weesuit,dattoenhethavercystenaalt
jeoverdegeheleoppervlaktevanhetproefveldvoorkwam.
Volgensonderzoekingen vanKort (81)zijnhetvooralgraangewassendiehetaantal
havercystenaaltjesindegrondsterkdoettoenemen.Ditbleeko.m.uitproevenini960
enI96IopverschillendeNederlandseproefveldenopzandgrond.Roggedeedhierbijhet
aantalaaltjessterker toenemendanhaver,hoewelroggedoorgaans,integenstellingtot
haver,weiniglastvandebesmettingondervond.Ookzomergerstdeeddebesmettingsgraad
flinkstijgen.Kortachthetdaaromnietraadzaamomhaverdirectnaroggeteverbouwen.
DeweidegrassenmoetennaardemeningvanKort (8l)totopzekerehoogteeveneens
totdewaardplantenvanhethavercystenaaltjewordengerekend;invergelijkingtotde
granenzijnhetechterslechtewaardplanten.Vandaarhetadviesomzwaarmethavercystenaalt
jesbesmetteperceleningrasteleggen.Naenkelejarenkanmendiepercelen
danopnieuwbestemmen voordeteeltvangevoeligezomergranen.Tussendegrassoorten
onderlingbestaatooknogvariatieinmatevanterugdringenvandeaaltjespopulatie.
Debesmettingsgraadnamb.v.naEngelsraaigrasmindersterkaf dannakropaar.
Tenaanzienvandesnelheidwaarmeedebesmettingsgraad.toeneemt,vondKort (8l)
datnatweeachtereenvolgendegraangewassen-resp.roggeenhaver-debesmettingsgraadtothet10-voudigekanoplopen.Daarentegenkonnaeentweejarigeteeltvanomvatbaregewassendebesmettingsgraadtotdrieàachtprocentvandeoorspronkelijkewaardedalen.
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hethavercystenaaltje aantetonen.Daarbijbleek rogge door allevierfysio'saangetastteworden,haverslechtsdooreenvandevier.Fysrio2kwam vooralvoor in
hetnoordenopDrentsezand-enveenkolonialegronden.Hetbestaanvandezefysio'skan
naardemeningvanKort (81)verklarenwaaromnaherhaaldeverbouwvanroggeeensterkevermeerderingvandebesmetting.methethavercystenaaltjekanoptreden,terwijlde
populatienaherhaaldehaverbouwjuistkandalen.
Ferrari (45)gingin1958en1959opeenviertalstikstof
proefveldenoprivierkMgrondeninNoord-Idmburg,waarbijhaverhevigeziekteverschijnselenalsgevolgvan
aantastingdoorhethavercystenaaltjewerdenwaargenomen,deinvloednavanstikstofbemesting opdeschadedoorditaaltjeveroorzaakt.Hetpleksgewijzeziektebeeldkwamnl.
(inI958);alleenvooropdeveldjesdiegeenofweinigNhaddengekregen.Desymptomen
vandezeaalt/jesaantastinglijkenopdiedoorN-gebrekveroorzaakt.Deziekteverschijnselentradenjuistopopdie.veldjeswaardemeestelarvenvanhethavercystenaaltje
werdenaangetroffen.DoordeN-bemestingverdweenhetziektebeeld.DankzijdeextraN
opdezelichtetotmatigbesmetteveldjes (240à56Olarvenper100mlgrond)kontoch
eennormalehaveropbrengstvanca.4000kgkorrelperhawordenverkregen.HetgunstigeeffectvandeN-bemestingbijdezeproefberustvolgensFerrarinietopeenonderdrukkingvandeaaltjesdoordeNjstikstofkannl.hetaantallarvensterkdoentoenemen.
Watdeinvloedvanhetaantallarvenvanhethavercystenaaltjeopdehaveropbrengst
betreft:bijgenoemdeproevenvanFerrari (45)bleekuitopbrengstbepalingenin1959
datereenduidelijkeinvloedvanhetaantallarven (voorjaar1959)opdehaveropbrengst
inI959wasaantetonen.Hierdaaldedehaveropbrengstvan2500kgperhabijgeenof
weiniglarventoteenmisoogstvan700kgbijeenzwarebesmettingvan6000larvenper
100mlgrond.Bij3000larvenwasdeopbrengstmetongeveer50 %gedaald.
BijeenproefteDikopshof-West-Duitsland -werdenvan1944t/mi960eenviertal
vruchtopvolgingssystemenmetelkaarvergeleken.Hetaandeelhaverindrievandezerotaties,resp.rotatieA,BenCbedroegvolgensgegevensvanKlapp (70)resp.25,20en
17<?o.
Aanheteindevandeproefperiode (1957t/mi960)bedroeghetaantaleieren+larven (per100mlgrond?Ref.)bijrotatieA,BenCresp.346,112en83.Dehaveropbrengstbedroegindieperiodegemiddeldresp.34.1,37.0en38.7qperha.Hiersteeg
dusdehaveropbrengstduidelijkbijafnemingvanhetaantaleieren+larvenvanhethavercystenaaltjeenbijdalingvanhetaandeelhaverindevruchtopvolging.
OphetvruchtopvolgingsproefveldvandeVanBemmelenhoeve (102),gelegenopzavelgrond,wasna11proefjareninI963eenduidelijkverbandtussendeintensiteitvande
graanteeltendematevanbesmettingvandegrondmethethavercystenaaltjewaartenemen.Hetobjectmet100 %graan (opvolgingzomertarwe-zomergerst-haver)vertoondenl.
dezwaarstebesmetting,gevolgddoorhetobjectmet 66 %granen.Ditlaatsteobject
bleeknogvrijzwaarbesmettezijn.Debesmettingópdeobjectenmet33 %granenwas
duidelijkhetlaagst.OokhetaantalPratylenchusaaltjes, behorendtotdevrijlevende
aaltjes,wasopdeobjectenwaarhetminstvaakgranenwerdenverbouwdduidelijkhet
laagst.
Ophetzgn."vruchtwisselproefveld" teNieuw-Beertà,gelegenopzwarekleigrond,
waarvanaf1935o.a.detweerotatiestarwe-tarweentarwe-gerstwordenbeproefd,kwam
na20proefjarenhethavercystenaaltjenogsteedsnietvoor.InI96I,dusnaca.25jaren,begonaldusTenBoer (95)ditaaltjezichopditproefveldnaarvorentedringen,
inhetbijzonderopdeveldjesmet"steedsgranen".
Olthoff (98)waarschuwtvooreenteveelaanhaverinhetbouwplan,gezienhet
advies,o.a.inWest-DuitslandenNederland,omalsgevolgvandestijgingvandeoppervlaktegranenbijeenafnemendebelangstellingvoordehaverteelt,deOppervlakte
haveruittebreiden.
Bietencystenaaltje
Ineenvanaf1943durendeproefteDikopshofwasvolgensmededelingenvanSchulze
(II7)na20jarendesuikerbietenopbrengst alsgevolgvandeteeitvansuikerbietenin
intensieveafwisselingmetkoolsoorten (ookwanneerdezealstussengewaswerdenver-
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bouwd)gedaaldmetgemiddeld12tonperha.Bijderotatiesuikerbieten-tarwe-roggevroegeaardappelen+koolsoortenals tussengewas-suikerbietenkonreedsnakortetijd
eensterkeophopingvanbietencystenaaltjeswordenvastgesteld.Bgderotatiemeteen
aandeelsuikerbietenvan25 %wasnaongeveer15proefjarendebesmettingmethetbieteneystenaalt
je (indevormvaneitjes+larven)hetbijnaj50-voudigeinvergelijking
methetaantalinderotatiemetslechts12,5 %bieten,terwijldewortelopbrengst22%
lagerwas (j51tonperhategenover40ton).
Stracke 0-37)schenktbijhetvaakverbouwenvanbietenophetzelfdeperceelook
veelaandachtaandeanderegewassendieinderotatiezijnopgenomen.Volgenshemmag
menbijinschakelingvangewassendiehetbietencystenaaltjebestrijdenzoalsmais,luzerne,roggeenookvanneutralegewassenb.v.aardappelen,erwten,zonderrisicoeen
kortereteeltpauzedanvierjaar aanhouden.Anderzijdsdoetinschakeling,vanwaardplantenvanhetb'etencystenaaltje,b.v.Brassica-soortenenspinazie,ookalstussengewas,
evenalsbepaaldeonkruiden,deteeltpauzeverlengen.Koblet (73)noemtalsmiddelenter
bestrijdingvanhetbietencystenaaltje:hetniet-verbouwenvancultuurgewassendiebehorentotdefamiliederganzevoetachtigen (w.o.spinazie,Ref.),kruisbloemigeneneen
intensieveonkruidbestrijding.
BijeenveeljarigeproefteDikopshofwerdeninderotatie"vroegeaardappelen+
groenten (alstweede gewas)-suikerbieten-wintertarwe-winterrogge",alsgroentenspruitkool,boerenkoolenstamslabonen,metelkaarvergeleken.Naspruitkoolennaboerenkool
bevattedegrondblijkensgegevensvanKlapp (70)veelmeercystenenlarven+eieren
vanhetbietencystenaaltjedannastamslabonen.Degrondwaaropeenmaal indevijfjaar
bietenwarenverbouwd,bevatteduidelijkmeercysten eneieren+larvenvanhetbietencystenaaltjedandegrondwaaropmenslechtseenmaal indezesjaarofeenmaal inde
achtjaarmetbietenterugkwam.
Aardappelcystenaaltje
DeaardappelgoldinZwitserlandlangetijdalszelfverdraagzaam.VolgensKoblet
(73)ishetdaarthansinenkelegebiedenmetintensieveaardappelteelttoteengevaarlijkeophopingvanhetaardappelcystenaaltjegekomen.Inandereakkerbouwgebiedenvan
Zwitserlandwerdditaaltjetotnogtoe (1964)slechtssporadischaangetroffen.
Stelter (154)gingdoormiddelvanhetverbouwenvantegenhetaardappelcystenaaltjeresistenteaardappelenvolgensverschillendedrie-enzesjarigerotatiesna,in
welkematedaardoorinvloedkonwordenuitgeoefendopdeindesbetreffendegrondvoorkomendeaardappelcystenaaltjespopulatie. Dooreenjaarresistenteaardappelenteverbouwen,verminderdedebodembesmettingmetgemiddeld90 %•Bijhetdiversemalenachtereenverbouwenvanresistenteaardappelenbleek,datdeontsmettendewerkingverreweghetsterkstwasgedurendedeeerstetweejaar.Deverminderingvandeaaltjespopulatiebedroegindietweejaarnl.intotaal98 %. Nazesjaaronafgebrokenteeltvan
resistenteaardappelenbleekdebesmettingweliswaartoteenminimum (ca.99*8 %)terugtezijngelopen,dochzewasnietopgehevenenonderscheiddezichnietwezenlijk
vandienatwee-àdriejarigeteeltvanresistenteaardappelen.Dezeresultatenkomen
volgensSelterovereenmetdievanandereonderzoekers.
D.Vruchtopvolgingentarwestengelgalmug
Y^ü^22}S2_Y22_<^e_'';arwes*2nie^ia^m13I^2Nederland
UitgegevensvanHulshoffenNijveldt (64a,67) blijktdatde tarwestengelgalmuginI958voorheteerstinNederlandwerdaangetroffenenwelindeLijmers.Inlaterejarenwerd ze ookindiverseanderegebiedenvanNederlandwaargenomen.InI963
isdetarwestengelgalmugookvrijsterkopgetredeninzuidelijkGroningenaldusPoutsma (103).Enkeleaantastingenleiddenhiertoteenmisgewas.In1964wasnaardemeningvanHulshoffenNijveldt (66) deaantastinginNederlandernstigerdanindevoorafgaandejaren.VooralinGroningenenhetrivierkleigebiedvanGelderland,Utrecht,
Zuid-HollandenNoord-Brabantwasdeschadetoenvanbetekenis.
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Oorzakenvandeverbreidingvandetarwestengelgalmug
DeoorzakenvandesterkeverbreidingvandetarwestengelgalmuginNederlandgedurendedelaatstejarenzijn,volgensHulshoffenNijveldt (66), toeteschrijvenaande
intensievegraanteeltendevervuilingvanverschillendepercelenmetkweek.
Schadebeeldenopbrengstdervingdoordetarwestengelgalmug
Deschadewordtveroorzaaktdoordelarvenvandezemugdie,doorgaansomstreeks
hetschietenvandegraanplant,onderdebladschedekruipen (Vlugschriftnr.80vande
PD (1393)enhierdestengelaantasten.Onderinvloedvandezeaantastingontstaanop
destengelzadelvormigegallen.
Bijwaarnemingenini960,verrichtdoorHulshoffenNijveldt (67),blekendelicht
enzwaaraan~itasteplantenvanzomertarweresp.10en18cmkorterteblijvendande
niet-aangeta...ceplanten.Bijzomergerstwasdegroelremmingmindergroot.Dezelichten
zwaaraangetastezomertarwegafeenopbrengstverliestezienvanresp.18en45 %aan
korrel,blijkbaartengevolgevaneenlager1000-korrelgewichteneengeringeraantal
korrelsperaar.DoorKamphuis (69)wordtin1964deopbrengstdervingbijtarwe,als
gevolgvanaantastingdoordetarwestengelgalmugopdemonocultuurveldjesvanhet
"vruchtwisselingsproefveld "teNieuw-Beerta,geschatop25 %•Deopbrengstdervingbij
tarweopzwaaraangetastepercelenindeomgevingvanditproefveldwasnogduidelijk
groter.
Aantastingenbesmettelijkheidvanverschillendegranenengrassen
DetarwestengelgalmugtastaldusHulshoffenNijveldt (67)alleengranenengrassenaan.Degewassendiehetgevoeligst ervoorzijn,latenookdesterkstebesmetting
na.Vandegranenwordtzomertarwehetzwaarstaangetast;ditgewasisdanookdebestewaardplant,gevolgddoorzomergerstenwintertarwe.Haverwordtweinigofnietaangetast,terwijlookwintergerstenwinterroggeerweiniglastvanhebben.Zomerrogge
heeftervermoedelijkveellastvan.
Deinvloedvanverschillendegewassenophetaantaltarwestengelgalmuggenblijkt
o.m.uitgrondonderzoekdoorHulshoffenNijveldt (66,67).Hieruitkwamnaarvorendat
hetaantallarvenvanditinsektnadeteeltvanzomertarwemet162 %ennazomergerst
metI32 %wastoegenomen.Nadeteeltvanhaverdaarentegentradeenpopulatieverminderingopvan62 %',nabietenwerdeenverminderingvanmeerdan80 %geconstateerd.
VolgensHulshoffenNijveldt (67)fungerennaastdegranenookdiversegrassen
alswaardplant,o.a.kweek,wildehaver,kropaarenveldbeemd.Hetiszelfszeeraannemelijkdatkweekgraséénvandevoornaamsteschakelstussendegraanteeltgebiedenis
geweest.Schutte (116)maaktmeldingvaneenonderzoekinWest-Duitsland,verrichtvan
1955t/mI962,waarbijnaeentweejarigegras-klaverkunstweidediesterkbesmetwasmet
kweek, zomertarwewerdverbouwd.Dezezomertarwewerdzozwaardoordetarwestengelgalmugaangetast,datzeondergeploegdwerd.Eenonderzoeknaardematevanbesmetting
metdezegalmugbijverschillendegraangewassenwaarinookkweekvoorkwam,toondeaan
datdekweekveelsterkerbesmetwasmetdetarwestengelmugdandedesbetreffende
graangewassenenzelfsnogsterkerdanzomertarwe.Bijditonderzoekwerdookdemate
vanbesmettingvergelekentussenverschillendegrassoortenonderling.Kweekbleekdaarbijveelsterkerbesmettezijndandeanderegrassoorten,w.o.timothee,ruwbeemden
Engelsraaigras.OokHulshoffenNijveldt (66) zijnvanmening,datvandegrassenkweek
verrewegdemeestgeschiktewaardplantis.Hunwasgebleken,datdegalmugbijdecultuurgrassen,watNederlandbetreft,totdusvergeenbelangrijkerolgespeeldheeft,ofschoonvolgensVlugschriftnr.80vandePD (139)ookenkelevandezegrassen,b.v.timothee,eveneensgoedewaardplantenzijri.Dezespelenalsonkruidopbouwlandechter
geenrolvanbetekenis.Indegraszaadteeltdientmenwelmettimotheealswaardplant
voordetarwestengelgalmugrekeningtehouden.
OngeschiktewaardplantenzijnnaardemeningvanSmit (I30):hakvruchten,vlinderbloemigen,haver,wintergerst,rogge,kanariezaadengraszaad.
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Inhetvoordeverbreidingvandetarwestengelgalmuggunstigejaar1964kwam,evenalsindaaraanvoorafgaandejaren,dezegalmughoofdzakelijkvooropklei-enzavelgrond.Opzand-endalgrondwerddoorgaansgeenofslechtseenlichteaantastingwaargenomen.Delarvenblijken,aldusHulshoffenNijveldt (67)zeergevoeligtezijnvoor
uitdroging,zodatzezichhetbesteontwikkeleninvochthoudendegrondsoorten,temeer
omdathieropplaatselijkveeltarweengerstwordtverbouwd.
Bestrijdingdoorspecialegewassen-enrassenkeuze
Omdathetmeerofminderernstigoptredenvandetarwestengelmuginnauwverband
staatmetdevruchtopvolging-delarvenblijvenindegrondover-zijnHulshoffen
Nijveldt (66,67)vanmening,datdebestrijdingvooralgerichtdienttezijnophet
achterwegeIrrtenvanvatbaregewassenendebestrijdingvanvatbareonkruiden;ditbetreftdusvooralzomertarweenzomergerstenhetonkruidkweek.Watdegranenbetreft
kanhaver,dateenmindergeschiktewaardplantis,zonderveelrisicoopernstigbesmettegrondwordenverbouwd.Eenongunstigefactorbijdebestrijdingis,dateenklein
deelvandelarvenmeerdanéénjaarindegrondkanoverblijven (Nahetgedurendeeen
jaarverbouwenvaneenniet-vatbaargewas,kandegronddusnoglarvenvanhetvoorafgaandejaarbevatten.Ref.)Mendientbijdegewassenkeuzedaaromrekeningtehouden
metdeaantastingzowelvandevoorvruchtalsvandevoor-voorvrucht.Eendeelvande
larvenkanaldusHulshoffenNijveldt (67)zelfsvijfkeeroverwinteren.Bovendienkan
eenperceelbesmetwordendooraanvliegendemuggen,afkomstigvannaburigepercelen.
Omdathetvluchtvermogendoorgaansbeperktis,blijftvolgensHulshoff (65)hetgevaar
voorverspreidingvanafeenbesmetperceelalsregelbeperkttotderandstrokenvanhet
aangrenzendperceel.Windrichtingenwindkrachttijdensdevluchtperiodebepalenuiteraardmedederichtingwaarinendeafstandwaaroverdebesmettingzichuitbreidtendus
ookdebreedtevanderandstroken.Hetisdaaromaantebevelenomooknaastofvlak
bijeenzwaarbesmetperceelgeenvatbaargewasteverbouwen.
Poutsma (IO5)vindthakvruchtenenhaverdemeestgeschiktenagewassen;degalmug
kanzichhieropnietvermeerderen.OokkoolzaadheeftnaardemeningvanHulshoff(1^2)
eengunstigeffect.Eventueleopslagvangranene.d.inditgewaskanmenchemischbestrijden.
Ooktoepassingvaneenbepaalderassenkeuzekanalsbestrijdingsmiddeldienen.De
teeltvanwintergranenbrengtvolgensHulshoffenNijveldt (66,67)minderrisicomet
zichmeedandievanzomergranen.In1964leedeenwintergraanrasmeteenvlottevoorjaarsontwikkelingminderschadedaneenzichtraagontwikkelendwintergraanras.Eenras
datzichsnelontwikkelt,heeftdusdevoorkeur.
Kweekbestrijding
Kweekiseengoedewaardplant.Eenintensievebestrijdingvanditonkruidverdient
dusaanbeveling,aldusHulshoffenNijveldt (66),ookingebiedenwaardeaantasting
vangewassendoordetarwestengelgalmugtotnutoegeenbelangrijkerolheeftgespeeld.
Invloedvandezaaitijd
ProevenvanHulshoffenNijveldt (67)toondenaan,datvroegerzaaien,zowelvan
winter-alsvanzomergranen,eengeringereaantastinggeeftdanlaatzaaien.Zomergerst
ontwikkeltzichsneller,rijpteerderafdanzomertarweendoorstaatwaarschijnlijk
daardoorbetereenaantastingdanzomertarwe.
Chemischebestrijding
EenafdoendechemischebestrijdingisnaardemeningvanKamphuis (69)zeermoeilijkvanwegedelange"vluchtperiode"vandetarwestengelgalmug.Begintdevluchtvroeg
enhoudtzelangaan,daniseentweedebespuitinggewenst,aldusVlugschriftnr.80
vandePD (65).Bespuiting (meteenbepaaldmengselvanparathionenDDT)zaldikwijls
beperktkunnenblijventotderandstroken-20àJ50meter-vanhetbesmetteperceel,
zomenenHulshoffenNijveldt(66).
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Dewederzijdsebeïnvloedingvanhogereplantenonderinvloedvanallelopathische
factorenheeftdoorgaanseenongunstigeffectopdeplant,alsgevolgvanafscheiding
vanstoffendieremmendopdegroeivandeplantwerken.Plantenkunnenelkaarechter
ookingunstigezinbeïnvloeden,zodatdedoorhenafgescheidenstoffennietsteedsals
"remstoffen"hoeventewordengekaraktiseerd. (Vandaardevervangingvandetitel"Remstoffen",zoalsdiewerdgebezigdinhoofdstukVIvanhetPAW-rapport112doordeterm
"Allelopathie".Ref.)
Allelopathieenwederzijdsebeïnvloeding
MetallelopathiebedoelenBörner (17)enStracke (137)dewederzijdsebeïnvloeding
vanhogerepintendieberustop•allelopathischefactoren,d.w.z.opeenafscheidingof
vrijmakingvanorganischeverbindingenuit (alledelenvan)deplant.WederzijdsebeïnvloedingvanhogereplantenberustvolgensBörner (17)doorgaansoptweegroepenvanfactorenenwelop:a.-deconcurrentieomdegroeifactorenzoalslicht,water,voedsele.d.
(w.o.dusookoorzakenalsgevolgvanaantastingdoorziekteverwekkersofdierlijkebeschadigingen,Ref.)enb.allelopathischefactoren.
Vroegeretheorieën
DetheorievanDeCandolleheeftzich,alduseenbeschrijvingvanBörner (17)over
dehistorischeontwikkelingvanhetallelopathischonderzoek,devorigeeeuwlangetijd
kunnenhandhaven.Volgensdezetheoriescheidenwortelsvanhogereplantentoxischeverbindingenaf,dieeenremmingvandegroeibijdenaburigeplantentotgevolghebben.
Liebigtoondelater (ca.1840,Ref..)aan,datdevoedingsstoffenindegrondeenveel
grotereinvloedopdeplantengroeihebbendandezgn.wortelafscheidingen.Omstreeks
I9OOkwamerweereentoxinentheorienaarvoren,o.a.indeUSA.Volgensdezetheorie
neemtmenaan,datplantenwortelsorganischestoffenuitscheiden,diedebodemvergiftigenendaardoordegroeivanhetvolgende gewasofvannaburigeplantenremmenof
geheelonderdrukken.DezehypotheseheeftzichvolgensBörnertotnutoemetmeerof
mindersuccesgehandhaafdenheeftlangetijdeenbelangrijkerolgespeeldbijdeontwikkelingvandevruchtopvolgingenhetprobleemvandebodemmoeheid.
Scheidenlevendeplantenwortelsinderdaadorganischeverbindingenaf?
Hetvindenvanfijnerebepalingsmethodenomstreeks19^0-o.a.depapierchromatografie,depapierelectrophorese-waardoorhetmogelijkwerdomookdekleinstehoeveelheiddoorplantenafgescheidenstoffentebepalen,heeftvolgensBörner(J-7)het(critisch,Ref.)onderzoekophetgebiedvandeallelopathiegestimuleerd.Börnergaathier
naderopin.Volgenshemwijzenverschillendefactoren,zoalsdesterkeconcentratie
vanmicrobeninderhizosfeer, eropdatplantenwortelsorganischeverbindingenafscheiden.Inderdaadheeftmentotnutoeverschillendestoffenalswortelafscheidingenkunnen
vaststellen.Hetisechternognooitgeluktommetzekerheideendoordewortelsactief
afgescheidenorganischestoftevinden.DitlaatstezouvolgensBörner (17)eenbevestiginginhoudenvandetheorievanMartin,ril.dathetwatdegevondenwortelafscheidingen
betreft,gaatomeendoordeplantnietcontroleerbare diffusievanstoffennaarbuiten.
Bijeendergelijke"passieveafscheiding"kunnenslechtsgeringehoeveelhedenworden
verwacht.Vandetotnutoealswortelafscheidingenvastgesteldeorganischeverbindingen,waarvandeaminozurenensuikersdebelangrijkstezijn,isdephysiologischewerkzaamheidgeringgebleken.Eenuitzonderinghieropvormthetdoorhaverwortelsafgescheidenscopoletin,dochdehoeveelheidhiervandoordeplantenwortelsafgescheidenwaste
geringomwaarneembarebeschadigingenoptewekken.
Afscheidinguitbladeren,zadenenvruchten
DeafscheidingvanphysiologischactieveverbindingenuitdebladereniseenfactordienaardemeningvanBörner (17)voordeallelopathischeproblematiekvanbeteke-
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niskanworden.Doorsommigeplantenwordenconcentratiesstoffenuitgescheidenofuitgespoeld (b.v.doorderegen),dievoldoendezijnomandereplantenonderhunnatuurlijkeomstandighedeninhungroeitebelemmeren.
Zadenenvruchtenscheidenstoffenaf,waarvanerverschillendeeenhogephysiologischewerkzaamheidvertonenb.v.aethyleenuitrijpeappels.HunconcentratieisvolgensBörner (17)echtertegeringenhunwerkzaamheidtekortvanduur,terwijldeze
zichuitsluitendbeperkttotdeomgevingvandezaden.
Afscheidingenuitdodeplantenresten
IntegenstellingtotlevendeplantendelendringenaldusBörner (17)vanuitdood
plantenmateriaal,zoalsoogstresten,grotehoeveelhedenorganischestoffenindebodem.
HetligtnaardemeningvanBörnervoordehand,omnaastdebladuitscheidingen,vooral
aandeplantenresteneenverhoogdebetekenisvoordeallelopathietoetekennen.Erzijn
totnutoeeohterweinigstoffenuitplantenrestengeïdentificeerdwelketevensophun
betekenisvoordeallelopathiezijnonderzocht.
RübensamenRauhe (109)gaaninopderesultatendieSchönbeckverkreegbijproevenmetgraanstro,graanwortelsengraanstro-extracten.Schönbecktrektuitzijnproefresultatendeconclusie,datergeentwijfeloverbestaatdatinbepaaldegronden,vooralinmonocultuur,remmingssystemenaanwezigzijn,waarvandeherkomstuitoogstresten,
ofvanhetindeherfstovergeblevenstrooiselafkomstigvanhetvoorgewas,zeerduidelijkaf
te
leidenis.OokgeluktehetSchönbeckinverschillendegevallenombepaalderemstoffenchemischvasttestellen.Hijslaagdeerechteringeenenkelgevalinomde
onverdraagzaamheidvanplantenbinnendevruchtopvolginguitsluitendtoteentoxische
werkingvanbepaalde,afzonderlijkestoffenterugtebrengen.Demaximaalteverwachten
concentratievandebekendestoffenblijktwelvoldoendetezijnominwatercultuurremmingseffectenteveroorzaken,maardezeblijftindebodemzonderwerking.Hetbestaan
endeinvloedvanremstoffenzijnduswelverzekerd,dochhunchemischenatuurenhun
werkingsmechanismezijnnognietbekend.
OokinNederland is delaatstejarenonderzoekverrichtaangaandedeinvloedvan
afscheidingsproduktenvanplantenopdegroeivanandereplanten.Doormej.DeBoer (16)
werdin196?en1964inpottenmetperlietdeinvloedvangedroogde,gemalenplantenrestenopdegroeivanvlasplantennagegaan.Allepottenkregenhierbijtevensvoedingsoplossingen.Restenvanaardappelloofenvansuikerbietenkoppen,veroorzaaktenbijvlas
kiemremming,groeivertragingenverminderdeopbrengst;aardappelrestengavengroeivertragingeneveneensverminderdeopbrengst.Vlasgezaaidop1tot32dagenoudemengsels
vanperlietenaardappelrestenvertoonde eenvrijwelgelijkegroeivertraging;hierbij
werddusgeeninvloedvandeouderdomvanhetmengselgevonden.Vlasgezaaidop8à18
dagenoudemengselsvanperlietensuikerbieten,vertoonde daarentegeneensterkere
groeiremmingdanvlasopdejongereofouderemengsels.Restenvantarwe,gerstofhaver,beïnvloeddendevlasgroeiniet;restenvankoolzaadgaveneengeringegroeiremmingfcdj
hetvlas.Mej.DeBoertrektuithaarproevendeconclusiedaterinsuikerbietenresteneen
voorvlastoxischestofvoorkomt.Doorafbraakenomzettingvandesuikerbietenresten
neemtdetoxischewerkingtoe.
Doormej.DeBoer (16)isd.m.v.eenkasproefeind196;5devlasgroeinagegaanop
grondafkomstiguitoostelijkFlevoland,waaropin19^5koolzaad,suikerbieten,haver
ofaardappelenwarengegroeidenvergelekenmetdevlasgroeiopgronduitoostelijk
Flevolanddienognietincultuurwasgeweest.Devlasgroeibleekvrijwelgelijkop
grondenwaaropkoolzaad,suikerbieten,haverofaardappelenhaddengegroeid;dezegroei
wasookvrijwelgelijkaandieopgrondwelkenognietincultuurwasgeweest.Inhet
voorjaarvan1964bleekbijpotproevenvanmej.DeBoer (16)datdelengtegroeivan
vlasopdegrondwaarin196j5opoostelijkFlevolandaardappelenwarenverbouwd,beter
wasdanopdegrondwaarin !S6j>opoostelijkFlevolandsuikerbietenwarenverbouwd.Dit
goldookalsaandezegrondenregelmatigvoedingsoplossingenwarentoegediend.Bijeen
potproefinhetnajaarvan1964wasdegroeivanvlashetbesteopkoolzaad-enaardappelgrond,gevolgddoorvlasverbouwdopTagetes-enhavergrond.Opvlas-ensuikerbietengrondgroeidehetvlasslechtsietsbeterdanopgrondwaarnoggeencultuurgewas
(rietgrond)wasverbouwd.
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Mej.DeBoer (16)kweekteinI963vlasplantjesineenvloeistof,afkomstigvanvoedingsoplossingenwaarinwortelsvanresp.koolzaad-,suikerbieten,haver-enaardappelplantenwarengegroeid.Stoffendiedoordewortels.vangenoemdeplantenzoudenkunnen
wordenafgescheiden,haddendusdegelegenheidomdegroeivanvlastebeïnvloeden.Dezeoriënterendeproeflietinderdaadzien,datdegroeivanvlasdoorwortelafscheidingenvangenoemdegewassentebeïnvloedenwas.
Betekenisvandemicro-organismenvoordeallelopathie
Patrick,geciteerddoorBörner (16),toondein1955aandatookmicro-organismen
dooromzettingofafbraakvanonwerkzaambareverbindingentotphytotoxischwerkendestoffen,eenzekerebetekenisvoorallelopathischeproblemenkantoekomen."Daarvóórwasmen
vanmening,datalleeneendirectewerkingvandeafgescheidenverbindingenophetnavolgendgewasplaatsvindt.
Vermogenvanplantentotopnamevanorganischeverbindingen
Uitverschillendeonderzoekingen,o.a.uitdievanRademacherin1959*isgebleken
aldusBörner (16)datookgroteorganischemoleculenvialevendewortelsenbladeren,
deplantbinnenkunnendringenendanverdergeleidworden.
Totnogtoebereikteresultaten
Detotnutoeverkregen,duidelijkeresultatenoverdewerkingvanallelopathische
factorenbijdewederzijdsebeïnvloedingvanhogereplantenzijn,zodeeltBörner (17)
mee»invergelijkingmethet.overditprobleemverrichteonderzoek,zeergeringgeweest.
Ookandereonderzoekers,zoalsGrümmer,houdenvolgensRübensamenRauhe (IO9)detot
nutoedeelshooggesteldeverwachtingenaangaandedewerkingvanallelopathischefactoren,nietvoorgerechtvaardigd.
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DC.EENZIJDIGEGRAANTEELT
Detendenstotvereenvoudigingvanhetbouwplanendevruchtopvolgingblijktwat
deakkerbouwbedrijvenbetreftvooraltotuitingtekomenineenverminderingvanhet
aantalniet-graangewassen.Daardoorneemthetdoorgaanstochalvrijhooggraanaandeel
inhetbouwplannogverdertoe.InNederlandenooko.ra.inWest-enOost-Duitslandkomt
deuitbreidingvandegraanteeltvooraloprekeningvaneentoenamevanhetareaaltarweengerst.
VoordezeekleigrondeninNederlandbedroegvolgensCBS-gegevenshetaandeelgranenindetotaleoppervlaktebouwlandin1964gemiddeld47 %',voordeNederlandsezandgrondenwasditpercentage73 %wanneermendeoppervlaktekunstweideniettothetbouwlandrekenten70 %wanneerkunstweideweltothetbouwlandwordtgerekend.
Praktijkervaringenmeteenzijdigegraanteelt
Bullen(25)maaktmeldingvanpraktijkervaringendiemeninOost-Engelandheeft
opgedaanmeteenzijdigegraanteelt.Hierwordtongeveereenderde vandetotaleBritseoppervlakteaantarweengerstverbouwd.Op27 %vandeinditgebiedgelegenbedrijvenismeerdan70 %vanhetbouwlandmetgranenbezet.GravesenJamestoondenaan,
aldusBullen,dathieropbedrijvenwaarmeerdan80 %vanhetbouwlandmetgranenis
bezet,detarwe-opbrengstenovereendriejarigeperiodeveelaldezelfdewarenalsdie
opbedrijvenmetminderintensievegraanrotaties.Degerstopbrengstenwarenereveneens
gelijk.
SindsdetweedewereldoorlogwordtvolgensBullen (25)doorveelboereninZuidenOost-Engelandzomergerstmeerofminderonafgebrokenverbouwd,zondernoemenswaardigeopbrengstdaling.Opeenbedrijfvan200acreinhetzandgebiedvanNottinghamshire
verbouwtmendelaatstezevenjaaralleenmaargerst;opeenderdevandebedrijfsoppervlaktegroeidezelfs16jaarachterelkaargerst.Ervielhiergeenmeetbaareffectals
gevolgvanziektenenbeschadigingenteconstateren.Vooraldelaatstedriejaarwaren
deopbrengstengestegen.Opditbedrijflagendeopbrengstenzevenprocentlagerdan
opvergelijkbarebedrijvenmeteennormalerotatie,terwijldevastekostenperacre
27 %lagerwarenenhetnetto-bedrijfsinkomen72$hogerwas.
Klapp (71)maaktmeldingvanervaringendiemeninWest-Duitslandmet"getreidestarke"rotatiesheeftopgedaan.Erzijnindatlandtalrijkekleinegebiedenwaarmen
zichopdatpuntveelmeerkanveroorlovendanelders,vooralmetzomergerst.Menvindt
errotatiesmet 66 tot80 %granen,incombinatiesals:hakvrucht-tarwe-zomergerst,hakvrucht-tarwe-zomergerst-zomergerst,hakvrucht-tarwe-zomergerst-zomergerst-zomergerst.
Hierbijondervindtdetarwegeenlastvanvoetziekten.Zelfsvijfkeernaelkaarverbouwenvangerstisergeenzeldzaamheid.Klappschrijftdemogelijkheidomhieropzo'n
intensievemaniergerstteverbouwentoeaaneenbijzonder bevoorrechtestandplaatsten
aanzienvandezeteeltenwelalsgevolgvaneengrotebasenrijkdom (vooralaankalk)
vandebodemineendoorgaansrelatiefdroogklimaat.Dochookindiversegraangebieden
vanWest-Duitslandmetvrijveelneerslageneenweinigbasenrijkebouwvoorvindtmen
70à80 %vanhetbouwlanddoorgraneningenomen,metmeertarwedangerst,naastroggeenhaver.Vaakvolgengerstentarwesnelleropelkaar,zonderdaarvanschadeteondervinden.IetsdergelijksvindtmenvolgensKlappookinZwitserlandbijveelwisselbouwrotaties,dochhierwordtzulksmogelijkgemaaktdoordegunstigewerkingvande
gras-klavermengsels.
OokinverschillendezeekleigebiedenvanNederlandkanmensprekenvanvrijeenzijdigegraanverbouwo.a.inhetnoordenvanGroningen.Hierbedroeg,aldusgegevens
vanGrootenhuis (52),indeperiodeI96It/mI963hetaandeelgraneninverhoudingtot
detotaleoppervlaktebouwlandgemiddeld73 %•VoordeprovincieZeelandenvoornoordelijkFrieslandbedroegendezecijfersresp,40en4]3%. InNoord-Groningenismen,
metz'n73 %graneninhetbouwplan,gedwongenomvaakgraannagraanteverbouwen.
Vooraldelaatste15jaar warendekilogramopbrengstenopdeGroningseH e i duidelijk
ongunstigerdandieopdezuidwestelijkezeeklei,t.w.ZeelandenzuidwestNoord-Brabant.Grootenhuisschat,dathetvaakverbouwenvangraannagraaninNoord-Groningen
bijtarweengersteenopbrengstdervingvangemiddeldzesàzevenprocenttotgevolg

-71heeftinvergelijkingmetdetarwe-engerstopbrengstinNoord-FrieslandenZeeland.
Ditdusalleenalsgevolgvanverschilinvoorvrucht.Dezeschattingisgebaseerdop
resultatenvanvruchtwisselingsproevenopdeLovinkhoeveindeNOP.
Opbrengstproevenmeteenzijdigegraanrotaties
Eenextremevormvaneenzijdigegraanteeltvindtmenbijteeltvantarwe,gerst,
haver,rogge,maiswelkeinmonocultuurwordenverbouwd.InRapport112vanhetPAW
-hoofdstukXVTI-werdenreedsverschillenderesultatenvermeldvanproevenmetmonocultuurgranen.
OphetterreinvandeUniversiteit inIllinois O), USA,wordtopeenpermanent
maisproefveldreeds89jarenachtereenmetsuccesmaisverbouwd.Zaaizaadbehandeling,
gebruikvanresistentehybriderassenenvroegoogstenhoudendeopbrengstenhierbinnenaanvaardbaregrenzen.
OphetJealott'sHillResearchStationinEngelandwerddoorHoodenProctor(63)
van19^5t/m1956eenproefuitgevoerdmethetdoeldeproduktdevangewassendievolgenseenvierjarigerotatiemet100 %granenwerdenverbouwd,tevergelijkenmetvijf
anderevierjarigerotatieswaarbijéénkeerindevierjaardegraanteeltwerdafgewisseldmetdeteeltvaneenniet-graangewasofmetbraak.Derotatiemet100$graan
was:zomergerst-wintertarwe-haver-zomergerst.Bijdevijfandererotatieswasdezomergerstvoorafgaandeaanwintertarwevervangendoorresp.eenjarigebeweidekunstweide,
eenjarigegehooideendaarnabeweidekunstweide,koolzaadvoorbeweiding,mosterdvoor
groenbemestingenbraak.TenaanzienvandebemestingbijdegranenwarenertweeNtrappen,nl.0.2en0.4cwtperacre.Debasisbemestingwasvoorallegewassengelijk,
nl.0.3owtKgOenO.3cwtPp 0 ^P e ra c r e P e rJaar.Hetvervangenvanzomergerstinde
100 %graanrotatiedooreenniet-graangewashadeengunstigeuitwerkingopdeopbrengst
vandedriedaarnaverbouwdegraangewassen,vooralopdievandewintertarwe (heteerste
nagewas).Dehoogstemeeropbrengstaantarwe,gerekendoverdeperiode19^7t/m195^
werdverkregeninderotatiemetbraakenbedroeg J2. %.Deopbrengststeeghierbijvan
25.5tot y±.8 cwtperacre.Degeringsteopbrengststijgingbijtarwewasdieverbouwdna
gehooidekunstweide,nl.25 %•Gaatmenalleendeopbrengstennaoverde.tweedehelft
vandeachtjarigeperiode19^7t/m195^>dusvan1951t/m195^,danblijktdehoogste
tarwe-opbrengst (55-8cwtperacre)verkregentezijnnaeenjarigebeweidekunstweide.
(Bijdezeproefisdeopbrengststijgingbijtarwewaarschijnlijkmeertoeteschrijven
aanverbeteringvandevoorvruchtdanalseengevolgvaneenverlagingvanhetaandeel
graneninderotatie,Ref.)Watdeopbrengstenaanhaverenaanzomergerst-resp.als
tweedeenalsderdenagewas-betreft:dezewarenzowelindeeerstealsindetweede
helftvandeproefperiodehethoogstinderotatiemetbeweidekunstweide.Deopbrengst
aanhaverwashetlaagstinderotatiemetbraak,dieaangerstinderotatiemetuitsluitendgranen;ditgoldzowelindeeerstealsindetweedehelftvandeproefperiode.
Opvallendwasdatdeopbrengstvandehaverindetweedehelft-vandeproefperiodebij
allezesrotatiesduidelijkbeterwasdanindeeerstehelft.,Tenaanzienvandetarwe
engerstWasditalleenhetgevalinderotatiesmetkunstweide,terwijlbijdeandere
vierrotatiesindetweedehelftvandeproefperiodesprakewasvaneendalingvanzoweldetarwe-alsdegerstopbrengst.Ookvielhierdesterkedalingopvandetarweopbrengstindetweedehelftvandeproefperiodein'derotatiesmetbraakeninderotatiemet1 0 0 $granen.(Ditzouerdusopkunnenwijzen,datonderomstandighedenalsbij
dezeproef,detarwe-engerstopbrengstenineenvierjarigerotatiemetuitsluitendgranenw.o.haver,nietoppeiltehoudenzijnendateenbraakjaargeenvoldoendecompensatiehiertegenvormt.Ref.)
Schnièder-geciteerddoorRübensamenRauhe (IO9)-vondbijzelfverdraagzaamheidsproevenoplichtegrondinThyrow,Oost-Duitsland,dathetverbouwenvangerstna
gerst,invergelijkingmetdeteeltvangerstnaeenandergewas,degerstopbrengstmet
ca.20 %deeddalen;doorhetverbouwenvangerstnatweemaal gerst,daaldedegerstopbrengstmetnogeens15à20 %.Doormonocultuurdaaldebijgerstdestanddichtheid,
het1000-korrelgewichtenhetaantalkorrelsperaar,terwijldewortelgroeiendebewortelingsdiepteafnamen.Dewortelgroeiwerdsterkerbeïnvloeddandegroeivandebovengrondseplantendelen.Eenmaligeonderbrekingvaneenveeljarigemonocultuurgerst

-72doorbraak,zomerroggeofaardappelen -zonderstalmesttoevoeging-deeddegerstopbrengstopdezelichtegrondmetmeerdan30 %stijgen.
Klapp (71)maaktmeldingvanresultatenvanveeljarigeproevenwaarbijdrierotatiesmetresp.50,60en75 %granenmet elkaarwordenvergeleken.Gerstkomtbijdeze
proeven,diewordenverricht oploss-leemgrondvandeproefboerderijDikopshof in
West-Duitsland,nietvoor.Bijvergelijkingvandeopbrengstenbetrekkinghebbend op
deperioden1944t/m 1953en1955t/m 1965blijkt,dat inlaatstgenoemde periodederoggeverbouwdvolgensderotatiemet75 %granen,inopbrengst sterkisgedaald,integenstellingtotdeopbrengstenvanderoggeverbouwdvolgensderotatiesmet50resp.60 %
granen.DezedalingisvolgensKlapptoeteschrijven aanhetfeit,datroggeinderotatiemet75 %granenhetderdeachtereenvolgende graangewaswasenwelnahaver-wintertarwe.De sterke stijgingvandehaveropbrengst bijrotatiesmet50en60 %granen,van
ca.35qperhagedurende1944/1953tot42qgedurende deperiode1955/1965*wasvooral
hetgevolgvandeinvoeringvansteviger,produktievere rassen.Deopbrengstaanhaver
verbouwdvolgens derotatiemet75 %granen,bleefechterdezelfdenl.35Q«Ditzou
volgensKlappvooraltoegeschrevenkunnenworden aaneentoenemende aantastingdoorhet
havercystenaaltje;deteeltpauzenbijhavervantweeresp.vier jaar inderotatiemet
75 %granenzijnhierblijkbaartekort.Detarwe-opbrengstenvertonenzowelbijvergelijkingvandetweegenoemdeproefperioden alsbijonderlingevergelijkingvandedrie
rotaties,slechtsgeringeverschillen.Dithoudtdusin,dathierdetarwe-opbrengst bij
eenrotatie met75 %granenoppeilkonwordengehouden.Hierbijmoetworden opgemerkt
daterwelhaverdochgeengerstwerdverbouwd,terwijldesterktoegenomenveronkruidingvanhetproefveld flinkwerdbestreden.
Lechner(88)wijst,naaraanleidingvandetendenstottoenemendegraanverbouw,op
hetopbrengstdalend effectbijteeltvanzomergerstnatarwe.Hijmaakt daarbijmelding
vaneenDeensevruchtopvolgingsproef,waarbijextreemhogegraanpercentages zijnbetrokken.Invergelijkingmetzgn.normalevruchtwisseling -deopvolgingvaneenhalmvrucht
dooreenbladvrucht -hadhiertarwebijverbouwna:
Eenmaal gerst
Eenmaal gerst
Tweemaalgerst
Tweemaalgerst
Driemaalgerst
Driemaalgerst

'• eenopbrengstdalingvan 2,9 qperha
eenmaal tarwe : eenopbrengstdalingvan 7*6 qperha
eenmaal tarwe : eenopbrengstdalingvan14,2qperha
tweemaaltarwe : eenopbrengstdalingvan14,8qperha
tweemaaltarwe : eenopbrengstdalingvan16,8qperha
driemaaltarwe :• eenopbrengstdalingvan27,0qperha

Eengelijktijdighiermeeverrichte proefwaarbijgetrachtwerd omdoorverdubbeling
vandeN-giftvan3°0kgtot600kgkalksalpeter perhadebuitengewoon sterkeopbrengstdalingen alsgevolgvandeeenzijdige gerst-entarweteelt opteheffen,wasnietsuccesvol.
Opdeproefboeider^inNieuw-BeertainGroningen,gelegenopzwareDollardklei,wordt
vanaf1934getracht aandehandvanvruchtopvolgingsproeven nategaaninwelk opzicht
eenintensieve graanteeltopdezegrondtotmoeilijkhedenkanleiden.Hierbijwordtgebruikgemaaktvanvijfrotatiesmetverschillend aandeelgranen.Dezerotatieszijn:
1.tarwe-tarwe (=1 0 0 $ tarwe),2.tarwe-gerst (=1 0 0 $ granen),3. tarwe-gerst-erwten
(= 66 fogranen),4.tarwe-erwten-gerst-suikerbieten (=50 %granen),5.tarwe-erwtensuikerbieten (=33 %granen).Inzijnindrukkenoverdeeerste zesproefjarenzegt
Meijers (95)o.m. datgeblekenisdathetgedurende dieperiodemogelijkwasomdegraanopbrengstenoppeiltehouden,ookbijtarwediealsmonocultuurwerdverbouwd;hierbij
speelteengoedebemesting,vooralmetstikstof,eenbelangrijke rol.Na20proefjaren
geluktehet,aldusMeijers,nogsteedsomdegraanopbrengsten opdezeDollardklei "vrijwel" oppeiltehouden.TenBoer (95)merkt ineenoverzichtoverdeeerste25Jaarvan
dezeproefo.a.op,datmonocultuurtarweendetarwe endegerstverbouwdvolgensde
rotatietarwe-gerstvanafhet21eproefjaaraanzienlijk lagereopbrengstengaven,ondanksdezwaardereN-bemesting,vergelekenbijdetarweengerstverbouwdvolgensde
overigedrierotaties.Wanneermendevijfrotaties inbovengenoemdevolgorde aanduidt
metresp.TT,TG,C,B enA danblijkennaomrekeningvandejaarlijksekg-opbrengsten
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inrelatieveopbrengsten (waarbijinelkjaarvoorelkgewasdegemiddeldekg-opbrengst
gerekendoverallerotatieswaarinbetreffendgewasvoorkwamop100werdgesteld),wat
betreftdeopbrengstenaantarweverbouwdvolgensderotatiesTT,TG,C,BenAdevolgenderesp.verhoudingscijferstegelden-alsgemiddeldenoverdeeerste25proefjaren
-98,93,100,102en100.Tenaanzienvandegerstopbrengstenverkregend.m.v.deresp.
rotatiesTG,CenBkwamTenBoertotdeverhoudingscijfersvanresp. 91, 97enIO3.
Watdetarwe-opbrengstenbetreft,konerdeeerste25proefjarentussenderotatiesA,
BenCdusgeenduidelijkverschilwordengevonden (M.a.w.bijtarweverbouwdineenrotatiemettweederdegraan+eenderdeerwtenbleefdeopbrengstevengoedoppeilalsbij
tarweverbouwdineenrotatiemeteenderdegraan+eenderdeerwten+eenderdehakvruchten.Ref.)Deinvloedvandevoorvruchtwashierbij,aldusTenBoergroterdandeinvloed
vanhetverschilinpercentagegraan.NaardemeningvanTenBoerblijkt,afgaandeop
dezeresultaten,eengrootpercentagegraaninhetbouwplanmogelijk,mitshiereenbehoorlijkvruchtbaarheidsvermeerderendgewastegenoverstaat.Kamphuis (56)concludeert
naaraanleidingvanderesultatenvandezeproefdatmeteenvruchtopvolgingvantweederdegraanwaarineenvlinderbloemiggewaszoalserwten,bonen,klaverofluzerneis
opgenomen,steedsgoedegraanopbrengstenzijnteverwachten.
OpdeVanBemmelenhoeveindeWieringermeerwordenvanaf1953°Pn e t zgn.permanentevruchtopvolgingsproefveld (102)diverserotatiesmetverschillendaandeelgranenmet
elkaarvergeleken.Ditproefveldisverdeeldinvierakkers,aangeduidalsresp.akker
negen,akkeracht,akkerzevenenakkerzes.Akkernegenwordtsteedsmetgraanbeteeld
enwelvolgensderotatiezomertarwe-zomergerst-haver.Dezeakkerteltdrieobjecten:
objecteenmet100 %graanzondergroenbemesting,objecttweemet100 %graaneneenmaal
perdriejaargroenbemestingenobjectdriemet100 %graanentweemaal perdriejaar
groenbemesting.Akkerachttelttweerotatieselkmet66 %graan,t.w.zomertarwe-havervlas+groenbemestingenzomertarwe-zomergerst+groenbemesting-suikerbieten+loofals
groenbemesting.Opakkerzevenwordentweedriejarigerotatiesaangehouden,beidemet
33 %graan,t.w.derotatieaardappelen-zomertarwe-vlas+groenbemesting ende rotatie
suikerbieten+loof als groenbemesting-erwten-zomertarwe+groenbemesting. Akkerzesbevatdevolgendezesjarigerotatiemet33 %graan:aardappelen-zomertarwe+groenbemestihg-suikerbieten4-loofalsgroenbemesting-erwten-haver-vlas+groenbemesting. Degroenbemestingnagraanbestonddoorgaansuitrodeklaverofhopperupsklaver.Opdeakkers
acht,zevenenzeswordeninelkjaarallegewassenverbouwddieindebetreffenderotatiesvoorkomen.Opakkernegeniszulksniethetgeval.DeVanBemmelenhoeveisgelegen
opeenlichtezavelgrondmeteenslibgehaltevanruim20 %.DeN-bemestingwordter,
evenalsdebemestingmetPenK,zogoedmogelijkaangepastaandebehoeftevanhetbetreffendegewas,waarbijuiteraardookrekeningwordtgehoudenmetdevoorvrucht.
Vergelijkenwedeopbrengstenaantarwe,gerstenhaververkregenindeverschillenderotatiesvandezevruchtopvolgingsproefopdeVanBemmelenhoeve,dankunnenwedie
overdeeerste11proefjaren (1953t/mI963)alsvolgtsamenvatten.Tarweverbouwdvolgensderotatiezomertarwe-zomergerst-haver brachtingevalbijdezerotatieeenmaal
indedriejaarresp.tweemaalindedriejaareengroenbemesterwerdverbouwddrie
procentresp.vierprocentmeeropdantarweverbouwdvolgensdierotatiezondergroenbemesting.Betrekkenwehierooknogderotatiesbijmetresp.66 %granen (akkeracht),
33 fogranen (akkerzeven)en33 %granen (akkerzes),danwordtdeopbrengstverhouding
gerekendovervieroogstjaren1953*1956,1959enI963,resp.100 :103 :104 :106:
105 :109.(Indeoverigezeven jaarwerdopakkernegengeentarweverbouwd).Watde
gerstbetreft,zienwebijditgewaseenopbrengsttoenamebijeenmaal resp.tweemaal
verbouwenvaneengroenbemestingineendriejarigerotatiemet100 %graan(akkernegen)
vangemiddelddrieeneenprocentgerekendoverdejaren1954,1957,i960enI963.Het
verbouwenvaneengroenbemesterineen100^-graanrotatie,hadtotnutoedusweinig
effectopdegerstopbrengst.Gerstverbouwdvolgensdedriejarigerotatiemet 66 %graan:
zomertarwe-zomergerst +groenbemesting-suikerbieten +loofalsgroenbemestingbracht
gemiddeldovervieroogstjarenzelfsvijfprocentminderopdangerstverbouwdvolgens
derotatiemet100 %graanzonderinschakelingvangroenbemesting.Ookdehaverondervondinderotatiezomertarwe-zomergerst-havernietveeleffectvandeinschakelingvan
eengroenbemester.Deopbrengststijgingdooreenmaal resp.tweemaal groenbemestingin
driejaarbedroeg-gerekendoverdejaren1955*1958enI96I-gemiddeldtweeeneen
procent.
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vanresp.100 :10^ :106.Haververbouwdvolgensderotatiezomertarwe-haver-vlas+
groenbemesting (= 66 %graan,33 %haver)brachtindieperiodegemiddeld10 %minder
opdanhaververbouwdvolgensderotatieaardappelen-zomertarwe +groenbemesting-suikerbieten-erwten-haver-vlas+groenbemesting (=33 f°graan,l6 %haver).
OpdeVanBemmelenhoevewordtvanaf1937ookeenproefverrichtmeteenzijdige
graanteelt,waarbijtarwe,gerst,haverenroggeonafgebrokeninmonocultuurworden
verbouwd (metuitzonderingvandeperiode1953t/m1956waarindemonocultuurhaver
werdonderbrokendoordeteeltvanerwtenenvlas).Ditzgn.proefveldmeteenzijdige
graanbouw (40)grenstaanhetzojuistbesprokenpermanentevruchtopvolgingsproefveld(zodatwegeenaltegrotefoutmaken-desamenstellingvandegrondisopbeideproefveldenpraktischgelijk-alswederesultatenvandezetweeproefveldenzodanigmetelkaar
vergelijkenalsofzetoteenendezelfdeproefbehoren;hierbijmoetwordenbedacht,
dathet"proefveldmeteenzijdigegraanbouw"reedsaangelegdwerdin1937*terwijlhet
"permanentevruchtopvolgingsproefveld" pasin1953totstandkwam,juistopdeplaats
vanhetandereproefveld,waardoorhetin1937aangelegdeproefveldvanaf1953veel
kleinerisdanhetvóór1953was,Ref.)Vergelijkenwegedurendedeperiode1955t/m
I964-vóór1955zijngeenvolledigegegevensoverdemonocultuurgranenbeschikbaardeopbrengstenaantarweverbouwdinmonocultuurmetdieverbouwdvolgensderotaties
mettweederdegraan,eenderdetarwe (akkeracht),eenderdegraan,eenderdetarwe(akker
zeven)eneenderdegraan,eenzesdetarwe (akkerzes),danblijkendezeopbrengstenzich
teverhoudenalsresp.100:126 :130:ljj6.Vergelijkingvandegerstverbouwdinmonocultuurmetdegerstverbouwdvolgensderotatietweederdegraan,eenderdegerst(akkeracht)geeftoverdeperiode1955t/m1964alsresp.opbrengstverhouding100 :IO9.
Dehaververbouwdinmonocultuur,dehaververbouwdvolgensderotaüetweederdegraan,eenderde
haver-(akkeracht)endehaververbouwdvolgensderotatieeenderdegraan,eenzesdehaver,gafoverdeperiode1957t/m1964gemiddeldeenopbrengstverhoudingvanresp.100:
II7 :133«Vergelijkenwedeopbrengstenvandegranenverbouwdinmonocultuurmetdie
vandegranenverbouwdvolgensderotatiezomertarwe-zomergerst-haver(duszondergroenbemesting),dankomenwetotdevolgendeopbrengstverhoudingen:voortarwe100:121,
voorgerst100 :112,voorhaver100 :l^L.Dezelaatsteopbrengstverhoudingenhebben
telkensbetrekkingopgemiddeldenvandrieoogstjaren,omdatopakkernegenslechtsom
dedriejaarhetzelfdegraangewaswordtverbouwd. (Deresultatenvandezeproefwekken
deindruk,datgerstminderonverdraagzaamismetzichzelfdantarwe,Ref.)
Verschilinzelfonverdraagzaamheidtussentarweengerst
VanI96It/m1963werdinRothamstedgerstverbouwdvolgensderotatiehaver-bonengerstenvolgensderotatiegerst-gerst-gerst.UitgegevensvanSlope (125)hierover
blijktdatdeopbrengstverliezenaangerstalsgevolgvandriejaarmonocultuurvergelekenbijdeteeltvangerstvolgensderotatiehaver-bonen-gerstbijeenbemestingaan
degerstvan0Ngemiddeld25 %tebedragen,bij0,3cwtNperacre20 %enbij0,6cwt
N11 fo. Slope (125)isvanmening,datintensievegerstteelttotminderrisico'sleidt
-watbetreftopbrengstverliezendoorziekten-danintensieveverbouwvantarwe.
Thorold (l40,l4l)vermeldtresultatenvanproevendiein1959,i960enI96Iop
hetproefstationteWoburnbijzomertarweenzomergerstwerdenverricht.Dezegranen
werdenzoweluitgezaaidopveldjeswaaropvóór1956uitsluitendzomertarwewasverbouwd
alsopveldjeswaaropvóór1956uitsluitendzomergerstwasverbouwd.Van1956t/m1958
lagditlandinbraak.Detarwevan1959t/mI96Igezaaidopde (tot1956)monocultuur
gerstveldjes>brachtindiedriejarengemiddeld4.1cwtperacremeerop,ofwel24 %,
dandetarweverbouwdopdeveldjesmet (tot1956)monocultuurtarwe.Degerstverbouwd
ophet"tarweland"steegeveneensduidelijkinopbrengstvergelekenbijdegerstverbouwdophet"gerstland".Deopbrengststijgingvangemiddeld2.9cwtperacre,ofwel14$,
overdeperiode1959t/mI96Iwasechterduidelijkmindergrootdandievantarwe.(Volgensdezeproefzougerstdusinderdaadmindergevoeligzijnvoormonocultuurdantarwe.Ref.)
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Bijhetaanhalenvanliteratuuroverdeschadelijkeinvloedvanvoetziektenopde
opbrengstbijgranen (hoofdstukVil),kwamookreedsdetendenstotdalingvandeaantastingdoorvoetziekten,metnamedoordetarwehataidoder,byaanhoudendemonocultuurter
sprake..Deverminderingvandeaantastingdoordetarwehalmdoderbijaanhoudendemonocultuurvangranenbleekdaarbijsamentegaanmeteentoenemingvandeopbrengst.
Dezetendenstotopbrengststijgingwanneermendoorgaatmethetsteedsmaarverbouwenvanhetzelfdegraangewas,i.e.tarwe,ophetzelfdeperceel,komtookduidelijk
naar'vorenbijproevendoorSlope (124)ini960,I96Ien1962ophetproefstationte
Rothamsteduitgevoerd.Hierbijwerdendeopbrengstenbijwintertarwetelkensverbouwd
alslaatstegewasvanverschillendevierjarigerotaties,nagegaan.Inderotatiewintertarwe-wintertarwe-zomertarwe-wintertarwe gafwintertarwealsvierdeachtereenvolgend
tarwegewasinalledriedeproefjareneenduidelijkhogereopbrengstdandewintertarwe
verbouwdvolgensderotatieshaver-wintertarwe-zomertarwe-wintertarwe enwintertarwehaver-zomertarwe-wintertarwe.Deopbrengstenaanwintertarwetelkensverbouwdalsvierdegewasingenoemdedrierotaties,bedroegenresp.,gemiddeldoveri960t/mI962,
Jpt, 28en26cwtperacre.Hetpercentagedoordetarwehalmdoderbesmettehalmenbedroeg
hierbijresp.54,64en68 %.Ditbetekent aldus Slope,datinalleproefjarenhet
vierdeachtereenvolgendetarwegewasmeeropbracht (enminderlasthadvandetarwehalmdoder)danhetderdeentweedeopeenvolgendetarwegewas.Dewintertarweverbouwdnaeen
niet-graangewas,volgensderotatiezomertarwe-haver-bonen-wintertarwe,had (uiteraard)
eenveelhogereopbrengst-gemiddeldeopbrengstoveri960t/mI962van49cwt-dande
tarweverbouwdalsvierdeachtereenvolgendtarwegewas.BijproevenvanSlopeenCox(128)
produceerdeinvierachtereenvolgendejarenhetvierdeenvijfdeopeenvolgendetarwegewastelkensevenveelensomsmeer aankorrel,alshettweedeenderdeopeenvolgendtarwegewas.Hetfeitdatnaarmatemenlangerdoorgaatmethetverbouwenvantarweinmonocultuurdeaantastingdoordetarwehalmdoderafneemt (endaardoordetarwe-opbrengstweer
gaatstijgen,Ref.)wijstervolgensCox (26)op,dateenkorteonderbrekingindeopeenvolgendeverbouwvanwintertarwegeenzinheeftindiendetarwehalmdoderdehoofdoorzaakisvandebeperktetarwe-opbrengsten.Ditmagechtergeenargumentzijntegen
vruchtwisseling;wantofschoonvolgensdeproefvanCox (26)deopbrengstvanhetzesde
achtereenvolgendetarwegewasduidelijkhoger (ruimtienprocent)wasdandievanhet
derdetarwegewas,lagdeopbrengstvanditzesdeachtereenvolgendetarwegewasnogtenminste10cwtperacrelagerdandenormaleopbrengstvanwintertarwedieinRothamsted
wordtverbouwd,maardanzonderbesmettewordenmetdeoogvlekkenziekteentarwehalmdoder.
Oorzakenvandeopbrengstdalingbijintensievetarweteelt
Bullen (25)die,zoalsreeds op blz.73werdvermeld,gewagmaaktvangunstige
praktijkervaringenmetintensievegraanteeltinEngeland,waarschuwterondanksdatvoor
datonderverschillendeomstandighedendeopbrengstenbijzeerintensievegraanteeltkunnendalen.OorzakenhiervoorkunnenvolgensBullenzijn:onevenwichtigevoeding,verslechterdebodemstructuur,-dalingvandevoorraadorganischestof,aandebodemgebonden
ziekten enplagenenonvoldoendeonkruidbestrijding.
De hierboven aangehaaldeproeven van Cox enSlope (26,124,128) verricht
inEngeland,toondenaandatbijaanhoudendeteeltvantarweinmonocultuurdeopbrengstenaantarwealsgevolgvanverminderingderaantastingdoordetarwehalmdoder,niet
verderafnamendochzelfsweergingenstijgen.(Dathetopbrengstniveaudanechter,zoalsCox (26)vermeldt,nogbelangrijkbenedenhetopbrengstniveaubleefdatdoortarwe'
innormalerotatieswordtbereikt,duidteropdatdezevoetziekteniet.deenigeoorzaak
isvandieopbrengstdalingbijteeltvantarweinmonocultuur.Ref.)Meijers (95)vond
ophetproefveldBlink,waarvan19J54t/m1951verschillendegewassenw.o.tarwe,onafgebrokeninmonocultuurwerdenverbouwd,datvoetziekte,metnamedeoogvlekkenziekte,
gedurendedeeerstejarenindeveldjesmetmonocultuurtarweinergematevoorkwam;op
denlangenduurwerdzeervrijwelnietmeeraangetroffen.Meijersvondgeenverbandtussenhetvakerterugkomenmettarweeneentoenemingvandeoogvlekkenziekte. (Datdeopbrengstenbijtarweinmonocultuurhieropdenduurnietstegen-deopbrengstoverde
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19^2-wijstdaarookalop.Ref)
Ziektenenplagenalsgevolgvaneenzijdigegraanteelt
UitbreidingvandegraanteeltblijktvolgensBullen (25)indemeestelandenvaak
samentegaanmeteentoenamevandeaandebodemgebondenschimmelziekten;hiervanzijn
watdegranenbetreftdevoetziekten,metnamedetarwehalmdoderendeoogvlekkenziekte,
deschadelijkste.Ookkanfusarium-eveneenseenvoetziekte-degranenaantasten,zoalsbijproevenvanThorold (1^1)metgerstverbouwdinmonocultuurhetgevalwas.In
eenvoorgaanddeelvandithoofdstukeninhethoofdstukwaarinliteratuuroverstrobemestingisverwerkt (hoofdstukIV),werdenresultatenvermeldvanproeven,waaruithet
verbandtussenopbrengstdalingbijgranenenmatevanbesmettingmetvoetziektennaar
vorenkwamen.
Bullen (25)meentdatnietseropwijstdatintensievegraanteelthetrisicometbetrekkingtotmoeilijkhedendiehetgevolgzijnvandeaandebodemgebondenplagen,doet
toenemen,uitgezonderdhethavercystenaaltje.InEngelandwerd reedsin1935melding
gemaaktvanhetmislukkenvandehaverteelt.
N-behoeftebijeenzijdigegraanteelt
DoorBullen (25)wordtnaderingegaanopdeplantenvoedingbijeenzijdigegraanteelt,
speciaalwatheteffectvandievoedingopdeopbrengstbetreft.VolgensBullenhebben
proeveninRothamsted aangetoond,datbijeenzijdigegraanteeltdeopbrengstenbijalleen
maaranorganisohebemestingtochopeenredelijkpeiltehandhavenzijn.ToevoegingvanN
aaneenPKNaMg-bemestingdeeddeopbrengstenaanzienlijkstijgen.AndereproeveninEngelndwezenaldusBullenuitdatbijeenrotatiemetuitsluitendgranen,tarweeenNhoeveelheidvanmeerdan100eenhedennodighadzonderdatlegeringoptrad.Bijnormale
rotatiesdaarentegenvraagttarwezeldenmeerdan80eenhedenN;bijdezegiftkandan
bovendieninaanzienlijkematelegeringoptreden.DatdeN-behoeftebijeenzijdigegraanteeltstijgt,blijktookuitdeveeljarigeproevenvanHoodenProctor (63).Deopbrengststijgingbijgranendieverbouwdwerdenineenzijdigegraanrotatiesbedroegalsgevolg
vaneenextraN-giftvan0.2cwtperacregedurendedeeerstevierproefjaren27cwt
korrelperacreengedurendedelaatstevierproefjaren3«8cwt.DitwijstvolgensHood
enProctoropeenafnemendenatuurlijkevruchtbaarheidvandegrond.Bijproevenvan
Slope (126)meteenzijdigegraanrotatiesbijstijgendeN-giften»gafdehoogsteN-hoeveelheidvan0,9cwtperacreaangerstnogeenflinkopbrengstverhogend effectindien
eveneensgerstdevoorvruchtwas;fungeerdenbonenofaardappelenalsvoorvrucht,dan
hadeenN-giftvan0.9cwtperacret.o.v.eengiftvan0,6Ngeenopbrengststijging
meertotgevolg (d.w.z.hoeeenzijdigerdegerstteelt,hoeN-behoeftigerdegrondwerd.
Ref.)
OokbijNederlandseproevenmetgranenverbouwdinmonocultuur,zoalsdieophet
proefveldBlink (93)e n deproefboerderijteNieuw-Beerta (95)*komtduidelijknaarvorendatbijeenzeereenzijdigegraanteeltenbijgranenverbouwdinmonocultuur,veel
stikstofnodigisomnogeenredelijkgoedgewastekrijgen.OphetpermanentevruchtopvolgingsproefveldvandeVanBemmelerihoeveindeWieringermeer (102)blijkendegranenverbouwdvolgensrotatiesmetuitsluitendgranen,opdenduurookdemeestestikstof
(vaak7OOkgkalksalpeterofwelruim100kgNperha)tevragen.OphetvruchtwisselingsproefveldinNieuw-Beerta (95)kregendeveldjesmetmonocultuurtarwetotnogtoe
meestal20Nmeerdandeoverigetarweveldjes.
Qrganische-stofvoorzienin^bijeenzijdigegraanteelt
d'ArifatenWarren (5)geveneentoelichtingnaaraanleidingvanveranderingenin
hetorganische-koolstofgehaltevandeveldjesmetmonocultuurtarweengerstinWoburn,
Engeland.Opdieveldjes,bemestmetuitsluitendkunstmest,daaldehetorganischeC-gehalteindegrondgedurendedeeerste50proefjarenvan1,5 %In1876tot1,0 %in1927«
Tussen1888en1959daaldehetorganischeC-gehalteopdezelichtegrondinWoburnmet
gemiddeld0,009 %perjaar.Ditistwee
zoveelalsdedalingopdegelijknamige
veldjesmetveelzwaarderegrondvanhetpermanentemonocultuur-proefveldmetgerstin
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dantarwewordtverbouwd,heeftnaarBullen (25)meedeelt-,toevoegingvanstalmestà
l4tonperacre (perjaar?Ref.)indeloopvan120jaar hetorganischeC-gehaltebijnaverdubbeld. (OverhetniveauvanhetorganischeC-gehaltebijhetbeginvandeproef
wordtdoorBullennietsgezegd,Ref.)
Gewassenmetgunstigeafwisselingineenbouwplanmeteenzijdigegraanteelt
Verschillendeauteursradenaanomineenbouwplanmeteengrootaandeelgranenbepaaldegewassenoptenemendieeengunstigeffecthebbenopderotatiealsgeheel.Wat
degraangewassenzelfbetreft,zietvonBoguslawski (18)graaguitbreidingvanderoggeteeltendaarwaarveeltarweengerstvoorkomt,uitbreidingvandehaververbouw;dehaver
fungeertdanalsscheidingsgewastussentarweengerst.Koblet (73)vraagtaandachtvoor
demais,diealsgraangewastenaanzienvanziekteverspreidinggeengevaaroplevertvoor
deanderegranen.Voorrotatiesmeteenhoogpercentagegranenkwalificeerthijo.a.
koolzaad,mergkoolenraapzaadalszeergunstigegewassen.Olthoff (98)isvanmening,
datinditverband-opkleigrond-vooralkoolzaadengraszaadinaanmerkingkomen.
OokspecialeteeltenverdienenaldusvonBoguslawski (18)enOlthoff(98)deaandacht.
Hiertoerekenteerstgenoemdeo.a.graszaadtéelten,oliehoudendegewassenw.o.koolzaad,
suikerbieten,peulvruchten.Olthoffnoemtinditverbandgroentegewassenenbloembollen.
BijproevenvanSlope (124,125,126)inEngelandmetrotatieswaarineenhoogaandeelgranenwasopgenomen,kwamzeerduidelijkhetgunstigeffectvanbepaaldenietgraangewassenopdeopbrengstvandegraangewassennaarvoren.
Hoeveelgraanmagerhoogstensinhetbouwplan?
Tenaanzienvandegrenzenwathetaandeelgranenindevruchtopvolgingbetreft,
isvonBoguslawski (18)vanmeningdattarweengerstsamennietmeerdan50à50 %van
deoppervlaktebouwlanddienenintenemen,terwijlderoggeenhaversamenongeveerdezelfdeoppervlaktebehorentehebbenalsdetarwe.HaverwordtdoorvonBoguslwaskiin
ditverbandalseenonmisbaargraangewasbeschouwdvanwegezijnfunctievan"Gesundüngspflanze"tenaanzienvanvoetziekten.Haenen(55)trektnavergelijkingvaneenaantal
bouwplannenmetverschillendepercentagesgranendeconclusiedathetaandeelgranenin
hetbouwplanniethogermagzijndan50 $>.(DebasiswaaropdebewijsvoeringvanHaenen
berust,lijktechternietergsolide,Ref.)Eenbouwplanmet50 %granenzitvolgens
Haenenreedsopdecritiekegrens.
Verschillendetypischevoorbeeldenuitdepraktijk (waarvanerenkele'inhetbegin
vandithoofdstukwerdenaangehaald,Ref.)zijnvoorKlapp (l^O)eenaanwijzingdater
aangaandehetmaximaalaandeelgranendatinhetbouwplanmagvoorkomen,geenalgemeen
geldendegrenstenoemenis.Deplaatselijkeomstandighedenspelenhierbijeenrol.De
grenswordtvolgensKlappmedebepaalddoordematevanoptredenvanvoetziekten,de
besmettingmetaaltjesendeveronkruidingmetonkruidgrassen.
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X.VRUCHTOPVOLGINGENBRAAK
BraakisvolgensVeenman'sAgrarischeWinklerPrins (1^7)hetonbezaaidofonbeplantlatenvaneenperceel,nadatheteengroterofkleineraantaljarenakkerbouwgewassenheeftgedragen.Detijdgedurendewelkehetperceelbraakligt,gerekendvanaf
deoogstvanhetaandebraakvoorafgaandegewastotaanhetzaaienvanhetvolgende
gewas,wordtbraakperiodegenoemd.Hetjaarwaarindebraakvalt,heetbraakjaar.(Bij
deproevendieindithoofdstukmetbetrekkingtotbraakwordenaangehaaldisdoorgaanstijdensdebraakperiodedebetreffendegrondgeregeldbewerkt;ditiszgn.kale
ofzwartebraak,Ref.)
ToepassingvanbraakinNederland
EenpaareeuwengeledenwerdbraakinNederlandnogopruimeschaaltoegepast.
Dezebehoordetoentoteenvastonderdeelvandevruchtopvolging,b.v.inhetdrieslagstelselwintergraan-zomergraan-braak.Ookbijdenahetdrieslagstelselingevoerde
rotatieswerd,aldusMeijers (19^)debraaknoglangetijdnoodzakelijkgeachtenvormdealshetwaredespilvanhetvruchtopvolgingssysteem.Omstreeks 1870wasbraaknog
regelindeprovinciesGroningenenZeeland.Omstreeks1930haddebraakinNederland
echternietveelmeertebetekenen.
Devolgendetabelgeefteenindrukoverdeomvangenontwikkelingvandebraakin
Nederlandgedurendedelaatste100jaren.Degegevenshieroverzijnontleendaanhet
VerslagvandeLandbouwinNederland (150).
Oppervlaktebraakland
1861 -1870
2133Oha

1891 -1900
I

11530ha

1921 -1930
23IOha

!
!

1960
I67Oha

Werkwijzetijdensdebraakperiode
OphetpermanentetarweproefveldteRothamstedwordtvanaf1914afwisselendelk
jaareengedeeltegedurendeeenjaarinbraakgelegd.Degrondbewerkingdiemenbij
dezekalebraaktoepast,wisseltjaarlijksalnaargelangdeweersomstandighedenen
is,zoalsGarner (48)meedeeltvooralgerichtophetzoveelmogelijkvernietigenvan
onkruiden.Daartoewordtinhetbraakjaardoorgaans3xgeploegd,t.w.inseptember,
tussendecemberenmaartentussenjunienaugustus.Naiederekeerploegenbewerkt
mendegrondéénofmeergangenmetdeveertandcultivator.Bijdebraakzoalsmendie
vroegertoepastewerd,aldusLöhnis (91)vaakstalmestgegeven.
Aanleidingtothetinvoerenenhetweerafschaffenvandebraak
Aanleidingtothettoepassenvanbraakopzwaregrondisnaardemeningvan
Löhnis (91)hetverliesvande "Gare",welkemenmetbehulpvanbraakweerterugtracht
tekrijgen.BraakisalthansvoorDuitseomstandighedenalleendaaropz'nplaatswaar
debijzondermoeilijkegrondbewerkinghetonmogelijkmaaktomopeenanderemanier
zonderaltegrotekosteneengoedenschoonzaaibedtekrijgen.VandaardatLöhnis
braakopzandgrondnietopz'nplaatsvindt,evenminalsopallebeteregrondenin
goedecultuurtoestand.VolgensMerbitz (96)betekendedevroegerverbreidezwarte
braak,waarbijdebodemsterkdoorluchtwerd,eenontsluitingvanvoedingsstoffen
voordeplant.Hetwasechterdegrootstevormvanroofbouw.DatmenophetpermanentetarweproefveldinRothamsted,waarvanaf184-3steedstarwewordtverbouwd,tot
braakisovergegaan,isvolgensGarner (91)toeteschrijvenaandesteedssterkere
onkruidontwikkeling.Opdezwaregrondaldaarwashetnietdoenlijkominnattejaren
hetonkruiddoorhandwiedenafdoendetebestrijden.
InNederlandwerd,teoordelennaardediverseopmerkingenin"Verslagvande
landbouwinNederlandoverI899",omstreeks 1900debraakgezienalseenzeergoed
middelterbestrijdingvanonkruid;vooralgrondendiehierveellastvanhadden,kondentoenbijnatherfstweerzonderbraakonmogelijkonkruidvrijgemaaktworden.
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overdeLandbouwinNederland over1899wordtaangegeven)deverbeterdevruchtwisselingo.a.door.eenuitgebreidereteeltvanhakvruchtenengroenbemesters,toepassing
vanrijenteelt (ditmaaktehetschoffelenenwiedengemakkelijkeruitvoerbaar,)enhet
gebruikvankunstmest.Beterevruchtwisselingenrijenteelthielpendeonkruidgroei
teonderdrukken,terwijlmendoorgebruikvankunstmestdebraaksteedsminderalseen
noodzakelijkmiddelgingbeschouwenterverkrijgingvaneenfinancieelaantrekkelijk
gewas.
Effectvanbraakinvergelijkingmetorganischebemesting
Löhnis (91)trekteenvergelijkingtussendewerkingvandebraakendievanorganischebemesting.Beideverbeterendefysische,chemischeenbiologischetoestandvan
degrondenwerkendus Is
fitere-bevorderend..
Alsgevolgvandegrondbewerkingtijdensde
braakperiodeheefttoepassingvanbraakeenversterktehumusafbraaktotgevolg.Ditin
tegenstellingtotorganischebemestingdiedehurausvoorraadinde.gronddoetverhogen.
Deversterktehumusafbraakalsgevolgvanbraakdoethetkoolzuurgehalteindegrond
stijgen,waardooreenbetereontsluitingvandemineralentotstandkomt.Deroofbouw
opdehumusvoorraadendehumusstikstofwordtdoorSchulze (117)hetgrootstenadeel
vandezwartebraakgenoemd.Deversterkteafnamevandehumusstikstofwordtveroorzaaktdoordesterkenitrificatiealsgevolgvanbraak.
Invloedvanbraakopplantenziektenen-beschadigingen
Löhnis (91)schreefin1928dateenzorgvuldigebraakbewerkingdeoogstzekerheid
verhoogt,talrijkebelagersvandeplantdoetafstervenendeweerstandvandegewassenverhoogt.
DoorCox (27),Garner (48)enSchonenberger (115)zijnresultatengepubliceerdvan
proeventeRothamsted,ophetzgn.Broadbalkproefveld,overdeinvloedvanbraakopde
matevanaantastingdoorziekten (vooralvoetziekten)bijtarwe,invergelijkingmet
tarwediesteedsinmonocultuurwordtverbouwd.Hetpercentagedoordeoogvlekkenziekteaangetastetarweplantenbleek (in1961)bijtarweverbouwdgedurendehetIejaarna
eenbraakjaarzeergeringtezijninvergelijkingmettarwedienaeenbraakjaarweer
2,~5>^ of5jarenachtereenophetzelfdeperceelwasverbouwd.Inhet5ejaarvande
opeenvolgendetarweteelt (metaanhet 1ejaaréénjaarbraakvoorafgaand)wasdetarwe
minderbesmetdoordeoogvlekkenziektedaninhet2e, J>e en4ejaar.Tenaanzienvan
detarwehalmdoderwasdezelfdetendenswaarneembaar.Iniederjaarwas (gedurendede
periode1938t/m1955)debesmettingmetdeoogvlekkenziektebijtarwenabraakminder
danbijtarwenatarwe.Hetpercentageernstigaangetastehalmen,waardoorflinkeopbrengstverliezenontstonden,bedroegindieperiodebijtarwenatarwegemiddeld45%
enbijtarwenabraak21 %. Ookdetarwehalmdoder,dievooralvoorkwamopveldjeszonderN-bemesting,veroorzaakteinverschillende jarenopbrengstverliezenbijtarwena
tarwe,maarwasdoorgaansafwezigofkwamslechtsweinigvoorbijtarwenabraak.Wat
desmallegraanvliegbetreft:dezekwamingenoemdeproefperiodeopBroadbalkhoofdzakelijkvoorbijtarwedirectverbouwdnabraak.Inverschillende jarenhadditookeen
nadeligeinvloedopdeopbrengstbijtarwediedirectnabraakwerdverbouwd.
Invloedvanbraakopdeonkruidpopulatie
Eenvandevoordelenvanbraakis,aldusLöhnis (91)datdezemitsdegrondbewerkingtijdensdebraakperiodezorgvuldiggebeurt,deonkruidontwikkelingbeperkt.
Garner (48)brengtuitvoerigverslaguitvaneenonderzoek (verrichtophetproefstationteRothamsted)naardeinvloedvanperiodiekezwartebraakéénkeerinde5
jarenopdeonkruidontwikkelingineenperceelwaarvóórdeproefjarenlangtarweonafgebrokeninmonocultuurwasverbouwd.Hetonderzoekstrektezichuitoverdeperiode
1930t/m 1940.Steltmenhettotaalaantaléénjarigeonkruidenpervierkantevoetin
hetjaarvoorafgaandeaanhet"jaarwaarinvoorheteerst'braak;werdtoegepastop100,
dandaaldehetaantalonkruideninhetIebraakjaartot49eninhet2ebraakjaartot35.

Gedurendede4jarentussende1ekeerbraakende2ekeerbraaksteeghetpercentage
éénjarigeonkruidenvan69 %inhet Ieoogstjaarnabraaktot8l %inhet4eoogstjaar
nabraak.Indeloopvan1925tot1945daaldealsgevolgvantoepassingvan1braakperiodevaneenjaartelkensgevolgddoor4oogstjarenwaarinsteedstarwewerdverbouwd (ophetperceelwaarvóórdeproefmetbraakuitsluitendtarwewasverbouwd)bij
4 onkruidsoortendepopulatiemetbijna90 %,w.o.melde,klaproos,terwijlvan4anderesoortendepopulatiemetruim75 %daalde,w.o.kleefkruidenveldereprijs.Enkeleonkruidsoortendaaldenslechtsweiniginaantal,o.a.duist,wildehaverenherderstasje.Hetaantalmuurplantennamondanksbraaktoe.Bijveldwaarnemingenvielhetop
datdoortoepassingvan1xbraakin5jaarhetlandveelschonerwasdangewoonlijk,
mogelijkmedealsgevolgvandezwaardereendichteretarwegewassen,alsreactieopde
braak.Omdatdesmallegraanvliegdoorbraakbevoordeeldwordt,komenaldusGarner(48)
intarwedieveellastvanditinsectheeft,nabraakmeeronkruidenvoordanwanneer
geenbraakwordttoegepast.
NaardemeningvanRübensamenRauhe (108)speeltdezwartebraakalseeuwenoude
onkruidbestrijdingsmaatregeltegenwoordiggeenrolmeer.Zeisvervangendoorstoppelbewerking,teeltvanhakvruchtene.d..
Invloedvanbraakopdeopbrengst
Demeestegegevensoverdeinvloedvanbraakopdeopbrengstvangewassenworden
hierontleendaanvrijrecenteproevendieinEngeland ophetproefstationteRothamstedzijnverricht.Dezeproevenhebbendoorgaansplaatsgevondenopproefveldenwaarop
vóórdeproevenmetbraaksteedstarweofsteedsgerstinmonocultuurwasverbouwd.In
Duitslandheeftmenzich,aldusmededelingenvanSchulze (92)reedsmeerdan100jaren
diepgaandmethetprobleemvandezwartebraakbeziggehouden. (VanreedsvrijlanggeledeninDuitslandverrichteproevenmetbraaklijktdeopzetteeenvoudigomuitde
daarbijverkregenresultatenbruikbareconclusiestekunnentrekken.Ref.)
Invloedvanbraakopdeopbrengstinhetalgemeen
OpeenproefveldmetlichtegrondinWoburn,ressorterend onderhetproefstation
inRothamsted,werdenvan1956t/m 1958enkeleveldjeswaartotvóór1956steedstarwe
ofsteedsgerstinmonocultuurwasverbouwd,inbraakgelegdenin1959weeringezaaid
mettarweresp.gerst.Debemestinggedurendedejarendatertarweofgerstwerdverbouwd,beperktezichhieruitsluitendtotstikstof.Opdeveldjesmetmonocultuurtarwe
bedroeg,alduseenverslagvanThorold (l4o)deopbrengstvóórdebraakperiode,gemiddeldover1951t/m 1955»9*3cwtperacreeninhetIejaarnadebraakperiode,in
1959*20,5cwt;ditbetekenteenopbrengststijgingvan120 %. Opdegerstveldjessteeg
degerstopbrengstvan11,8cwtvóórdebraakperiodetot21,6cwt,in1959»nadebraakperiode,ofwelmetruim80 %.
OpeengedeeltevanhetBroadbalkproefveldinRothamsted,waarnormaliterpermanenttarwewordtverbouwd,werdvanaf1935t/m 1954natelkens4jarenonafgebroken
tarweverbouwéénjaarbraakingeschakeld.Deze1xinde5jarenbraakhadplaatsop
alle18bemestingsobjectenvandittarweproefveld.Detarwe-opbrengstindeverschillendejarennabraakbedroegoverdeperiode1935t/m 1955*blijkensgegevensvan
Garner (48), gemiddeld 17*3cwtperacre.Tenopzichtevande10jarenonmiddellijk
voorafgaandeaandeperiodewaarbijbraakwerdingeschakeld (1916t/m1925)betekent
diteenstijgingvandeopbrengstmet6,7 cwtofwel63 %.
Effectvandebraakindeopeenvolgendejarennadebraak
VolgensdeophetBroadbalkproefveldverrichteproefmet1xin5jarenbraakop
veldjeswaarvoorheensteedstarwewasverbouwd,bleekzoalsGarner (48)meedeelt,het
opbrengstverhogend effectbijtarwedoortoepassingvanbraakhethoogstinhetjaar
directvolgendophetbraakjaar.Hoemeertijderverlopenwassindsdebraak,deste
lagerhetopbrengstverhogendeffectvandebraakwerd.InhetIejaarnabraakbedroeg
deopbrengststijgingvandetarwe-gerekendoverdeperiode 1935t/m 1954-vergeleken
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bijdetarwediegedurendedeperiode1916t/m 1925onafgebrokeninmonocultuurwas
verbouwd,gemiddeld106 %. Inhet2e,3een4ejaarnabraakbedroegdieopbrengststijgingnogresp.59*45en43 %.Demeeropbrengstinhet 1ejaarnabraakt.o.v.het
4èjaarnabraakbedroeg43 %,dieinhet2ejaarnabraakt.o.v.inhet4ejaarnog
11 %endemeeropbrengstinhetJejaart.o.v.deopbrengstinhet4ejaarnabraak
1 %.Vergelekenbijdeopbrengstoverdeperiodevanafdeaanlegvanhetmonocultuur
proefveld,van1852t/m 1925,bedroeghetopbrengstverhogend effectvandebraakin
het 1e,2e,Jeen4ejaarnadebraakresp.54 %,20 %,8 %en7 %..Garner (48)concludeerdehieruit,datbijtoepassingvanbraak1xin5jarendebraakeenflinkopbrengstverhogendeffecthadopheteerstvolgendgewaseneenredelijkeffectophet
2enavolgendgewas.Deresterendeeffecten,inhetJeen4ejaarwarengering.
DemeeropbrengstnabraakwordtvolgensSchonenberger (115)medeveroorzaaktdoor
hetterugdringenvanonkruiden.envoetziekteschimmels.Ookbijproevenmetperiodieke
braaknamonocultuurgerstopproefveldeninWoburnbleek,alduseenverslagvanThorold
(141)duidelijkhetgunstigeffectvanbraak (bijeenzeerlichtebemesting)opde
gerstopbrengstendesterkafnemendeuitwerkingvandebraaknaarmatehetlangergeledenwasdatdebraakhadplaatsgevonden.
Invloedvandebemestingopheteffectvandebraak
Heteffectvanbraakwordtmedebeïnvloeddoordebemestinggedurendedeperiode
waarineengewaswordtverbouwd.UitdeverslagenvanDyke (37)>Garner (48)en
Schonenberger (115)overproevenmetbraakinEngelandblijktdatdegrootsteopbrengsttoenameinhetIejaarnabraak,invergelijkingmet.het2ejaarnabraak,werdwaargenomenopdeveldjesdiezonderbraakdelaagsteopbrengstengaven;ditwarendeveldjesdiegeenstikstofbemestingontvangenhadden.'BijeenvolledigeNPK-bemestingdaaldehetbraakeffectinhet1ejaarnadebraakdes.temeernaarmatedeN-bemesting
zwaarderwas.DezefeitenwijzenervolgensGarner (48)op,datheteffectvanhet
brakeniniedergevalmedetoeteschrijvenisaandevermeerderingvandevoorde
plantbeschikbareNindegrond'alsgevolgvandebraak.DebraakwerktzoalsSchonenberger (115)hetuitdrukt,alssnelwerkendestikstof;heteffectvandebraakishet
grootstopdepercelenmetdeminste.N-voorraad.
Invloedvandeduurvandebraakop.deopbrengst
Dyke (39)maaktmeldingvaneenproefinI963teRothamstedverrichtophetproefveldHoosfieldwaartarweinafwisselingmetbraak (ensinds1851onbemest)wordtverbouwd.Bijdezeproefvergeleekmen-(bij2tarwerassen)heteffectvan1jaarbraak
metdatvan3jarenbraak.Detarwe-opbrengstbleekhierna3jarenbraakduidelijk
hogertezijn (23à34 %)danna1jaarbraak. (Daartegenoverstaatalsnadeelhetextraverliesvan2oogstenalsgevolgvande2jaarlangerebraakperiode,Ref.)
Effectvanbraakophetopbrengsttötaal
Bijzeereenzijdigegraanteeltblijktdushetinvoerenvanéénofmeerbraakjaren
eengunstigeffecttehebbenopdeopbrengstvandegranen.Alsnadeelstaatdaarhet
verliesvanéénofmeeroogstentegenover.Inhoeverreweegtnuhetvoordeelvaneen
verhogingvandejaarlijksegraanopbrengst optegenhetnadeelvanhetverliesvanéén
ofmeeroogsten?
Schulze (117)geefteenvoorbeeldvaneenveldproefmetbraak,verrichtopeen
bedrijfbijMünchen.Dedaarbijverkregenopbrengstenaanresp.graanenaanaardappelenworden,gerekendoverdeperiode1905t/m 191^>doorSchulzeopgemiddeld i00gesteld.Zonderbraakbedroegbijdegranenenaardappelendekorrel-resp.knolopbrengst
gemiddeld93en105 %-Houdtmenerechterrekeningmeedatalsgevolg,van1xinde4
jarenbraakinallejarendeopbrengstop1/4deelvandeoppervlaktewegvalt,danwas
opdatbedrijfalsgeheeldejaarlijkseopbrengstaangranenenaanaardappeleninde
rotatiezonderbraakduidelijkhogerdaninderotatiemetbraak.Dezemeeropbrengst
bedroegbijdegranengemiddeld 12 %enbijdeaardappelen20$.
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VolgensdedoorGarner (48)gepubliceerderesultatenvaneenproefteRothamsted,
waarbijdeteeltvantarweopsteedshetzelfdeperoeel1xinde5jarenwerdonderbrokendooreenbraakjaar,bedroegdetarwe-opbrengstverkregeninde4jarennahet
braakjaar-gerekendoverdeperiode1935t/m 1954-gemiddeld 17*3owtperacre.Vóór
deinvoeringvandebraakbedroegdeopbrengstaantarwe,toendezenogonafgebroken
inmonocultuurwerdverbouwd,gedurendedeperiode1852t/m 1925gemiddeld14,2cwt.
Ditbetekentdus,datindezeproefondanksdehogereopbrengstenvangemiddeldruim
20 %inde4jaren,telkensvolgendophetbraakjaar,hetinvoerenvanbraakgedurende
deperiode 1935t/m 1954tochgeleidheefttoteendaling (metongeveer3 %)vande
produktiealsgeheel,dusmetinbegripvanhetbraakjaar.Vergelekenmetdeperiode
1916t/m 1925*toenerreedsmeerdan70jarenonafgebrokentarweinmonocultuurwas
verbouwd,bracht1xinde5jarenbraakgedurendedeperiode 1935t/m 1954wéleen
verhogingvandetotalejaarlijksetarweproduktie,nl.vanca.30%•
Braakgezienalsvoorvruchtt.o.v.anderevoorvruchten
InManitoba,Canada,werdvanaf1919t/m i960eenvruchtopvolgingsproefuitgevoerd,
waarbijdevolgende6-jarigerotatieswarenbetrokken:
a.Braak-tarwe-tarwe-mais-tarwe-tarwe
b.Braak-haver-tarwe-mais-haver-tarwe
c.Braak-gerst-tarwe-mais-gerst-tarwe
d. Braak-rogge-tarwe-mais-rogge-tarwe
e.Braak-vlas-tarwe-mais-vlas-tarwe
InhetIejaarwerddusinallerotatiesgebraakt,inhet3een6ejaarwerdsteeds
tarweverbouwden'inhet4ejaarsteedsmais.Bijallerotatieskreegdeenehelftvan
dedesbetreffendeveldjes8tonstalmestperacreenwelinhetbraakjaareninde
herfstvanhet4ejaarvanderotatie -dusnademaisoogst. (in6jarenwerdhierdus
16tonstalmestperacretoegediend,ofwelongeveer20tonperhain3jaren,Ref.).
Deanderehelftvandeveldjeskreeggeenstalmest.UithetverslagvanHedlinen
Ridley (57)overdezeproefblijkt,datallegranenenhetvlaszowelopdeniet-als
opdewelmetstalmestbemesteveldjesnabraakmeeropbrachtendannamais.Demeeropbrengstbedroegopdenietmetstalmestbemesteveldjes,gerekendoverdegeheleproefperiode1919t/m i960,voordegranenenvlasgemiddeld2,3cwtperacreofwel13 %en
voordewelmetstalmestbemesteveldjes2,2cwtofwel11 %.Hetgrootsteverschilin
voorvruchtwerkingtussenbraakenmaiswerdbereiktbijhaver;ditverschiltengunste
dusvandebraakbedroegopdewel-enopdeniet-bemesteveldjes 18 %.Detarweverbouwdinhet3ejaarvanderotatie (a),metbraakalsvoor-voorvruchteneengraangewasalsvoorvrucht,leverdeeenhogereopbrengstopdandetarweverbouwdinhet6e
jaarvanderotatie,metmaisalsvoor-voorvrucht.Dehaverengerstgavennabraak
duidelijkeenhogereopbrengst,zowelopdewelalsopdenietmetstalmestbemeste
veldjes,dandetarweofderoggenabraak.
WanneerwebijdezeproefvanHedlinenRidley (57)deopbrengstenvandetarwe,
verbouwdnaverschillendegranen,resp.navlasennabraakmetelkaarvergelijken,
danblijkendehoogstetarwe-opbrengstenbehaaldtezijnbijverbouwvantarwena
braak,gevolgddoortarwenamaisentarwenavlas.Ditgeldtzowel.voordeniet-als
voordewelmetstalmestbemesteveldjes.Debestevoorvruchtenvoortarwewarendus
involgorde:braak,mais,vlas.Deslechtstevoorvruchtenwaren,watdemetstalmest
bemesteveldjesbetreft:tarwegevolgddoorresp.haver,roggeengerstenwatdeonbemesteveldjesbetreft:rogge,gerst,haverentarwe.(Bijdezeproefwerdslechts
eenlichtekunstmestbemestingvanNenPtoegepast,Ref.)
Rotatieproevenmetbraak
AanhetLongerenongAgriculturalCollegeinAustraliëwordenvolgenseenpublikatievanSirase.m. (123)vanaf1918diverseveeljarigerotatieproevenverrichtteneinde
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deinvloedvanverschillenderotatiesnategaanopdebodemvruchtbaarheid enopdeopbrengstvantarwe.In4vandeintotaal7rotatieskomtbraakvoor.Overbemesting
wordtnietgesproken. (Blijkbaarismenhiergewoonomgeenbemestingtoetepassen;
hetopnemenvanbraakindemeesterotatiesendevrijlageopbrengstenwijzenalthans
opeenextensiefgrondgebruik,Ref.)De.bij.dezeproefverkregengraanopbrengstenzijn
samengevatinhetvolgendoverzicht-(T.==;,tarw;e,G=gerst,H=haver;opbrengstin
bushelperacre).
••:

Rotatie

Gemiddelde opbrengst
1918/1963
1954/1963

Gewas

37,2
19,5
36,1
34,8
18,3
30,9

Braak-T-H-weiland
Braak-T-weiland

T

38,8
19,0

9,7 %
9,7 %

Erwten-T-G

T

21,3
22,2

35,3
33,5
17,7
26,7
22,6
19,5
22,3
22,1

T-T-T

T

9,2

10,2

Braak-T-H
Braak-T

T

21,3
17,2

Erwten-T-H

Eiwitgehalte
1954/1963

9,2 %
9,1 %
10,7 %
10,9%
8,7 %

Vanaf1941wordenooknogdevolgende4rotatiesmetelkaarvergeleken:

Rotatie
Braak-T
Braak-T-G
Braak-T-T
Hbeweid+braak-T

Gemiddelde opbrengst
1954/1963
1941/1963

Gewas

T
^ G

Eiwitgehalte
1954/1963

35,9

31,4

9,5 %

35,5
17,2

33,7
15,4
33,4
11,9
30,9

9,6 %

^T(nabr.)35,3
\ T ( n a T ) 14,5
T ! 32,9

9,5 %
Q,9%
8,8 %

1

(Hbeweid+braakduurtintotaal1jaar).NaardemeningvanSimse.m.(123)was
hetbijdezeproeyenopvallend,,datdegraanopbrengsten.gedurendedegeheleperiodeop
peilbleven. (Infëïteblijkenze,aldusgenoemdetabellen,inbijnaallerotatiesiets
afgenomentezijn. Ref.)Tarwenabraakbleef,aldussehr.'s,inopbrengstgoed;op
peilvergelekenbijtarweverbouwdineenrotatiemethaverengrasland.Gemetennaar
hetN-enorganische-stofgehalteindegronddaaldedebodemvruchtbaarheidhetsterkst
bijderotatiebraak-tarweenbraak-tarwe-haver.
Nutvanbraakhedentendage
Löhnïs (91)kendein1928nogdiversegrote'(inhetvoorgaandereedsgenoemde)
voordelentoeaanhettoepassenvanbraak.Degenoemdefactorenwerkenervolgens,
Löhnistoemee,datoppercelenwaareenvoortdurendbeitelenvandegrondtechnischen
economischongewenstis,metbehulpvanbraakb.v.in8jaren7bevredigendeoogsten
teverkrijgenzijn,diesameneengrotereconomischvoordeelgevendan8geringeoogstenzonderbraak.
'
Schulze (.117)isvanmening,dathedentendage,ca.1963,deverhoudingenophet
gebiedvanarbeidsmethoden,bemestingenplantenbeschermingzodanigzijnveranderdin
vergelijkingmetvroeger toenbraakeenvastdeeluitmaaktevandevruchtomloop,dat
daardoordenoodzaaktotbraakweggevallenis.Hetgunstigeffectvanbraakopde"Gare"
isooktebereiken,aldusSchulzedoordegrondzolangmogelijkgroentehouden.
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Matevanonkruidonderdrukkingdoorverschillendegewassen
DeonderdrukkendewerkingvandediversecultuurgewassenenrassentegenoveronkruidenisvolgensRübensaraenRauhe (108)zeerverschillend,evenalsdebeschaduwingskracht.Mosterd,koolzaad,aardappelenenluzernewordenalsgoede onkruidonderdrukkers
beschouwd,integenstellingtotdetypischonkruidbevorderendegewassen,waartoeRübensamenRauhevlas,blauwmaanzaadenpeenrekenen.
Rademacher,geciteerddoorRübensamenRauhe (108),heeftbijeenaantalgewassen
hetschaduwwerkendeffectopdeerondergroeiendeonkruidennagegaan.Daarbijbleekde
schaduwwerkingindezevolgordeaftenemen:winterrogge,zoraerrogge,mosterd,wintertarwe,zomertarwe,haver,snijmais,paardebonen,zomergerst,boekweitengelelupine.
Zomergranengeveneenslechtereschaduwwerkingdanwintergranen,doordatzevanwege
hungeringerestrolengteenkorterevegetatieperiodemaarweiniglichtabsorberen.
Hakvruchtengeveneengoedebeschaduwing.
Ruimevruchtwisselingtegenovereenzijdigevruchtwisselingi.v.m.onkruidgroei
Vervelde (151)vergelijktdekansendiedeonkruidenbijeeneenzijdigbouwplan
hebbentegenoverdiebijeenbouwplanwaarineenruimeafwisselingvangewassenmogelijkis.Elkgewasgeefteenkleinegroepvanonkruidendebestekansen.Dezeonkruidsoortenhebbendusbijdeteeltvandatgewaseenzeergrotevermeerderingsfactor.
Neemtnuéénbepaaldgewaseenoverheersendepositieinhetbouwplanin,danzullende
daarbijaangepasteonkruideneenzeerhogebezettingsgraadgaanopbouwen.Eenruime
afwisselingvangewassenheefttotgevolg,dateenonkruidsoortzichnaéénjaarvermeerderinginhet "eigen"gewaszichvervolgenszeersterkteruggedrongenziet.Verveldeachtvruchtwisselingdanookeenkrachtigwerkendevoorbehoedendemaatregelter
bestrijdingvanonkruiden.
OokRübensamenRauhe (108)vestigenerdeaandachtop,datbijmonocultuuren
bijtevaakverbouwenvanhetzelfdegewaszichdevoordiegewassenspecifiekeonkruidensterkvermeerderen.Bovendienkrijgendanveelgewassenlastvanmoeheidsverschijnselen,diedeontwikkelingvaneengeslotenbestandbenadelen.
Effectvanveranderinginderotatieenvanbepaalderotatiesopdeonkruidgroei
RübensamenRauhe (108)gaannaderinopdemogelijkheidtotonkruidbestrijding
doorhetaanbrengenvanveranderingenindevolgordevandegewassenbinnenderotatie.
Dedaardoorontstanewisselinginhettijdstipvanzaaienenverzorgingbijdeverschillendegewassentreffendeonkruiden,ofhetzaadervan,telkensinverschillendgevoeligeontwikkelingsstadia.Tweedegewassenblijvennaeenwintertussengewasmeestaltamelijkgoedonkruidvrij.
Tervernietigingvanbepaaldeonkruidendiesterkdeoverhandkrijgen,kanmen
naardemeningvanRübensamenRauhe (109)speciale "Bereinigungsfruchtfolgen"opstellen,oftenminsteonkruidbestrijdendegewasseninschakelen.Zozoub.v.wildehaver
vernietigdwordendoorrotatiesdietenminstej5jarenachtereengeenzomergranenen
geentarwebevatten.
Invloedvanondervruchtenengroenbemestersopdeonkruidgroei
RotatiesmeteenhoogaandeelaanondervruchtenstaanvolgensRübensamenRauhe
(108)sterkaanveronkruidingblootvanwegehetwegvallenvaneenstoppelbewerkingop
degraanpercelen.Groenbemestings-oftussengewassendienendooreendichtestandzo
mogelijkonkruidvrijteblijven.Bijmislukkingvaneendergelijkgewasmoeteennieuwe
inzaaisnelgebeuren,omdaardooreensterkeveronkruidingtevoorkomen.
Onkruidindevormvanopslagvandevoorvrucht
Doorvernietigingvanonkruidindevormvanopslagvandevoorvruchtworden
(evenalsbijonkruidendietotdewildeplantenbehoren,Ref.)waardplantenentussen-
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gastherenvanziekteverwekkersvernietigd,aldusReinmuth (105).
Onkruidenindevormvanopdlagvandevoorvruchtkunnenooknogomandereredenen
nadeligwerkenopdeopbrengstvanhetvolgendegôwas.Ditblijkto.a.uitproevenvan
hetPAW (l48)metopslagvangerstinstoppelknollen.Naarmateermeergerstopslagwas,
daaldedeopbrengstaanstoppelknollen.Eenhoeveelheidgerstopslagverkregendooruitzaaivan200kggerstperhadeeddeopbrengstaanstoppelknollenin1965met20 %verminderen.
CCCenonkruidgroei
CCCverkortbijtarwedehalmenaanzienlijk,dochbijgrasaohtigeonkruidenslechts
zwak.Isdetarwenogalsterkveronkruid,danbestaatvolgensSturm (1J58)bijtoepassingvanCCChetgevaar,datdeonkruidendetarwe;overgroeien,hetgeendeopbrengst
doetdalen.Hijachtdaaromeengrondigeonkruidbestrijding ingewassendiemetCCC
wordenbehandeldbelangrijk.OokBockmann (12)isvanmening,dattoepassingvanCCC
beslistmoetsamengaanmeteenonkruidbestrijding,waarbijvooralgeletdientteworden
opdegrasachtigeonkruidenenwelspeciaalopduist.
Wederzijdsebeïnvloedingvancultuurgewassenenonkruiden
Börner (17)geefteensamenvattingvanrecenteonderzoekingenoverdewederzijdse
beïnvloedingvancultuurgewassenenonkruiden.Dezeonderzoekingen,verrichtdoor
Börner (ini960),MartinenRademacher (ini960)enRademacher,KolbenBorner (in1961)
wezenuit,datdewederzijdsebeïnvloedingvancultuurgewassenenonkruidenslechts
vooreengeringdeelberustopeffectenveroorzaaktdoordeuitwerkingvanwortelafscheidingen.Decohcürrentiefactoren,vooraldefactorvoedingspeelthierdehoofdrol.
Ookbestaatdemogelijkheiddatbladafscheidingeneengrotererolspelendanwortelafscheidingen.
Eenzijdigegraanteeltenonkruiden
InpublikatiesvanGarner (48),MeijersenTenBoer (95)>Schonenberger (115)en
inverslagenvandeVanBemmelenhoeve (102)wordtookaandachtbesteedaandegevolgen
vaneenzijdigegraanteeltopdeonkruidgroei.Hetbetrefthierrotatiesmetuitsluitend
granen,waarvaninverschillendegevallen,zoalsbijdeproeveninRothamstedenNieuwBeerta,rotatiesmetpermanenttarweverbouw.Opdenduurondervondmenbijdezeproeven,
alsgevolgvandeeenzijdigegraanverbouw,zeerveellastvanhetonkruid;ditondanks
hetfeit,datveelzorgwerdbesteedaan'debestrijdingvanhetonkruidd.m.v. handschoffelenenhandwieden. Ophetpermanente,tarweproefveld inRothamstedvormden,
aldusGarner (48)deonkruidensteedseenernstigprobleem,ondanksintensieveonkruidbestrijdingd.m.v.handwieden.Vooralduistblijktbijeenzijdigegraanteelt,metname
bijdeproeveninRothamstedenNieuw-Beerta,eenlastiguittéroeienonkruidtegijn.
VolgensSchonenberger (115)wasmeninRothamstednaruim'80jarenmonocultuurtarwe
vanwegedesterkeonkruidbezettinggedwongenom (in1925)braakintevoeren.Meijers
(95)ondervond,datreedsna6jarenteeltvanuitsluitendtarweenvantarwein-afwisselingmet-gerst (ophetproefveldinNieuw-Beerta)hetonkruidzonderhetnemen
vanradicalemaatregelen, ni.handschoffelenenhandwieden,.eensterkebelemmering
zouvormenvoorhetdoorvoerenvanrotatiesmetuitsluitendgranen.Schulze (117)wijst
opdetoenemendegraanteeltinhetvrijvruchtbareakkerbouwgebied "DeSoesterBörde"
inWest-Duitsland.Hierwordt75 %vanhetbouwlanddoorgraneningenomen,waarvan
50 %doorwintergranen.Eenvandenadeligegevolgenvandezeuitgebreidegraanverbouw
isdesteedsdichterebezettingmetspecifiekeonkruiden,vooralmetduist.Opsommigebedrijvenhier twijfeltmenerzelfsaanofergraandanwelduistisgezaaid.
Moeilijktebestrijdenonkruideningranen
EenzijdigegraanteeltleidtnaardemeningvanGrootenhuis (52)gemakkelijktot
uitbreidingvanlastigegrasachtigeonkruiden,zoalsduist,kweekenwildehaver.
Hetisvolgenshemwelhaastzeker,datinN.-Groningenmetz'nhogeraandeelgranen
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inhetbouwplan,degemiddeldebezettingvanhetbouwlandmetgenoemdegrasachtigeonkruidenveelernstigerisdaninZeelandenN.-Friesland.Dithoudtookverbandmethet
aanzienlijkhogerepercentagevroegestoppels (doormeervlas,erwten,pootaardappelen)
inZeelandenN.-Friesland.
Kweek
UitproevenvandeNAASinEngelandenuitandereniet-gepubliceerdegegevens
blijktvolgensBullen (25)dateenonvolledigechemischebestrijdingvankweekbijgraneneenopbrengsttoenamekangevenvanongeveer10 %. (Bovendieniskweekwaardplant
voordetarwehalmdoderenstengelgalmug,Ref.)Eendirectechemischebestrijdingvan
kweekingranenblijktookhetgewastedoden.Smit (1]51)adviseertomeendoelmatige
mechanischekweekbestrijding aantevullenmeteenchemischebestrijding,o.a.metdalapenofTCAindestoppel.
Duist
Besmettingvanhetlandmetduistblijktsterksamentehangenmethetaandeel
granenindevruchtopvolging.Schulze (117)maaktmeldingvaneenonderzoeknaarhet
vóórkomenvanduistopruim50bedrijveninWest-Duitsland,metintotaal1600habouwland.Naarmatehetpercentagegraneninhetbouwplansteeg alsgevolgvanhettoenemend
aandeelwintergranen,tenkostevanhakvruchtenenvoedergewassen (bijgelijkblijvend
aandeelzomergranen)namdebezettingmetduistplantenaanzienlijktoe.Dewintergranen,
vooralwintergerstenwintertarweblekenveelsterkerbesmettezijndandezomergranen.
SommigebedrijveninOldenburgwarenzosterkmetduistvervuild,datmenermetde
teeltvanwintergranengestoptis.VolgensSmit (151)breidtduistzichvooralsterk
uitbijvroegzaaienvanwintergranen.Bockmann (12)wijsterop,datbijrotatiesmet
veelgranenduistdeoverhandkrijgt;bovendienbevorderthetbijgranendeaantasting
metvoetziekten.
TenaanzienvandebestrijdingvanduistzegtKruiger (84), datdeouderegelom
geenwintergraantezaaienwaarmenduistverwacht,nogsteedsgeldt.VolgensSmit
(1J1)isdechemischebestrijdingvanduistingranennognietbevredigendopgelost.
Kruiger (84)vermeldtresultatenvanduistbestrijdingsproeven,verrichtin1965*met
chemischemiddelen.Alle4daarbijgebruiktemiddelen,w.o.AvadexBW-deandere 3
zijnnognietgoedgekeurd -haddengoedvoldaan.4LiterAvadexBWinwintertarwegaf,
vergelekenbijonbehandeldeniet-geschoffeldeveldjeseenmeeropbrengstvan600a800
kgwintertarweperha.VolgensBullen (25)kanduist (inwintertarwe?Ref.)chemisch
bestredenwordendooreenbespuitingmetbarbantussenhet2een4ebladstadium.
Schulze (117)isvanmening,dattoepassingvanspecifiekechemischebestrijdingsmiddelentegenduistalleensuccesheeft,wanneerditgecombineerdwordtmeteenverandering
indevruchtopvolging,d.w.z.meerzomergranenenmeervoedergewassenenhakvruchten
tenkostevanwintergranen.
Wildehaver
WildehaverisaldusSchulze (117)eeneenjariggrasachtigonkruiddat,integenstellingtotduistenwindhalm,inzomergranenvoorkomt;vooralbijovermatigeteelt
vanzomergerstenhaverwordthetgestimuleerdtotoverheersing.Heeftdewildehaver
zicheenmaalopeendeelvanhetbedrijfgevestigd,dankanhetnaardemeningvan
Smit (1^1)welƒ1000perhakostenomhetweerondercontroletekrijgen,afgezien
nogvandeschadeaandegewassen.
Tenaanzienvandebestrijdingvanwildehaveropbesmettepercelenpleitende
meeste,auteurs,zoalsSchulze (l1T)J-Smant (129)*Smit (1J51)enVahrmeyer (145)voor
eenveranderingindevruchtopvolginggecombineerdmettoepassingvanspecifiekwerkendechemischebestrijdingsmiddelen.Bestrijdingdoormiddelvanveranderinginde
vruchtopvolginghoudtnaardemeningvanSchulze (117)enSmant (129)o.m.in:versterkteteeltvanwintergranentenkostevanzomergraneneninschakelingvanhakvruchten.BijproeveninOost-Gelderlandhad,aldusVahrmeyer (145),laatzaaienvanzomer-
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aprilbeginmei,gingnogeenlaatploegenvooraf.Hetlaatzaaienheeftuiteraardwel
opbrengstdalingtotgevolg.
DebestrijdingvanwildehaverdoorcultuurmaatregelenisnaardemeningvanBullen
(2.5)delaatstejarenoverschaduwddoordeontwikkelingvanchemischebestrijdingsmiddelen.HetgebruikhiervanisvolgensSmant (129)enSmit (1j51)echterbeperkttotbepaalde.gewassenzoalszomergerst,erwten,bietenenkarwij.Bovendienishetdodend
effectvanhetchemischemiddelopdewildehaver,blijkensproevenvanVahrmeyer (14-5),
nietaltijdvoldoende.TotdeaanbevolenmiddelenbehorenvolgensSmant (129)o.a.barban,naopkomstvanhetgewastegebruikenendanuitsluitendinzomergerst,endiallaat.Ditlaatstemiddelkankortvóórhetzaaiengespotenwordenenwelbijbieten,
erwtenenvlas;inzomergerstmaghetbfvlakvoorofdirectnahetzaaienwordentoegepast.
.Windhalm
Windhalmis,evenalsduist,eenéénjarigonkruidgrasinwintergranen.IntegenstellingtotduistkomtvolgensSchulze (117)windhalmvoornamelijkvooropzurearme,
zandigetotzandig-lemigegronden.Tenaanzienvandebestrijdingvanwindhalm-geeft
Schulzehetzelfdeadviesalsbijdebestrijdingvanduist.Debiologischebestrijding
dienthierbijvooroptestaan.
Chemischeonkruidbestrijdingt.o.v.andere onkruidbestrijdingsmethoden
Hetgebruikvanchemischemiddelenvoorhetbestrijdenvanonkruidenneemtsteeds
verdertoe.Doorverschillendeauteurswordt,medevanwegedesterkegiftigheidvan
diversevandezemiddelenvoormensendier (inclusiefdetoepassingvanchemischemiddelenterbestrijdingvanziektenenplagen)gewezenopderisico'sdieaanhetgebruik
vanchemischebestrijdingsmiddelenzijnverbonden.InditverbandpleitSchuphan(119)
o.m.vooreenbeterebedrijfshygiëne,'eéhjuistevruchtopvolging,goedegrondbewerking
enwijsthij,aandehandvandiversê:voorbeeldenuitdepraktijk,opdegevarendie
toepassingvanchemischebestrijdingsmiddelenmetzichkunnenbrengen.Hijisgeentegenstandervanchemischebestrijdingsmiddelen,maarveroordeelthunongebreidelden
volgenshemdikwijlszinloos,gebruik,
Vervelde (151)beschouwt.,cleherbicidenalseenwelkomeverruimingvanhetaantal
aandeplantentëlerterbeschikkingstaandebestrijdingsmiddelen.Hijwaarschuwtechtertegendeheigingomtijdigeonkruidbestrijdingachterwegetelatenmetdegedachte
datmettertijdhètonkruidmetéénslagdooreenehemischebehandelingverwijderdkan
worden.

XII.VRUCHTOFVOLGINGENDETEELTVAMTUSSENGEWASSEN
Invloedvantussengewassenopdeorganische-stofvoorziening
DetussengewassenbiedenvolgensKönnecke (76)goedemogelijkhedenomhetorganische-stof
gehaltevandegrondteverhogen,vooralwanneerhetdeteeltvanwintertussengewassenbetreft.
Dörfler (36)verrichttein1959eni960proevenmetlupineoplemigezandgrond
(inBeieren)meteenhumusgehaltevanongeveer3 %•Doorhetonderploegenvanlupine,
geteeldalsondervruchtmetroggealsdekvrucht,bleekhethumusgehalteinhetdaarop
volgendevoorjaarmet0,7 %tezijngestegen.Indeloopvanhetgroeiseizoennamde
toegenomenhoeveelheidorganischestofweergeleidelijkafenwelvan0,7 %tot0,5%
inbeginmeientot0,02 %eindjuli.
Gliemeroth (49)vermeldtresultatenvanproevenoplöss-leemgrondverrichtbij
Göttingen,waarbijindeloopvandeperiode19^7"t/m1961intotaal31tondrogestof
indevormvanoogstresten (wortels+stoppelresten)viatussengewassen (verbouwineen
4-jarigerotatie, metalshoofdgewassenresp.aardappelen-rogge-z.gerst-tarwe)
aandegrondwerdentoegevoegd.Detussengewassenwerdenhierdusafgeoogst.In1962
bleekhethumusgehaltehierdoor,invergelijkingmetdezelfde4-jarigerotatiedochnu
zonderinschakelingvantussengewassen,gestegentezijnvan1,3tot1,4 %.
Invloedvantussengewassenopdebodemstructuur
Bijeenrotatiemetintensieveteeltvantussengewassenwordtnaardemeningvan
EichenSmukalski (41)demaximalebodembedekkingbenaderdzoalsdiedoordenatuur
wordtgeëist.Zijconstateerdenin1962oplemigezandgrondenin1963oplöss-leemgronddatdestructuurindebouwvooronderaardappelenals2egewasnahetwintertussengewasmengselwikke-rogge,statistischbetrouwbaarbeterwasdandestructuurinde
bouwvooronderaardappelen,verbouwdzondervoorafgaandtussengewas.
BijveeljarigeproevenvanGliemeroth (49)oplöss-leemgrondkondoortoevoeging
vanextra31tondrogestofindevormvanwortel-enstoppelrestenvantussengewassen
gedurendedeperiode1947t/m 1961,aanheteindevandeproefperiodeophetoogeen
verbeteringvandebodemstructuurwordenwaargenomen.In1962verrichtestructuurbepalingenwezenuit,datdoortoevoegingvandezewortel-enstoppelrestendeverslempingsweerstandendestabiliteitvandegrondaggregatensignificantwarentoegenomen.
VolgensDeWolf (164)isgebleken,datwanneermeninjongepoldergronddeteelt
vantussengewassenvoorgroenbemestingenkelejarenachterwegeliet,spoedigeenduidelijkstructuurvervalvielwaartenemen.Alsgevolgvanhettelenvangroenbemesters
verminderdehierdeslempgevoeligheidvandegrond,werddebouwvoorlosserende
grondinhetvoorjaareerderbewerkbaar.
Beïnvloedingvanhetvochtgehaltevandegronddoortussengewassen
OnderzoekingenvanEichenSmukalski (41)wezenuit,dat (inhetvoorjaar,Ref.)
nadeteeltvanwintertussengewassenhetwatergehaltevandegrond5a20 %lagerwas
danwanneergeenwintertussengewassenwarenverbouwd.
BuhtzenKoss (24)verrichttenproeveninLauchstadt,waarbijzijgedurendeeen
reeksvanjarendeinvloedvanhettijdstipvanoogstenvanhetwintertussengewasop
hetvochtgehaltevandegrondbestudeerden.Alswintertussengewassenfungeerdeno.a.
koolzaad,snijrogge,wikke-enroggemengsel.Hierbijbleek,datnaarmatehetwintertussengewaslatermaairijpis,destelagerhetvochtgehaltevandegrond (gemeten
indelaagvan0-36cmenvan36-60cm)isendesteongunstigerdevochtigheidstoestandvandegrondvoorhetnavolgendtweedegewas,b.v.aardappelen,wordt.(Het
laatoogstenvanhetwintertussengewasheeftooknogalsnadeeldathet2egewasniet
meertijdiggezaaidofgepootkanworden.Ref.)
BijproevenvanDörfler (36)metlupinealsgroenbemesterbleeknahetverbouwen
vandeonderroggegezaaideondervruchtlupine,dehoeveelheidindebouwvoorvastgehoudenwatergrotertezijndanwanneergeentussengewasvoorgroenbemestingwasver-

bouwd.VolgensDörflermagmenaannemen,datnaeenluplnegroenberaesteralsgevolgvan
dediepebewortelingvanlupine,ookindieperebodemlagen,tot2-§m,meerwaterwordt
vastgehoudendanineenbodemzondergroenbemesting.
Deteeltvantussengewasseninverbandmetziektenenplagenbijdehoofdgewassen
Bullen (25)vermeldt,datopeenveeloosakkerbouwbedrijfinEngelandsindsvele
jarenjnaastwattarwe,uitsluitendgerstwordtverbouwdzonderdatmenerooitlast
heeft'óndervondenvandetarwehalmdoder.DitsuccesisvolgensBullentoeteschrijven
aanhet;feitdatmenopditbedrijfgewoonlijkonderhetgraanItaliaansraaigrasen
klavermerigselszaait;dezegewassenwordenindewinterondergeploegd.
Koblet(73)waarschuwttegenhetnietzorgvuldigplannenvandeteeltvantussengewassen,aangezienditkanleidentoteenvermeerderingvandeaandebodemgebonden
ziektenenplagendievoordehoofdgewassengevaarlijkzijn.Kobletdenkthierbijo.a.
aanoogstrestenvanvoedergewassenopbouwlanddiewaardevolleuitgangsstoffenbevattenvoorhetintensiverenvanhetmicrobenlevenindegrond,maardieookdevermeerderingvanbepaaldeplantenvijandenstimuleren.OokStracke (137)waarschuwttegeneen
onoordeelkundiginschakelenvantussengewasseninverbandmethetgevaarvooropneming
vantussengewassendiewaardplantzijnvan hoofdgewassen.Volgenshemzijndebetrekkingentussenonverdraagzamehoofd-entussengewassen-evenalsdietussenhoofdgewassenonderling-zondermeergecompliceerd.
Betekenisvantussengewassenvoordevruchtopvolging
Diercks {j>\ ) isvanoordeeldatnaarmatemenmeervanhetprincipevandeechte
vruchtwisselingafwijkt,menmeerbetekenisaandetussengewassendienttoetekennen
teneindehierdoordevruchtopvolginglossertemakenentegelijkertijddeverdwijning
vandehumustegentegaan.
InEtzdorf (Oost-Duitsland)wordtvanaf19^7eengrootaantalrotatiesmetelkaar
vergeleken.Vanelkerotatiekentmener2typen:eentypemetuitsluitendhoofdgewasseneneentypemetdezelfdehoofdgewassendochmetinschakelingvantussengewassen.
VolgensKönnecke (77)isaandehandvandezevruchtopvolgingsproeven ondubbelzinnig
nategaaninhoeverrehetvruchtopvolgingssysteemwordtbeïnvloeddoordeteeltvan
tussengewassen. (Voorzoverbekendisoverheteffectvandezetussengewassenopde
vruchtopvolgingnoggeenpublikâtieverschenen.Ref.)
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XIII.VRUCHTOPVOLGINGENWISSELBOUW
Toepassingvankunstweideindepraktijk
DeoppervlaktekunstweideinNederlandbedroegin1963>volgenshetVerslagover
delandbouwinNederland (150)52400ha,tegenover48400haini960.DatdebelangstellingvoorkunstweideinNederlanddelaatstejarenstijgendeis,blijktookuiteen
publikatievanVollema (154),waarindeze (in1964)vermeldtdatsindseenaantaljareninnoordelijkFrieslandeentoenemendebelangstellingmerkbaarisvoorgroenbemestinginhetalgemeeneninhetbijzondervoor1-en2-jarigekunstweiden.IndeNoordoostpolderliep,aldusgegevensvanDeWolf (164),opdegemengdebedrijvenhetpercentageinI960gescheurdgraslanduiteenvan15 %(opdebedrijvenmet4/6deelgrasland)tot42 %(opdebedrijvenmetl/6deelgrasland).Hierbedroegopde12haakkerbouwbedrijvenhetpercentagegraslanddatini960werdgescheurd50 %,tegenover
nogslechts55 %in1958.
InZwitserlandkentmennaarKoblet (73)meedeelt,degunstigeomstandigheiddat
mener,naastdehak-enhandelsgewasseninsterkemategebruikmaaktvankunstweiden
alseenwezenlijkesteunpilaarvooreengezondevruchtopvolging.
Invloedvankunstweideopdeopbrengstvanakkerbouwgewassen
Op2proefvelden,HighfieldenFostersField,inRothamstedwerdenin1962proeven
verricht,waarbijtarwe-opbrengstenverkregenna3-jarigeluzernewerdenvergelekenmet
diena3-jarigebeweidekunstweide,na3-jarigegemaaidekunstweideennabouwland.De-;
tarwe-opbrengstenverkregenna3-jarige luzernewarenaldusWarrene.m. (156)hogerdan
diena3-jarigebeweidekunstweideenookhogerdanna3-Jarigegemaaidekunstweideen
nabouwland.Dehogeretarwe-opbrengstnaluzernewasmedetoeteschrijvenaanhethogereN-gehalteindeluzernet.o.v.hetN-gehaltebijdeanderevoorvruchten.Ditwerd
bewezendoortoedieningvanextraNaantarwenadeverschillendevoorvruchten.Deze
extraNveroorzaaktedegeringsteopbrengststijgingbijtarweverbouwdnaluzerne.
Bijvruchtopvolgingsproevendiemenvan1961t/m1963inRothamstedinwisselbouwverbandheeftuitgevoerd,werdzoalsDyke (28)meedeelt,tarweverbouwdnavierverschillende3-jarigerotaties.Dezevierrotatieswaren:3-Jarigeluzerne,3-Jarigebeweidekunstweide,3-jarigegemaaidekunstweideen3-jarigbouwland.Bij0Naandetar~
wewasdeopbrengstaantarweverbouwdnaluzerneaanzienlijkhogerdannade3andere
objecten;deopbrengstenvandezelaatste3verschildenonderlingnietveel.Bijde2e
N-trap (0,3cwtNperacre)namdeopbrengstnaluzernenogduidelijktoe,maarbij
nogmeerNpraktischnietmeer.Detarweverbouwdnade3anderevoorvruchtennamechternoginopbrengsttoebijeenN-giftvan1,2cwt.Bijdezegiftwasopéénproefvelddeopbrengstaantarwebijdebouwlandrotatiehogerdandievantarwenaluzerne.
Tussendetarwenabeweideennagemaaidekunstweidebestondzeerweinigverschilin
opbrengst.
Van1949t/m 1961werdinRothamstedeenproefuitgevoerdteneindeo.m.voorbouwlandgewassendebetekenisvanwisselbouwtevergelijkenmetpermanenteakkerbouw.Bij
dezedoorBoyde.m. (21)verrichteproefwarendevolgende6rotatiesbetrokken:
a.3-jarige beweidekunstweide-tarwe-aardappelen-gerst
b.3-jarige kunstweidevoorinkuilen-tarwe-aardappelen-gerst
c.3-jarige luzernevoorhooiwinning-tarwe-aardappelen-gerst
d.graszaad (1 j.)-aardappelen-haver-tarwe-aardappelen-gerst
e.oudblijvendgrasland
f.heringezaaidblijvendgrasland
Alleenrotatiedwasduseen100 %bouwland-rotatie.DezeproeftoondealdusBoyd
e.m.duidelijkaan,datdeopbrengstenaantarwe,aardappelenengerstdoordevoorafgaande3-jarige kunstweide,invergelijkingmetvoorafgaandebouwlandgewassen,inwezen
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hebbende (gunstige,Ref.)fysischeeffectenvandekunstweideopdevrijzwaregrond
inRothamsteddeopbrengstenvandebouwlandgewassenblijkbaarnietbeïnvloed.
HammertonenEdwards (56)gingeninWalesdeinvloednavan5verschillendein
maarti960gescheurde6-jarigekunstweidenopdeopbrengstvangedurendede3jaren
daarna (i960t/m 1962)verbouwdezomergerst.Tijdensdegraslandperiodewaswelbemest,
dochtijdensde3-jarigebouwlandperiodegebeurdeditniet.De5kunstweidenbestonden
uitresp.Engelsraaigras,beemdlangbloem,timothee,kropaarenborstelgras;bovendien
wasaaniederegrassoort2lbwitteklaver-peracre-toegevoegd.Deopbrengstaan
gerst (14,7lbperacreoveri960t/m 1962)verbouwdnatimothee,bleeksignificantlagertezijndandievangerstvolgendopdeandere4kunstweiden (gem.17*7lb).De
gerstopbrengstennadeze4kunstweidenvertoondenonderlinggeensignificanteverschillen.Toenamevandebemestingtijdensdekunstweideperiodehadnaalle5kunstweiden
inalle3bouwlandjarenookeentoenamevandegerstopbrengsttotgevolg.Hetorganische-stofgehalte,bepaaldjuistvóórhetscheurenvandekunstwelden,wasbijdeop
Engelsraaigrasgebaseerdekunstweide4,6 %,watsignificanthogerwasdanhetorganische-stof
gehaltebijdekunstweidemettimotheeofkropaar.
BijproevenopdeLovinkhoeve,verrichtdoorhetIBteGroningen (99)brachtondergeploegdehopperupsklaverin1962bijbietengeenverhogingvandemaximaalbereikbaresuikeropbrengst;eengescheurdekunstweidedeedditwel.
Wlsselbouwenorganische-stofgehalte
d!ArifatenWarren (4)makenmeldingvaneenonderzoekinRothamsted,waarbijgedurende12jareno.m.hetverloopvanhetorganische-stofgehalte opveldjesmetblijvendbouwlandisvergelekenmetdatvanveldjeswaaropwisselbouwwerdtoegepast.Deze
wisselbouwomvatte3rotatiesvanelk6jaren;dekunstweideperiodevandeze3rotatiesbestondresp.uit3jarenluzerne,3jarenbeweidekunstweideen3jarengemaaide
kunstweide.Na12jaren,dusna2volledigeomlopen,hadhetsysteemvan3jarenkunstweidegevolgddoor3jarenbouwlandhetorganische-stofgehalteweinigandersbeïnvloed
daneenrotatiebestaandeuitalleenmaarbouwlandgewassen.
OpeenvanoorspronggardeniersbedrijfinnoordelijkFrieslandwerdvolgensgegevensvanVollema (154)opeenperceelgrondmet20 %afslibbaar,wisselbouwingevoerd
dooromde3jarenbouwlandaftewisselenmet3jarenkunstweide.Naéénjaarkunstweidewashethumusgehaltetoegenomenmet0,25 %tna2jaarkunstweidemet0,35 %en
na3jaarkunstweidemetgemiddeld0,43 %•Inde3-jarigebouwlandperiodevolgendop
de3jaarkunstweidetradwelafbraakvandeorganischestofop,dochdestijgingvan
dehumusgehaltenoverdegehelewisselbouwperiodetoondeaan,datnietalleorganische
stofdieinde3-Jarigekunstweideperiodewasgevormdweerwerdafgebrokenindedaaropvolgende3-jarigebouwlandperiode.
Invloedvantijdelijkgraslandopbewerkbaarheid,verstuivenenverslempenvanbouwland
Vervelde (152)vestigtbijhetaangevenvanverschillendevoordelenverbondenaan
hetsysteemvanwisselbouwinvergelijkingmetblijvendbouwland,o.a.deaandachtop
deaanmerkelijkbeterebewerkbaarheidvanbouwlandopzwaregrondenwanneerdezegrondenafentoeingraslandwordengelegd.Ookdegevoeligheidvandegrondvoorverslempenofverstuiven (hetgeenzichvooraluitbijgebruikalsblijvendbouwland)kan
sterkwordenverminderddoorhetaanleggenvantijdelijkgrasland.
Wisselbouwenschurftaantastingbijaardappelen
InnoordelijkFrieslandisvolgensmededelingenvanVollema (154)opverschillendegardeniersbedrijvennainvoeringvanhetwisselbouwsysteemeentoenamevande
schurftaantastingbijaardappelenopgetreden.Waargeenwisselbouwwordttoegepast,
werdtotdusvergeentoenamevandeaardappelschurftwaargenomen.Vandaardatdein-
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drukbestaatjdatkunstweideopschürftgevoeligepercelenopdenduureentoenamevan
deschurftaantastingveroorzaakt.Kunstmatigeberegeninglijkteengevoeligwapentegenschürftaantastingbijaardappelen.VolgensBoekei (15)zijneraanwijzigingen,dat
opvelepercelennameerjarigekunstweidemeerschurftvoorkomtdanvóórdietijden
datookdestructuurvandegrondinvloedopdeschürftaantastinguitoefent.
Effectvanhetniet-ploegenvandegraszodeophetbouwland
Hood (62)maaktmeldingvanproeven,waarbijo.a.heteffectvandoodspuitenvan
dezodevan1-J>-jarigekunstweidenopdaarnaverbouwdeakkerbouwgewassenisbestudeerd.
Daarbijwerdenvergeleken:a.directzaaienvaneenakkerbouwgewas (zomertarwe,zomergerstofmergkool)indemetparaquatdoodgespotenzode,b.zaaienindedoodgespoten
endaarnageploegdezode,c.zaaienindeopdegebruikelijkemaniergeploegdeenbewerktegrondzondergebruikvanchemischemiddelen.Watdeopbrengstenbetreft:deze
warenbijdeverschillendewijzenvangrondbewerkinggelijk.Niet-ploegengafeenverminderingvanenkeleéénjarigeonkruiden;bestrijdingvanmeerjarigeonkruiden,o.a.
kweek,leverdebijditsysteemmoeilijkhedenop.Hetisnoodzakelijkomdegroeivan
degezaaidegewassenindeniet-geploegdezodezodanigmetflinkeN-giftentestimuleren,datzespoedigdegrondvolledigbedekken,waardoorhinderlijkehergroeivan
hetnietvollediggedodegrasenonkruidwordtvoorkomen.Hetniet-ploegendeedbij
tarwehetoptredenvanvoetziekteafnemen.
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XIV.DEKVRUCHT-ONDERVRUCHT
Bijhetverbouwenvaneengewasbestemdvoorgroenbemestingwordtvaakdevoorkeurgegevenaandeteeltonderdekvrucht.Hetmaaidorsen-eenoogstmethodedievooralwatdegraangewassenbetreftsteedsmeeringangvindt-vaneendergelijkgewas
gaatechtermoeilijkerdanwanneeronderditgewasgeenondervruchtzouzijningezaaid.
Ookhetfeitdatbijmaaidorsendedekvruchtlaterwordtgemaaidiseerdereenstimulanstotinkrimpingdantotuitbreidingvandeteeltvangroenbemesters.Bovendienis
inNederlanddebeteeldeoppervlaktemetgewassendiebijuitstekgeschiktzijnals
dekvruchtnl.vlasenerwten,delaatstejarenduidelijkafgenomen.
Eisendiedeondervruchtaandedekvruchtstelt
HetslagenvaneenondervruchtisvolgensDeWolf (164)vooralafhankelijkvande
zwaartevandedekvruchtenhettijdstipwaaropdedekvruchtwordtgeoogst.Hijisvan
meningdatdegeschiktheidvangranenalsdekvruchtwordtbepaalddoorhunbladrijkheid,bladstand,stevigheid,tijdstipvanrijpingenwijzevanoogsten.Vanwegehun
vroegerijpingzijnbijdegranenw.roggeenw.gerstaantrekkelijkedekvruchten.Ook
is,wanneermeneengraangewasverbouwtwaarineenondervruchtisgezaaid,naardemeningvanDeWolfeenjuistehoeveelheid stikstofaandegranenvangrootbelangvoor
hetslagenvandeondervrucht.VolgensBomenHoekstra (20)isdeeerstevoorwaarde
voorhetwelslagenvaneenondervruchteenniettezwaarhoofdgewas.
Eisendiededekvruchtaandeondervruchtstelt
DeWolf (164)gaatookinopverschillendeeisendiededekvruchtkanstellenaan
deondervrucht,wildeondervruchtgeentenadeligeinvloedhebbenopdedekvrucht.Zo
kunnen.hoogopschietendeklaversingranenaanzienlijkerisico'sgeven,vooralalsdaarbijlegeringoptreedtvandedekvrucht.Daarommoetbijmaaidorsenvangranenaaneen
kortblijvendeklaver-b.v.witteklaverofhopperups -devoorkeurwordengegeven.
Ookzijn,aldusDeWolf,ingranengunstigeervaringenopgedaanmetgrasvoorgroenbemesting.
Invloedvandeondervruchtophetafrijpenvandedekvrucht
BijproevenmetdiverserotatiesopdeVanBemmelenhoeve (102)indeWieringermeerbleekdatinverschillendegevallentarwewaarineengroenbemesteralsondervrucht
wasgezaaid,enkeledagenlatergeoogstwerddantarweverbouwdzonderondervrucht.
Invloedvandesoortondervruchtophetvochtgehaltevandedekvruchtbijoogsten
GroenbemestingsgewassengeteeldonderdekvruchtkunnennaardemeningvanGreven
(50)meerdanbijdetraditioneleoogstmethodenmoeilijkbedenveroorzakenbijhetmaaidorsenvangraanenhetpersenvanstro.Vandaardaterin1962inGroningenwerdnagegaaninhoeverredesoortgroenbemesterenhettijdstipvanzaaienvangroenbemesters
(Italiaansraaigrasenrodeklaver)onderw.tarweinvloedhadophetvochtgehaltevan
degemaaidorstetarwekorrel.Zowelbijdevroeg (5april)alsbijdelaat (19april)
gezaaideondervruchtenhadophettijdstipvanmaaidorsenderodeklaveralsondervruchthetvochtgehaltevandetarwekorrelmeerverhoogddanhetItaliaansraaigras.
Waargrasalsgroenbemestingwasingezaaid,konhetstro1a2dageneerderworden
geperstdanwaarklaverwasingezaaid."-Grevenbeveeltdaarombijtoepassingvanmaaidorsenaanomdeondervruchtietslaterte-zaaiendannormaal.
EffectvanhetmaaidorsenopdeN-behóeftevanhetvolgendegewas
Nähetmaaidorsenblijfterdoorgaanseenlangerestoppelachterdanwanneerop
eenanderemanierwordtgeoogst.Kopetz (79)adviseertdaaromindiennamaaidorsen
hetstronietondergéwerktwordt,nietalleenminderPenKmaarookhaiederegraanvoorvruchteengeringereN-gifttoetedienen.
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Invloedvanverschilingevoeligheidvandeondervruchtvoorberijding
VolgensBomenHoekstra (20)isbijonderzoekingenvanvierklaversoorten,verrichtopdeZeeuwscheeilanden (vani960tot1963)gebleken,datdewitteladinoklaver
zeergoed,rodeklavervrijgoed,luzernevrijslechtenhopperupsklaverzeerslecht
bestandwarentegenwieldruk.DeWolf (164)zegtdatgrassengezaaidonderdekvrucht,
mindergevoeligzijnvoorrijsporenbijhetoogstenvandedekvruchtdanklavers.
Invloedvanverruimingvandeplantafstandopdeopbrengst
Verruimingvandeplantafstandvandedekvrucht,doorgebruikvanminderzaaizaad,
betekentinhetalgemeenverbeteringvandegroeivoorwaardenvoordeondervrucht.In
eenpublikatievanVanDobben (32)zegtdezedatindepraktijkdegranenmetdezaaimachinemeestalop20a.25cmrijenafstandwordengezaaid.Uitveleproevenisechter
gebleken,aldusVanDobben,dateenondervruchtzichbelangrijkbeterontwikkeltals
dedekvruchtwatruimerwordtgezaaid.Dezeinvloedisweliswaarmindergrootdandie
vandeN-voorzieningvandedekvrucht,maartochgrootgenoegomerrekeningmeete
houden.
Eenextremeverruimingvandeplantafstandleidtuiteraardtotverlagingvande
opbrengst.Inhetnavolgendewordenenkeleproevenaangehaaldoverdeinvloedvaneen
toenemendeplantafstand,doorafnemendezaaizaadhoeveelheid,opdeopbrengst.
VanDobben (32)deedeenoriënterendonderzoeknaardeinvloedvanderijenafstand
bijgranenopdeopbrengstenweloprivierkleigrond.Derijenafstandvarieerdehierbijvan10cmtot30cmbijw.tarwe,van20tot50cmbijz.tarweenvan25tot50cm
bijz.gerstenhaver,terwijldezaaizaadhoeveelheiddoorgaansomgekeerdevenredigwas
aanderijenafstand. (Bijeengrotererijenafstand -inditgevalbereiktdoorwegschoffelenvanbepaalderijen-bleefhetaantalplantenperrijdusgelijk.Ref.)
Deresultatenvandezeproevenlietenbijdeverschillendesoortengranengeenduidelijkverschilzieninreactieopderijenafstand.Verruimingvanderijenafstand (hetgeeninditgevaldushetzelfdebetekentalsverruimingvandeplantafstand)hadover
hetalgemeeneengeringedalingvandekorrelopbrengsttotgevolg.Dezaaizaadhoeveelheidbijdekleinsterijenafstandkwamhierdoorgaansovereenmetdeindepraktijk
gebruikelijkehoeveelheid (100a150kgperha).Datverminderingvandezaaizaadhoeveelheidperhaindepraktijknietgauwtotverminderingvandeopbrengstleidt,wijst
ervolgensVanDobbenop,datmenindepraktijkwatdegebruiktezaaizaadhoeveelheid
betreftblijkbaaraandehogekantzit.Opgrondvangenoemdeproefresultatentrekt
VanDobbendeconclusie,datalsmenomredenenvanmechanisatieofomeenondervrucht
betertedoen'slagenderijenafstandwilverruimen (waarbijeennaarverhoudingverminderingvandehoeveelheidzaaizaadperhamoetsamengaan),mendegraneninplaats
vanop22à25cmrijenafstandtezaaien,gerustkangaantoteenrijenafstandvan33
cmzonderpraktischmerkbareoogstderving.^Verruimtmenderijenafstandtot4ocm,b.v.
bijeendekvruchtvoorinzaaivangras,danzaldeoogstdervinghoogstensindeorde
van10 %liggen.
VolgensVanDobben (35)kanmenbijeengewasnietzondermeersprekenvaneen
bepaaldeoptimalerijen-ofplantafstand.Hetoptimumwordtvooreenbelangrijkdeel
bepaalddoordevruchtbaarheidstoestandvandegrond.Bijeenvruchtbaarderegrond
verschuifthetoptimumnaareengrotererijen-ofplantafstand.
OokverrichtteVanDobben (33)proevenmetverschillenderijenafstandenbijw.rogge,bijstijgendeN-giften,waarbijdehoeveelheidzaaizaadperhasteedsdezelfde
was. (Welkehoeveelheid isnietvermeld.Ref.)Uitdezeproeven,doorgaansverricht
opzandgrond,bij18,22en26en30cmrijenafstandkwamnaarvoren,datmenbij
roggederijenafstandgerusttot30cmkanvergrotenzonderdaardooropbrengstverlies
telijden.Bovendienwasroggebijgrotererijenafstandooksteviger.BijonderzoekingenvanVanDobben (34)naardeinvloedvanderijenafstandbijzomergranenbleek,dat
eenzwaargewashaverpasgingreagerenmeteendalingvandeopbrengstalsderijenafstandde40cmnaderde,
Wind (162)maakteeensamenvattingvanresultatenvanproevenmetverschillende
1)
Andereproevenwezenuit,datditalleengeldtvoorwintertarwe,verbouwd opvruchtbaregronden.
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Derijenafstandenbedroegengemiddeldresp.17>22en27cmendedaarbijtoegepaste
zaaizaadhoeveelhedenresp.146,118en94kgperha.Berekend overalle17proefvelden
waserbijtoepassingvanderijenafstandpraktischgeenopbrengstdalingvandekorrelopbrengstwaartenemen,nochbijdelaagste (30kgperha)nochbijdehoogste
(60kg)N-gift.Vergrotingvanderijenafstand,gepaardgaandemetverlagingvande
zaaizaadhoeveelheid,gingsamenmeteentoenamevanhet1000-korrelgewicht,behalve
bijdezwaarsteN-gift.
AanhetIBSteWageningenzijndoorDeWit (163)proevenopzandgrondverricht,
waarbijdeinvloedvanzeeruiteenlopendezaaizaadhoeveelhedenen/ofrijenafstanden
opdeopbrengstvano.a.haverengerstwerdnagegaan.Havergezaaidbijeenrijenafstandvan25cmennaareenhoeveelheidvanongeveer120kgperha,brachtgedurende
deperiodei960t/m1964gemiddeld4690kgaankorrelop,tegenover3050kggezaaid
bijeenrijenafstandvan100cmeneenzaaizaadhoeveelheidvan30kgperha;ditis
65$vandeopbrengstverkregenbijeenzaaizaadhoeveelheidvan120kgperha.Deopbrengstaanz.gerstgezaaidnaareenzaaizaadhoeveelheidvanongeveer 120kgperha
enbijeenrijenafstandvan25cmbedroegindeperiodei960t/m 1962gemiddeld4790kg
perha.Werddegerstgezaaidnaareenhoeveelheidvan30kgperhabijeenrijenafstandvan100cm,danbedroegdeopbrengstgemiddeld2970kgperha,ofwel62 %van
diegezaaidnaar4xzoveelzaadperha.Ookis (in1959)doorDeWitdeinvloedvan
extreemkleineenextreemgrotezaaizaadhoeveelhedenopdeopbrengstonderzochtenwel
bijhaver,gerstenerwten.Dezaaizaadhoeveelheidbijhavervarieerdevan11kgtot
932kgperha.Bij11,36,230,460en932kgzaaizaadperhabedroegdehaveropbrengst
gemiddeldresp.2950kg>3470kg,4260kg,5090kgen4750kgperha.Degerstgezaaid
naar 14,43,275,550en1120kgperhagafeenopbrengstvanresp.3470,4630,5460,
5680en5940kgperha.Deerwten,gezaaidnaar20,37,200,800enI600kgperha
brachtenresp.1650,5130,4880en4490kgperhaop.
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AV.VRUCHTOPVOLGINGENBËDRIJFSVEREENVOUDIGING
Afnamevanhetaantalgewassenperbedrijf
Hetstrevennaarvereenvoudigingvandebedrijfsvoering (vooralhetgevolgvan
hetstrevennaarbeterefinanciëlebedrijfsresultaten,Ref.)uitzichophetgebied
vandeakkerbouwo.a.ineenvereenvoudigingvanhetbouwplan.Ditbetekent,aldus
vonBoguslawski (68)dathetaantalbinneneenvruchtopvolgingverbouwdegewassenafneemtenhetaandeelhoofdgewasseninhetbouwplantoeneemt.Dezeontwikkelingheeft
inWest-Duitslandeenzogroteomvangaangenomen,datzeopvelestandplaatsenernstigegevarenvoorhetoppeilblijvenvandeopbrengstenmetzichbrengt.
DoorRonge (107)wordenenigevoorbeeldengegevenvanbedrijfsvereenvoudiging,
diehij (bijeenbezoekaanScandinavië)inDenemarkenenZwedenzagtoegepast.Opeen
bedrijfvan35haopheteilandSeelandwordtsedertjarenuitsluitendgerstverbouwd
enwelvoordehelftwintergerstenvoordehelftzomergerst.Deopbrengstenliggen
er,gerekendoververschillende jaren,bij ongeveer4500kgperha.Tweederdevanhet
strowordtingefreesd,derestverbrand.Bezwarentegendezeeenzijdigegraanteelt
zijnvolgensRongeo.a.:moeilijkhedenmetdegrondbewerkingendeonkruidbestrijding.
Opeenbedrijfvan100hainZuid-Zwedenwordt1/5bebouwdmetzomergerst,1/5met
koolzaaden1/3metwinter-enzomertarwe.Perjaarbereiktmenhier,bij30arbeidsurenperha,eengemiddeldeopbrengstaangranenvan4500kgperha.
Tenaanzienvandetendenstotbedrijfsvereenvoudiging inNederlandmerktDeWolf
(164)op,datindeNoordoostpolderopvelebedrijvendegewassenkeuzesterkvereenvoudigdis.Eenonderzoekhierweesuit,dathetaantalgewassenperbedrijfdaalde
vangemiddeld6,8 in1957tot5*4in1961.Alsbelangrijksteoorzakenvandezedaling
noemtDeWolf:deteleurstellendeuitkomstenvanenkelegewassenendegroteremogelijkhedentotverderemechanisatiebijvergrotingvanhetareaalpergewasophetbedrijf. (Anderevoorbeeldenvanbedrijfsvereenvoudiging,speciaalinderichtingvan
eenzijdigeverbouwvangranen,werdenreedsgenoemdinhethoofdstuk "Eenzijdige
graanteelt",Ref.)
Hedendaagsemogelijkhedentotbedrijfsvereenvoudiging
VerschillendenieuwemethodendrageneraldusAndreae (1)toebij,datertenaanzienvandevruchtopvolgingthansmeerspeelruimtegekomenis.Dezenieuwemethoden
zijn:a.toepassing vanspuitmiddelentegenziektenenbeschadigingen,b.chemische
onkruidbestrijdingenc.motoriseringvandetrekkracht.
Gevarenvoorteextremebouwplannenalsgevolgvanbedrijfsvereenvoudiging
Hetovergaanopextremebouwplannenalsgevolgvanhetstrevennaarvermindering
vanhetaantalteverbouwengewassenhoudtnaardemeningvanOlthoff (98)gevarenin.
Zaakistetrachtennategaanwelkegevarenerindergelijkevereenvoudigdebouwplannen
opdelangeduurschuilentenaanzienvandebodemvruchtbaarheid endegezondheidstoestandvandegrond.Dezegevarenzijnnietaltijdevengemakkelijkteonderkennen.
BovendieniserinNederlandnogweinigonderzoekverrichtovervruchtopvolging.
Watdemoeilijkhedenbijhetvereenvoudigenvanhetbouwplanbetreft:dezezijn
volgensDiercks (31)inWest-Duitslandmomenteelhetgrootstbijdegranen,vanwege
hethogepercentagegraneninhetbouwplan (alsgevolgvandemogelijkheidtotvolledigemechanisatievandegraanteelt)enhetsteedssterkerdominerenvandetarween
degersttenkostevandehaverenderogge.Andreae (1)isdaaromvoorstandervanhet
opnemenvanhaverofroggeinrotatiesmeteengrootaandeelgranen.
Bedrijfsvereenvoudiging enorganische-stofvoorziening
Vollema (154)vestigto.m.deaandachtopdetoenemendeneigingtotspecialisatie
vandebedrijvenindeFriesekleibouwstreek.Alsgevolgvandezespecialisatieneemt
dehoeveelheidorganischestofdiehieraandegrondwordttoegevoegd,af.

97Maaidorser!en organische-stofvoorziening
Bullen (25)belichtenkelefacettenverbondenaanhetmaaidorsenvangranenin
vergelijkingmethet oogstenvangranend.m.v.dezelfbinder.Gardner -aldusBullenisvanmeningdatzomerhavervoorEngelseomstandighedenmetdemaaidorsergeoogst,
ongeveer 15owtmeerorganischestofper acreachterlaatdanbijoogstenmetdezelfbinder.Smith,eveneensgeciteerddoorBullen,schatdebijdragevangranenaandeorganische-stofvoorziening bijmaaidorsenopJOcwtperacre,overeenkomendmet ongeveer
9 tonstalmestperacre (ofwelca.22tonperha).
Inschakelingvankunstweide
Koblet (73)meentdathetvoormenigZwitserseboermetgemengdbedrijf,alstegenwichttegenvereenvoudigingvandevruchtopvolging,aantebevelenisomgoedbewerkbarepercelendietotnutoe alsblijvendgraslandgeëxploiteerdwerden,alsgrasklaverkunstweide indevruchtopvolgingtebetrekken.
Bouwplanzonderhakvruchten
Andreae (1)haaltvoorbeeldenaanvanbedrijvenopzwaregrondenmetweinig graslandinWest-Duitsland,meteenbouwplanwaaringeenhakvruchtenvoorkomen.Ditishier
mogelijkgemaaktdoorhetopnemenvangras-klaverkunstweideninderotatieenhetverbouwenvankoolzaad.
Bedrijfsvereenvoudiging enbraak
DoorSchulze (117)wordenvaneenveeloosakkerbouwbedrijf inWest-Duitsland ter
groottevan80haverschillendevoor-ennadelenbesprokenvandebraakdieerieder
jaarop•£vanditbedrijfwordttoegepast.Eenvandedoelstellingendiehiermetbehulpvanbraakkon wordenbereiktwaseensterkevereenvoudigingvandebedrijfsvoering,terwijltegelijkertijdeenafdoendebestrijdingvangraanziektenenonkruiden
werdverkregen.
••>
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XVT.DEBETEKENISVANLANDBOUWGEWASSENAISVOORVRUCHT
A.Voorvruchtwaardevanlandbouwgewasseninhetalgemeen
Verschilinvoorvruchtwaardetussengroen-enrijpgeoogstegewassen
GroengeoogstegewassenhebbenvolgensRübensamenRauhe (I09)eenbeterevoorvruchtwer:-Ingdanrijpgeoogste.DeoorzaakhiervanzouliggeninderuimereC/N-verhoudingvandeoogstrestenbijrijpgeoogstegewassen,hetgeendeafbraakbemoeilijkt.
Zobehorenmosterdenzonnebloemenalsvoedergewassengeoogsttotdegunstige,alsrijp
geoogsteoliegewassentotdeongunstigevoorvruchten.
Invloedvandestoppellengteopdevoorvruchtwaarde_vanhet_gewas
Dehoeveelheid organischestofdiedooreengewasindevormvanwortelsenstoppelrestenachtergelatenwordt,hangtnaardemeningvanBerga (9)vooreengrootdeel
afvandeopbrengstvanhetdesbetreffendegewas.DeLaLandeCremer (85)vermeldt
cijfersaangaandedehoeveelheidstoppelresten (zonderwortels)diebijverschillende
graangewassenophetveldachterblijft,inafhankelijkheidvandestoppellengte.Deze
cijferszijngebaseerdopwaarnemingenverrichtbijrassenmetresp.kortenlangstro.
Dehoeveelheiddrogestof-perha-aanstoppelrestenwasbijeenstoppellengtevan
10cmgemiddeld800kg,meteenspreidingvan620tot1000kg.Bijeenstoppellengte
van20cm,30cmen40cmbedroegdehoeveelheiddrogestofresp.1530,2190en2800kg.
HetHandboekjevoordeLandbouwvoorlichter (59)*waarinvandiverseakkerbouwgewassen,voedergewassenalshoofdgewas,kunstweideenstoppelgewassencijferszijnvermeldoverdehoeveelheidindegrondachtergelatendrogeorganischestofineenbouwvoorvan20cm,rekentper5°rolangereofkorterestoppel350kgdrogeorganische
stofmeerofminder.(DitgetalkomtdusvrijgoedovereenmetdecijfersdiehieromtrentuitdegenoemdeproevenvanDeLaLandeCremerkunnenwordenafgeleid,alswe
aannemendat1kgdrogestofinstroongeveergelijkstaatmet1kgdrogeorganische
stof.Bijeenmeerexacterevergelijkingswijzemoetmen,aldushetHandboekjevoorde
Landbouwvoorlichter,omvanplantaardigedrogestoftotdrogeorganischestoftekomen,
gemiddeld5 %vandedrogestofaftrekken,Ref.)DeWolf (164)rekentvooreen10cm
langerestoppelopeenmeerderehoeveelheid organischestofvan1000kgperha.
Opbrengstniveaubijleguminosenenhakvruchtenenhunvoorvruchtwaarde
Hetisalgemeenbekend,zodeeltKönnecke (76)mee,datbijleguminosendevoorvruchtwaardedestehogergewaardeerdwordtnaarmatedeopbrengsthogeris.Bijdehakvruchtenheeftmendaarentegenjuisthetomgekeerdevastgesteld,nl.hoehogerdeopbrengstaansuikerbietenofaardappelen,destezwakkerisdevoorvruchtwerking.Bij
suikerbietenzouditvooraleenstikstofprobleemzijn.(Wordtdaarmeebedoelddatde
geringerevoorvruchtwaardebijhogereopbrengstenaansuikerbietentoeteschrijvenis
aaneensterkereN-onttrekkingaandegronddoordebietenwortels?Ref.)
Invloedvandebodemop_dehoeveelheidgeproduceerdewortels
BijproevenmetvoedergewasseninOost-DuitslandbleekvolgensgegevensvanRübensamenRauhe (109)datdehoeveelheidwortelsoplichtegrondenindroogmilieugroterisdanopzwaregrondeninvochtigmilieu.
Invloedvanzaaiperiodeenouderdomvanhetgewasophetwortelgewicht
BijdiezelfdeproeveninOost-Duitslandbedroeg,aldusRübensamenRauhe (109),bij
hetvoedergewasmengselluzerne-witteklaver-kropaarhetwortelgewicht6maandenna
zaaienindeherfst56qdrogestofperha,12maandennazaaieninhetvoorjaar46q
perha,l8maandennazaaienindeherfst 113qen24maandennazaaieninhetvoorjaar 66 qdrogestofperha.Voorhetmengselrodeklaver-beemdlangbloem-Italiaans
raaigrasbedroegendecijfersresp.4-9,34,85en55q- (Uitdezewaarnemingen,die
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dussteedswerdenverrichtinhetvoorjaar,valtoptemakendatdedroge-stofvorming
indewortelsbijzaaienindeherfstaanzienlijkgroterisdanbijzaaieninhetvoorjaar.Ref.)Uitdezegegevensblijktookdesterktoegenomenproduktieaanwortelsbij
ouderwordenvanhetgewas.VolgenshetHandboekjevoordeLandbouwvoorlichter (59)
bedraagtdedroge-organische-stofproduktie indewortels+stoppelsvan1-jarigeluzerneongeveer2700kgperha (ineenbouwvoorvan20cm)envanj5-jarigeluzerne6500kg.
Bijkunstweidenagraszaadstijgtdeorganische-stofproduktiejaarlijksmet4000kgper
ha.
Invloedvanbemestingmetmineralenopdeproduktieaanoogstresten
Schmitt (114)gaatinopdebetekenisvandebemestingmetkunstmestvoordeorganische-stofvoorzieningvandegrond.Dankzijdekunstmestisdestroproduktieendaarmee,viadestalmest,dehumusvoorzieningvandegrondtegenwoordigbeterdanvroeger.
Bovendienblijventhansdoordehogereopbrengstenookaanzienlijkgroterehoeveelheden
wortel-,stoppel-enbladrestenophetlandachter.
Fosfaatbemestingenhoeveelheidoogstresten
Schmitt (ll4)vermeldtresultatenvanproevenverrichtdoorGericke,waaruitblijkt
datdewortelontwikkelingbijgranendoorstijgendeP-giftenaanzienlijkwerdbevorderd;destoppel (=bovengrondsgedeeltevandeoogstresten,Ref.)reageerderalatief
veelmindersterkopfosfaatdandewortels.
Stikstofbemestingenhoeveelheid oogstresten
Schmitt (114)gingdoormiddelvanveeljarigeveldproevenmetgranenopverschillendegrondsoortendeinvloed navanN-bemestingopdeopbrengstaanoogstresten.Door
N-bemesting,naastPenK,steeghetgewichtaanoogstrestenvan18,3 Q.tot J],2 q
drogestofperha,ofwelmet70$.;Schmalfussverkreeg,aldusSchmitt,soortgelijke
resultaten. (OverdegroottevandeN-bemestingwordendoorSchmittgeencijfersvermeld,Ref.)
OokuithetfeitdatSchmitt (114)bijeen.proefopveldjesmetuitsluitendNPKbemestingna5jareneenduidelijkestijgingvanhethumusgehalteverkreeg,invergelijkingmetonbemesteveldjes,blijktdetoegenomenproduktieaanwortelsenstoppelrestenonderinvloedvananorganischebemesting.
Oudsteproevenoverhetbepalenvandevoorvruchtwaarde
Systematischopgezetteproevenwaarvanderesultatenvaststaandeuitsprakenaangaandedeonmiddellijkevoorvruchtwerking (=werkingvaneengewas.ophet.eerstvolgendegewas,eventueelooknogophettweedenagewas)endevoorvruchtwaardevandeakkerbouwgewassenmogelijkmaken,zijn'inOost-DuitslandnaarRübensamenRauhe (109)meedelen,pasrondI962aangelegd,ni.inHalleenMüncheberg.
Invloedvanbemestingsgewoontenopdevoorvruchtwaardevaneengewas
Voorvruchtproevenhebbenuitgewezen,aldusRübensamenRauhe (109)datdeals
"goedevoorvruchten"bekendstaandeaardappelenenbietenalleendaneengoedeonmiddellijkevoorvruchtwerkinghebbenalszemetstalmestwordenbemest.Zonderstalmest
isdeonmiddellijkevoorvruchtwerkingvanaardappelenmatigendievanbietenzelfs
uitgesprokenslecht.
Verbeteringvandevoorvruchtwerkingende "Bodengare"doorN-bemestingaandevoorvrucht
Maass'(92)verrichtte';gedurende5jarenproeven,metstijgendeN-giftenaansnijrogge,teneindeheteffectvandieN-giftenopdeopbrengstvandenadesnijrogge
verbouwdeaardappelennategaan-iDemeeropbrengstaanaardappelen,gerekendperkgN
aandevoorvruchtsnijrogge,bedroeggemiddeld~3J',5kgperha.Demeeropbrengstaan
aardappelendooreendirecteN-bemestingaandeaardappelenbedroegperkgNgemiddeld
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100kg;d.w.z.datdenawerkingvan1kgNgegevenaandevoorvruchtsnijroggeophet
nagewasaardappelen37.»5%bedroegvandedirectewerkingvan1kgNaanaardappelen
verbouwdnadiesnijrogge.VerhogingvandeN-giftenaandevoorvruchtsnijroggedeed
dusookdevoorvruchtwaardevanditgewastoenemen.Onderinvloedvandestijgende,Ngiftenaandevoorvruchtsnijroggesteegookdezetmeelopbrengstenhetzetmeelgehalte
vanhetnagewasaardappelen.EenverhoogdeN-bemestinghadbijsnijroggeeennauwere
C/N-verhoudingvandewortelresteneneenbeteregrondbedekkingtotgevolg.Debetere
voorvruchtwerkingvanwegedezwaardereN-bemestingisdaaromaldusMaasszowelhetgevolgvaneenverbeteringvandevoedingstoestandvandevoorvruchtalsvaneenbetere
"Bodengare"(ditlaatstevanwegedebeteregrondbedekking).
B.Voorvruchtwaardevanverschillende landbouwgewassen
Hakvruchtenengranenalsvoorvruchtvoorgranen
Könneoke (7b)vermeldtresultatenvanvoorvruchtproevendiegedurendeeenperiode
van14jareninEtzdorf (Oost-Duitsland)werdenverricht.Zomergerstverbouwdnasuikerbietenennawintertarwebrachthierbijgemiddeldresp.34,6qen31 >9qperhaop,
terwijldeopbrengstaanhaver,verbouwdnaaardappelenennawintergerstresp.41,7
en39*5qperhabedroeg. (Dehakvruchtenblekendusduidelijkbeterevoorvruchten
voorgranentezijndandegranenzelf,Ref.)Wintertarweverbouwdnadeopvolging
suikerbieten-aardappelenbrachtruim11 %meeropdanwintertarwenasuikerbieten-zomergerst (hetgeenhetgunstigeffectvandubbelevruchtwisselinghierdusduidelijkonderstreept,Ref.)
Voorvruchtwaardevanhaver
Lechner (87)vraagtspecialeaandachtvoordegunstigeuitwerkingvanhaveropde
bodemvruchtbaarheidendebodemgezondheid;ditnaaraanleidingvandegeleidelijkedalingvandeoppervlaktehaverindeDuitseBondsrepubliekna1950«Haverheefteen
snelleengoedegrondbedekkingen,vergelekenbijdeoverigegranen,eenkrachtigwortelstelsel.Degroteproduktieaanwortelsismedeeenverklaringvoordegunstige
voorvruchtwerkingvandehavert.o.v.dievananderegranen.VolgenshetHandboekje
voordeLandbouwvoorlichter (59)isdejaarlijkseproduktievanwortels+stoppelsbij
haver (1800kgdrogeorganischestofperha)echternietgroterdandievanroggeof
zomertarwe (eveneens1800kg)enzelfslagerdandiebijwintertarweofwintergerst
(2200kg).Bovendienkanhaver,zovervolgtLechner,voetziekteningranenvoorkomen
ofdoenverdwijnen,waardoorditgewasdanookals "Gesundungsfrucht"wordtaangeduid.
Blauwmaanzaad_alsvoorvruchtvooraardappelen
Reedseerderwerdvermeld (inRapportnr.112vanhetPAW,blz.89)datverschillendeNederlandsepracticiblauwmaanzaad alseenmindergunstigevoorvruchtvooraardappelenbeschouwen.EenproefvanWijngaardenin1958verrichtmetnateeltvanin1957
nablauwmaanzaad geteeldeaardappelenleekhiervaneenbevestigingintehouden. Twee
latere doorWijngaarden (173)verrichteproevenmetblauwmaanzaadalsvoorvruchtvoor
aardappelenkondendieverwachtingechternietwaarmaken.
Effectvanverschilleninvoorvruchtopdeverhoudinghaver/gerstbijmengteeltals

nagewas
BijeenproefverrichtdoorhetPAW (148)werdenin1964rogge,haver,gerst,
erwtenenaardappelenverbouwd;bijaldezegewassenfungeerdenstoppelknollenals
stoppelgewas.In1965werdophetgeheleproefveldmengteeltvanhaver+gerstuitgezaaid.Bijdemengteeltdiein1964eengraangewas+stoppelknollenalsvoorvrucht
had,bleekhoofdzakelijkdegerstoverteblijven.Bijdemengteeltverbouwdnaerwten
ofaardappelenblevendaarentegenzoweldehaveralsdegerstaanwezig,zodathier
inderdaadvanmengteeltsprakewas.
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Voorvruchtwaarde vansnijmais
Omwatmeertèwetentekomenoverdevoorvruchtwaardevansnijmaisbepaalde
Schwarzer (120)deopbrengstvanzomergerstverbouwdnahaver,naaardappelen,nasuikerbieten,navoederbietenennasnijmaisenwel'bij2bemestingsniveaus,t.w. bij
40N,36P2°5> 80K2Oenbij80N,72 P2°5 e n 1 2 0 K 2 0 , (°ver d e grondsoort isniets
bekend,Ref.;Delaagste opbrengstenaanzomergerst -bijbeidebemestingsniveaus werdenverkregennahaver,dehoogste -eveneensbijbeidebemestingsniveaus -naaardappelen,voederbietenensnijmais.Snijmaisbleekhiervoorzomergersteenevengoede
voorvrucht tezijnalsaardappelenenvoederbieten.Gerstnahaverbracht significant
minder op.
DevoorvruchtwaardevansnijmaisisnaardemeningvanStracke (137)e e n omstreden
punt.Konneckebeschouwt (aldusStracke)snijmaiswatvoorvruchtbetreft alseengraangewas.Strackemeentdat snijmaisdie ongeveer alshakvruchtwordtbehandeld,in.combinatiemetchemische onkruidbestrijdingalsvoorvrucht,welmeermeteenhakvrucht of
bladvrucht overeenkomtdanmeteengraangewas.
Voorvruohtenvoortarwe
BijveeljarigeproeveninCanada (van1926t/m i960)werden5verschillende 6jarigerotatiesmetelkaarvergeleken;bijalle5rotatieskwam inhetJeen6e jaar
steedszomertarwevoor,inhet 1ejaarbraak,inhet4e jaarmaisenhet2een5ejaar,
afhankelijkvanderotatie,oftarwe ofhaver,ofgerst ofrogge ofvlas.Uitdedoor
HedlinenRidley (57)gepubliceerde resultatenvandezeproevenblijkt,dat opdebemesteveldjesdetarweverbouwd inhet J>een6e jaardehoogste opbrengst opleverde
bijteeltnadevoorvruchtvlas;deslechtstevoorvruchtvoortarwewashiertarwe,
gevolgddoorresp.gerst',roggeenhaver.Ookopde önbemesteveldjeswasvlasdebeste
voorvrucht,gevolgddoorresp.tarwe,haver,roggeengerst.
RübensamenRauhe (109)makenmeldingvan J>-jarigeproevenverrichtdoorFranke,
waarbijopverschillende standplaatsen (inOost-Duitsland)opbrengstenwerdenbepaald
vanwintertarwe envanwintergerstnadiversegraanvoorvruchten,bijeenbemestingvan
0 en40kgN.Delaagstewintertarwe-opbrengstwerdbij0Nverkregennazomer-en
wintertarwe enbij40Nnawintertarwe.Dehoogste tarwe-opbrengstwerdbereiktnade
voorvruchtrogge (bij0N)ennazomergerst. (Ditlaatste lijktnogalmerkwaardig;
bijdezeproevenheeftmenzichblijkbaarbeperkttothet slechts 1x verbouwenvanhet
betreffendevoorvruchtpaar ophetzelfdeperceel,zodatnadelige invloedenalsgevolg
vanplantenziektenenplagenhierpraktischnoggeenrolkunnenhebbengespeeld,Ref.)
Grootenhuis (51)gingaandehandvanresultatenvanvruchtopvolgingsproevenop
deLovinkhoeve inDeWieringermeer -waarbijo.a.heteffectvanrotatiesmetverschillendaandeelwintertarweresp.zomergerstwordt onderzocht -de invloednavandevoorvrucht opde opbrengstvanverschillende granen. (Inhoeverrehiernog'andereinvloeden-naastheteffectvandevoorvrucht -zoalsdievandevoor-voorvruchtenderotatie alsgeheel,medebepalend zijnvoordegraanopbrengstenisindepublikatievan
Grootenhuisnietaangegeven,Ref.)Resultatenvan6 oogstjarenlatenzien,datdelaagstewintertarwe-opbrengstwerdverkregennazomergerst - (506Okgperha)-endehoogstenaresp.vlas+hopperupsklaver (5480kg),aardappelen (5470kg)en erwten
(5^50kg). Hetverschilinopbrengst tussendeslechtsteendebestevoorvrucht voor
tarwebedroegdus ongeveer400kgperhaofwel8 %.BijdezeproevenopdeLovinkhoeve
washet opvallend aldusGrootenhuisdatdeaardappeleenveelbeterevoorvruchtwas
voorwintertarwedanvoorhaver ofzomergerst.
Voorvruchtenvoorgerst
BijdedoorRübensamenRauhe (109)aangehaaldeproevenvanFranke,waarbijo.a.
wintergerstnadiversegraanvoorvruchtenwerdverbouwd,wasbij0Mroggedebeste
voorvrucht,gevolgddoor.resp.zomergerstenwintertarwe,terwijlzomertarwedejslechtstevoorvruchtwas,gevolgddoorresp'..haver enwintergerst.Bij40Nwasaomergerst
(merkwaardiggenoeg,Ref.,;)debestevoorvrucht,gevolgddoorresp.wintertarwe,rogge,
haver,zomertarweenwintergerst.
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BijproevenopdeLovinkhoeveverkreegGrootenhuis (160)delaagsteopbrengstaan
zomergerst,alsgemiddeldeover6oogstjaren,nadevoorvruohtzomertarwe (4590kgper
ha)endehoogstenaerwten (4930kg)ennavlas+hopperupsklaver (4920kg).Ditbetekentduseenopbrengstverscb.ilvanruim7 %»Demeeropbrengstaanzomergerstverbouwdnahaver,aardappelenensuikerbieten,invergelijkingmetzomergerstnadevoorvruchtzomertarwe,bedroegresp.4,3en3^.
Voorvruchtenvoorhaver
UitverslagenvanThorold (142,14^)aangaandeproevenopzandgrondinWoburn
(Engeland)blijktdathaverin1962opveldjeswaarbijnaonafgebrokengerstwasverbouwd (slechtsonderbrokendooreenbraakperiodegedurende1956t/m1958)28.9cvrtper
acreaankorrelopbracht.Haverin1962verbouwdop "steedstarwe"-land (uitgezonderdeenbraakperiodevan1956t/m1958)gafeenopbrengstvan2J5.9owtperacre.Gerst
bleekhierduseenbeterevoorvruchttezijnvoorhaverdantarwe.
BijproevenopkleigrondverrichtopdeLovinkhoeve,bedroegvolgensgegevensvan
Grootenhuis (51)delaagsteopbrengstaanhaver,gerekendover6oogstjaren,4860kg
perha;dezeopbrengstwerdverkregennadevoorvruchtzomergerst.Dehoogstehaveropbrengst,5110kgperha,werdbereiktmetvlas+hopperupsklaver alsvoorvrucht.
Hetopbrengstverscb.ilaanhavertussendebesteendeslechtstevoorvruchtbedroeghier
dus5 %'Haververbouwdnasuikerbieten,zomertarwe,aardappelenenerwtenbrachtgemiddeldresp.4940,4960,4980en4990kgperhaop,hetgeen,vergelekenbijdeteelt
vanhaverna'zomergerst,eenmeeropbrengstbetekentvanresp,1,5*2,0,2,5en2,5 %•
Heteffectvanhetverschilinvoorvruchtblijkt,afgaandeopderesultatenvan
deproevenopdeLovinkhoeve,aldusGrootenhuis (51)»hetsterksttezijnbijwintertarwe (8 %)enhetzwakstbijhaver (5 %). Haverwashierdusvande3graangewassen
wintertarwe,zomergerstenhaverhetminstgevoeligvoorverschilinvoorvrucht,terwijlwintertarwehetmeestgevoeligbleektezijn.DeslechtstevoorvruchtenvoorgranenwarennaardemeningvanGrootenhuiszomergerstenzomertarwe;debestevoorvrucht
voorgranenwas,watdegraangewassenbetreft,dehaver. (Roggekwambijdezeproeven
nietvoor,Ref.)
Voorvruchtenvoorrogge
InLauchstädt (Oost-Duitsland)werden,zoweloplichtealsoptamelijkzware
grond,voorvruchtproevenverricht,o.m.omhaveralsvoorvruchtvoorwinterroggete
vergelijkenmetanderevoorvruchtenvoorrogge.UitdegegevensvanBahn (6)aangaandedezeproeven,dieverrichtwerdenvan1954t/m 1959*blijktdatoplichtegrond
havereenveelbeterevoorvruchtvoorroggewasdandeoverigegranenenaardappelen.
Ookopdezwaarderegrondvoldeedhaveralsvoorvruchtvoorroggebeter (meteenopbrengstverschilvangemiddeld8 %)dandeoverigegranen,dochmindergoeddanaardappelen.Schakeltmendeinvloedvanhetverschilingrondsoortuit,danblijkt (dus
bijgelijkebodemomstandigheden)volgensberekeningenvanBahn, vanallegranenhaver
duidelijkdehoogstevoorvruchtwaardevoorroggetehebben.Voeder-ensuikerbieten
voldedenalsvoorvruchtvoorroggeechterweerduidelijkbeterdanhaver.Devoorvruchtwaardevanaardappelenbleeknietveelhogertezijndandievanhaver.DitgeringeverschilisvolgensBahnwaarschijnlijknoggeheeltoeteschrijvenaandenawerkingvandestalmest.
Voorvruchtenvoorwintergranen
Bahn (6)vergeleek,inverbandmetdesterkeafnamevandeoppervlaktehaverin
deDDR,haveralsvoorvruchtvoorwintergranenmetanderegranenenmetaardappelen
alsvoorvrucht voorwintergranen (winterrogge,wintertarwe,wintergerst).Haver
bleekzowelvoorroggealsvoorwintertarweenwintergersteenbeterevoorvruchtte
zijndandeanderegraangewassen.Opdezwaarderegrondbedroegdemeeropbrengstaan
wintergerstnahaveralsvoorvrucht,invergelijkingmetanderegranenalsvoorvrucht
voorwintergerst,nietminderdan 2J> %. Aardappelenvoldedenalsvoorvruchtvoorwin-

- 10?tergranenechternogbeterdanhaver.Alleenroggeoplichtegrondenwintergerstop
zwaarderegrondgavennahaverhogereopbrengstendannaaardappelen.
Voorvruchtenvoorvlas
InOostelijkFlevolandisblijkensmededelingenvanmej.DeBoer (16)degroei
vanvlasnaaardappelenofnahaverbeterdannakoolzaadofnasuikerbieten.Ookin
hetindeLandbouwgids 1962 (blz.82)opgenomenvruchtopvolgingsschemawordenaardappelenalseenvrijgoedeenhaveralseengoedevoorvruchtvoorvlasgekwalificeerd;
koolzaadensuikerbietenbeschouwtmeneralsmatigevoorvruchten. (DitkomtduspraktischovereenmetdebevindingeninOostelijkFlevoland,Ref.)
Voorvruchtenvoorkoolzaad
Mirswa(97)verrichttevan1957t/m i960proevenmetwinterkoolzaad,waarbijerwten,vroegeaardappelen,zomergerstenwinterroggealsvoorvruchtfungeerden.Erwten
envroegeaardappelenblekenalsvoorvruchtvoorwinterkoolzaadpraktischgelijkwaardig
aanelkaartezijn;dezevoorvruchtenlietendegrond'ineengoedestructuurtoestand
achterenmaakteneentijdigevoorbereidingvanhetzääibedmogelijk.Nazomergersten
winterroggebedroegdeopbrengstaankoolzaadaanzienlijkminder (gemiddeld11 %).
Gerstentarwealsvoorvruchtenvoorbonen
BijproeveninWoburn (Engeland)werdenin1964bonen (veldbonen?Ref.)verbouwd
oplandwaartot1956uitsluitendtarweofuitsluitendgerstvoorkwam.VanI956t/m
1958werdendeze "steedstarwe"-en"steedsgerst"-veldjesinbraakgelegd.Van1959
t/m 1961heeftmenopdeenehelftvan "steedstarwe"weertarweenopdeanderehelft
gerstuitgezaaid;hetzelfdegebeurdeopdeveldjesmet "steedsgerst".In1962werdop
alleveldjeshaververbouwdenin1963werdgebraakt.Schematischgezienkrijgtmendan
deze4rotaties:
OpbrengstB

Rotatie
1.T-T-T- ...T-Br-Br-Br-T-T-

T -H-Br

-B

21.3 cwt/acre

2 . T - T - T - ...T-Br-Br.- B r - G - G -

G - H -Br

-B

18.6

tt

2. G - G - G - . . . G - B r - B r - B r - G - G -

G -H-Br

-B

24.-

ti

4.G-G-G-...G-B -Br-Br-T-T-

-B
T -H-Br
B =bonen)

25.8

it

(T=tarwe,G=gerst,H=haver,Br=braak,

UitdezedoorThorold (l4jj)gepubliceerderesultatenblijktduso.a.,datdeteelt
vantarwegedurende1956t/m.1958eengunstigereffecthadopdebonenopbrengstdande
teeltvangerst;ofweltarwezouvolgensdezeproefeenbeterevoorvruchtvoorbonen
zijndangerst.(Ookzoumenuitvoorgaandeopbrengstcijferskunnenafleiden,datde
bodemvruchtbaarheidvanhet "steedsgerst"-landopeenhogerniveaulagdandievanhet
"steedstarwe"-land,Ref..)
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XVII.VRUCHTOPVOLGINGSPROEVEN
Literatuurvanproevenoverheteffectvanrotatiesmetveelgranenwerd,watde
reactievandeindierotatiesopgenomengranenbetreft,reedsinhethoofdstuk"Eenzijdigegraanteelt"aangehaald.Dereactiesvandedaarbijbetrokkenniet-graangewassenzullen,voorzovervanbelang,aangehaaldwordenindithoofdstuk '
Vruchtopvolgingsproeven".Hierinwordenookproevengerefereerdoverzgn.vruchtwisselstelselsenover
rotatieszonderhogepercentagesgranen.
Typenvanproevenmetbetrekkingtothetvruchtopvolgingsonderzoek
Simon (153)onderscheidt3typenvruchtopvolgingsproeven:
a.Voorvruchtproeven (tervaststellingvangeschiktevruchtopvolgingsparenenvruchtöpvolgingsschakëls;zewordenslechts1xophetzelfdeperceelverricht)
b.Verdraagzaamheids-enstabiliteitsproeven (omdenawerkingvanhetvaakverbouwen
väneen~öfmëër~gëwassën~vast~të~steïlënjhierbijwordt,integenstellingtotvoorvruchtproeven,nietvanperceelgewisseld)
c.Vruchtopvolgingsproeven (waarbijdeprestatieswordenvergelekenvanminstens2verschillendecömpïete~rötatiesofschakels;naafloopvanéénomloopwordtnietvan
proefterreinverwisseld).
Könneoke (77)deeltdeinOost-Duitslandaangelegdevruchtopvolgingsproevenin5
categorieënin:
a.Economischevruchtopvolgingsproeven (Hiertoebehoorthetonderzoekoverdevruchtöpvölgïngssystematïêk~teÊtzdörf,waarbijwordtnagegaanwelkerotatiesdehoogste
totaalopbrengstopleveren)
b.Vruchtopvolgingsproevenmetverschilleninbemesting (Hiertoebehoorto.a.deproef
met-T1ëëûwïgeroggëtëëït11ïnHaïïë,gerefereerdïn~PAW-Rapport112,blz.98)
c.Plantenteeltkundigevruchtopvolgingsproeven (meto.a.proeventervergelijkingvan
"enkelvoudige"vruchtwïsiëïïng71mët"dübbëïëvruchtwisseling")
d.Proevenmetverschillend aandeelaanbodemverbeterendegewassen (b.v.onderzoek
overdë~ïnvïöëd~vanvërichïîîënd~âandëëïtüssëngëwassënopdëtoestandvandegrond)
e.Proevenmetvruchtopvolgingssystemenzonderenmettussengewassen (meto.a.onderzoekóverhetopbrengitvërmogenvänhoofd- ën tüssëngëwassënenhuninvloedopde
nagewassen).
Patterson (101)maakttenaanzienvandeproeftechnischeopzetvanvruchtopvolgingsproevenonderscheidtussenvruchtopvolgingsproevenwaarbijdeeffectenvandebehandelingenopdegewassenbinnenéénrotatiewordennagegaanenproevenwaarbijverschillenderotatiesmetelkaarwordenvergeleken.Eerstgenoemdesoortproevennoemt
hij "fixed-rotationexperiments",laatstgenoemdesoort"rotation-experiments".
Duurvanvruchtopvolgingsproevenendetoepasbaarheidvanderesultaten
VolgensKLapp (71)zijnertweetotdrieomlopenvaneenvruchtopvolgingnodigom
metzekerheidtekunnenvaststellenwelkeuitwerkingdievruchtopvolgingheeftopde
opbrengst,opaantastingdoorziektenenopveronkruiding.
Watdetoepasbaarheidvanderesultatenvanvruchtopvolgingsproevenbetreft,zijn
KLapp (71)enOlthoff (98)vanmening,datdieresultatennietzondermeeropeenwillekeurigbedrijfovergebrachtmogenworden,omdatdeomstandighedenersterkuiteen
kunnenlopen.Deresultatengeldenalleenvoordeomstandighedenwaaronderdeproef
werdverricht.
VergelijktmenaldusKLapp (71)verschillenderotatiesbijgelijkestandplaats,
danlevertditmaarheelweinigexactegegevensop.Daarentegenwordtmenbijproeven
overdevoorvruchtwaardevanafzonderlijkegewassenbeteringelicht.
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Behoefteaanvruchtopvolgingsproevennutegenovervroeger
Patterson (101)vergelijktvruchtwisselingzoalsmendievroegerinEngelandin
depraktijktoepaste,metdievantegenwoordig.InEngelandwerdalmeerdan1500jaren
geledengebruikgemaaktvanvruchtwisseling.Aanveelrotatiesvanvroegerislange
tijdstrengdehandgehouden,vaakdoormiddelvandewetofviacontracten.Deontwikkelingvananderemethodeninde20eeeuwterhandhavingvandebodemvruchtbaarheiden
terbeheersingvan
onkruidgroei,ziektenenplagenheeftthansdekeuzebijdeopvolgingvangewassenverruimd.Ditlaatsteheeftechtereengroeiendebehoeftegeschapenaanvruchtopvolgingsproeven.
Invloedvanhetaandeelbladvruchtenopdeopbrengst
DoorKönnecke (75)wordenresultatenvermeldvaneen10-jarigevruchtopvolgïngsproefinOost-Duitsland,waarbijenkelerotatiesmetverschillend aandeelbladvruchten,
dochwelkeoverigenszoveelmogelijkmetelkaarovereenkwamen,werdenbeproefd.
W.tarwenaaardappelenineenrotatiemet60 %bladvruohteribrachthiergemiddeld 14 %
meeropdanw.tarwenaaardappelenineenrotatiemet40 %'ßladvruchten.W.tarwena
s.bietenopgenomenineenrotatiemet50 %bladvruchtengafeen8 %hogereopbrengst
danw.tarwenas.bieten ineenrotatiemet4o %bladvruchten.BijdezeproefwasvolgensKonneckenaastdedirectevoorvruchtwerkingookduidelijkdeinvloedmerkbaarvan
derotatiealsgeheel.
Opgrondvanresultatenvanvruchtopvolgingsproeven,diegedurendedeperiode19^8
t/mI96IteEtzdorf (Oost-Duitsland)werdenverricht,waarbijophumeuzelöss-leemgrond
diverserotatiesmetverschillendeverhoudingenbladvruchten/haJjnvrüchtenwerdenvergeleken,concludeertKönnecke (77)datrotatiesmetmeerdan60 %granenopdenduur
dalendeopbrengstengaanvertonen.Bijrotatiesmetmeerdan50 %bladvruchtenzalde
opbrengstdaarentegengaanstijgen.Inrotatiesmet60 %halmvruchtenisaldusKönnecke,
deopbrengstbeslistoppeiltehoudenalshierbijslechts1xgerst,1xtarween
daarnaastookhaver (als"Gesundungsgetreide")wordtverbouwd.
KLapp (71)waarschuwt voor bepaalde gevallen waarbij• in de
praktijkmetsucceshetgraanaandeelineenrotatiewordtverhoogd,ookzelfsdoor
middelvanuitbreidingvandeoppervlaktetarweengerst.Hetvóórkomenvandergelijke
afzonderlijkegevallenisnoggeenbewijsvooralgemenebruikbaarheid.
Dubbelevruchtwisselingtegenoverenkelvoudigevruchtwisseling
Könnecke (75,76,77)verwerktinverschillendevanzijnpublikatiesresultaten
vanproevenwaarinzgn.dubbelevruchtwisseling (opvolging2xbladvrucht -2xhalmvrucht)wordtvergelekenmetenkelvoudigevruchtwisseling (opvolging1xbladvrucht1xhalmvrucht).BijproeveninOost-Duitslandoplöss-leemgrondwordtde8-veldsrotatiemet50 %halmvruchtenaardappelen-s.bieten-haver-w.tarwe-erwten-w.koolzaad-w.roggew.gerstvergelekenmetde8-veldsrotatiemet50 %halmvruchtenaardappelen-w.roggeerwten-w.gerst-w.koolzaad-w.tarwe-s.bieten-haver (dusdezelfdegewassen,dochinandere
volgorde).Gerekendoverdeperiode 1955"t/m1961bedroegdetotaleopbrengstvan'de
eerstvermelderotatie (dusdiemetdubbelevruchtwisseling)gemiddeld6 %meerdandie
vanlaatstgenoemderotatie.Steltmendeopbrengstenvandegewassenverbouwdvolgens
laatstgenoemderotatietelkensop100,danbedroegendeopbrengstenvaneerstgenoemde
rotatie:aardappelen100,suikerbieten102,haver129,wintertarwe 105,erwten112,
winterkoolzaad I06,winterrogge 102enwintergerst93-Bijdezeproefontvingende
suikerbietenenerwtentelkens12,5tonstalmestendeaardappelen25tonstalmestper
ha.
Ookbijmeerdan50'$halmvruchteninhetbouwplankanmenaldusKönnecke(75),
dubbelevruchtwisselingtoepassen.Mendientdaarbijvanzelfsprekendoptelettendat
ereenvoldoend langeteeltpauzeligttussenhetverbouwenvan2verschillendevoor
eenzelfdeziektevatbaregewassen.BijproevenvanPriessieben,geciteerddoorKönnecke
(95)>oplichteenzwaarderegrondbleek2xbladvruchtnaelkaarinhet1enawerkingsjaarzwak,dochinhèt2enawerkingsjaarduidelijksuperieurtezijnaan1xbladvrucht.
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Eenandere,soortgelijke 10-jarigeproefinOost-Duitslandopzeergoedegrondsoort
leerdevolgensmededelingenvanKönnecke (77)>datdegemiddeldeopbrengstvandegewassenverbouwdvolgensenkelvoudigevruchtwisselingietshogerlagdandievolgens
dubbelevruchtwisseling.Ditmindergunstigeresultaatbijdubbelevruchtwisselingwas
o.m.toeteschrijvenaanopbrengstdalingenvangranenvanwegetegoedevoorvruchten
(legering?Ref.)enaanmindergoedevoorvruchtenvoorwinter-enzomergerstbijdubbelevruchtwisseling.DezeproefresultatenwijzenervolgensKönnecke (77)op>datniet
hetsysteemvandubbeleofenkelvoudigevruchtwisselingbeslissendisvoordehoogte
vandeopbrengsten,maardemanierwaaropde2-jarigekoppelingvanblad-enhalmvruchtenplaatsvindt.
"Overvruohtwisseling"tegenover "gewonevruchtwisseling"
Schulze (118)beschrijfteen7-jarigeproef,verrichtinWest-Duitsland,waarbij
o.a.deopbrengstenverkregenbijde4-veldsrotatiemet50 %bladvruchtensuikerbietenw.tarwe-aardappelen-w.roggewordtvergelekenmetde5-veldsrotatiemet60 %bladvruchtensuikerbieten-w.tarwe-w.rogge-luzerne-aardappelenenwelbijverschillendevormen
vanorganischebemestingaandehakvruchten,bijoptimalekunstmestgiften.Bijallebemestingsobjectenbleekderotatiemet60 %bladvruchtengemiddeldeenhogereopbrengst
opgeleverdtehebbendanderotatiemet50 %bladvruchten;hierbijisdeopbrengstaan
luzerneinderotatiemet60 %bladvruchtennietinrekeninggebracht.Demeeropbrengst
vanlaatstgenoemderotatiebedroeg,gerekendoverallebemestingsobjecten,5 %•Dit
resultaatisinovereenstemmingmetdeconclusievanKönneoke (77) diegebaseerd isop
inOost-Duitslandverrichteproevenmetdiverserotaties,datbijallerotatiesmet
meerdan50 %bladvruchten (zgn."overvruohtwisseling")invergelijkingmet50 %bladvruchten,deopbrengststijgt.
Produktiviteitvanverschillenderotaties
Könnecke (77)vermeldtookresultatenvaneenproefdiein1957i nEtzdorf (OostDuitsland)ophumeuzelöss-leemgrondwerdaangelegd.Bijdezeproefvergelijktmenin
totaal12verschillenderotaties,dieinduurvariërenvan3tot8jaren.Vaniedere
rotatieheeftmentweetypen,nl.eentypemetuitsluitendhoofdgewasseneneentype
waarbijooktussengewassenzijningeschakeld.Könneckevermeldtalleenresultatenvan
eerstgenoemdtyperotaties.Omdeproduktiviteitvandeverschillenderotatiesonderlingtekunnenvergelijken,wordendoorKönneckedekg-opbrengstenvanallegewassen
verkregenindedesbetreffenderotatiesomgerekendin"Getreidewert"(GW)-eenheden.Op
dezemanierkanmenvanelkerotatiede gemiddeldejaarlijkseproduktie-doorSimon
(122)"Rotationsleistung"genoemd-ineenonderlingvergelijkbaargetalaangeven.De
rotatiemetdehoogstegemiddelde "Getreidewert"perjaarzoumen,naarhetoordeelvan
Könnecke (77),dandeproduktiefstekunnennoemen.Bijdezemethodewordto.a.vande
volgendenormenuitgegaan:100kggraan (korrel)=1,00GW,100kgwintergraanstro=
0,1 GW,100kgzomergraanstro=0,15GW,100kgerwten=1,20GW,100kgkoolzaad=
2,00GW,100kgaardappelen=0,25GW,100kgsuikerbieten=0,25GW,100kgversbietenblad=0,10GW. (Könneckeisvanmening,dattegendezemaniervanomrekenen-uitgedachtdoorBlomenWoermann-bezwareningebrachtkunnenworden,metnamevanwege
dehogeGW-waarderingvansuikerbietenwortels en-blad.Daardoorzaleenrotatiewaarinmeermalensuikerbietenvoorkomenheterbijzondergoedafbrengen;ookaardappelen
wordenhooggewaardeerd.)
VergelijktmenaandehandvandeGW-eenhedendegemiddeldeprestatiesvande
doorKönnecke (77)genoemde12rotaties,gerekendoverdeperiode1955t/m 1961,dan
blijkende6-jarigerotaties.bieten-aardappelen-w.tarwe-w.gerst-wikke+rogge-snijmais (meteengemiddeldeproduktiviteitvan65,6GW)ende5-jarigerotaties.bietenhaver-w.gerst-aardappelen-w.tarwe (65,5GW)detweeproduktiefsterotatiestezijn,
gevolgddoorderotatieaardappelen-s.bieten-w,tarwe-snijrogge-stambonen-w.gerst
(65,4GW).DelaagsteGW-opbrengstenperjaarwerdenbehaaldmetderotatieluzerneluzerne-aardappelen-s.bieten-haver-w.tarwe-w.gerst-w.rogge (51*9GW) enmetdero-
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taties.bieten-w.tarwe-erwten-w.gerst-w.rogge (52,3GW).Watvoorlaatstgenoemderotatiebetreft:deaardappelenreageerdennietgunstigopdevoorvruchtluzerne,hetgeen
volgensKönneckedelageopbrengstvandierotatiegrotendeelsverklaart.
VoorhettrekkenvandefinitieveconclusiesuitdezeveeljarigevruchtopvolgingsproefisvolgensKönnecke (77)deeersteperiodevan15jaren (1947t/m1961)nogte
kort.Dezeperiodeiswellanggenoegomnategaan,inhoeverrezichindeloopder
jarenveranderingenindeproduktiviteitvandeverschillenderotatieshebbenvoorgedaan.DaartoevergeleekKönneckevande8oudsterotaties (aandehandvandejaarlijkseopbrengstenomgerekendinGW-eenheden)deproduktiviteitindeperiode1948t/m
1951*metdieindeperioden1952t/m 1956en1957t/m 1961.Hieruitblijkto.a.dat
juistbijdeproduktiefsterotaties,gezienoverdegeheleproefperiode,destijgende
tendensindeloopvandeproefperiodehetsterkstwas.Eenduidelijkdalendetendens,
invergelijkingmetdemeesteandererotaties,vertoondederotaties.bieten-w.tarwew.gerst-s.bieten-w.tarwe-erwten-w.gerst-w.rogge (=eenrotatiemet75 %granen)ende
rotaties.bieten-w.tarwe-erwten-w.gerst-w.rogge (=eenrotatiemet60 %granen).
Vergelijkingvanvruchtwisselstelsels
KLapp (70)gingvaneendrietalveeljarigevruchtopvolgingsproeveninDuitsland,
waarvanééninBreslau-RosenthalentweeinDikopshof,na,welkevandedaarbijonderzochterotaties,doorKLappveldsystemengenoemd,hetbestevoldeden.DedaarbijverkregenopbrengstenzijndoorKLappzowelinqalsinGEperhavermeld. (GE=Getreide
Einheiten).Indevolgendetabel (gedeeltelijkreedsvermeldinPAW-Rapport112,blz.
106,Ref.)isvandeproefinRosenthal-Breslau,betrekkinghebbendopdeperiode1901
t/m 1921,eensamenvattingweergegevenvandeopbrengstendiedoordeverschillende
gewassenindedesbetreffendevruchtopvolgingssystemenwerdenbereikt.Stro-enloofopbrengstenzijnhierbijnietinrekeninggebracht (ookniet indekolomGE).
OpbrengsteninqperhapergewaseninGEperrotatie (1901t/m 1921;Breslau-Rosenthal)
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27,5 3U5

29,-
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16,.15,3

16,8

42,4

I62

24,6
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17,3
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(a - geringeonvolledigebemesting,b=stalmest,c=volledigemineralebemesting;
Ro=rogge,Ta=tarwe,Ha=haver,Ge=gerst,Er=erwten,Ko=koolzaad,Aar=
aardappelen,Sb.=suikerbieten,GE=graaneenheden)
Bijhetomrekenenvandekg-opbrengsteninGEzijndejarenmetbraakenwisselbouweveneensinrekeninggebracht.Hethierbedoeldewisselbouwstelselomvateen9jarigerotatie,t.w.3jarenluzerneofklaver-koolzaad-tarwe-aardappelen-haver-erwtenrogge.HetEllenbacherstelselomvatderotatiebraak-koolzaad-rogge-tarwe-haver-haver.
Vanwegedesterkeverschilleninbemestingbijdegenoemde6vruchtopvolgingsstelsels
isonderlingevergelijkingvandezeverschillendestelselsbijdezeproefslechtszeer
beperktmogelijk,aldusKLapp.Bovendienisertussenderotatiesonderlingeengrote
variatieingewascombinaties.Zietmenafvandezebeperkingen,danblijkenbijdeze
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proefvolgensRoemer (geciteerddoorKLapp)deopbrengstenvanallegewasseninhet
vruohtwisselstelseldievandeanderesystementeovertreffen.EconomischgezienovertreffennaardemeningvanKLapp,geletopdeGE-opbrengstperrotatie,deopbrengstprestatiesvanhetverbeterddrieslagstelsel (1xbladvruchtgevolgddoor2xhalmvrucht)dievanhetvruohtwisselstelselechterverre.
Bijdezgn.eersteproefteDikopshof (1906t/m 1913)werdenachtverschillende
vruchtopvolgingsstelselsbestudeerd.Onderlingevergelijkingishierzeerbezwaarlijk
vanwegedegroteverschilleninbemestingtussendediverserotatiesendekorteproefperiode.Indezeproefwerd,bijdestelselsmetmeerdereslagen,degemiddeldejaarlijkseopbrengstvanhetvruohtwisselstelsel,35,9GE,nogovertroffendoordeopbrengstvanhetRijnlandsevruchtopvolgingsstelsel,43,5GE (rotatie:s.bieten-tarwerogge-klaver-haver).Debemestingbijhetvruohtwisselstelselbedroeg66N,53^2^5 e n
78KgO (inkgperjaarperha)tegenover86N,56P20tjen98K^O bijhetRijnlandse
stelsel.KLappisvanmeningdatmenuitdezeproefnietdeconclusie
raag
trekken,
dathetvruohtwisselstelseldevoorkeurverdient.
BijdetweedeproefteDikopshof,aangelegdin1944,zijnaltegroteverschillen
inbemestingtussengewassenbehorendtotverschillenderotatiesvermeden.Perrotatie
werdpergewasgemiddeld90N,57P2O5en139KpOperhatoegediend,metinbegripvan
stalmest.Indevolgendetabelzijnvandebelangrijkstegewassendeopbrengstenvermeld,betrekkinghebbendopdeperiode1950t/m I960. (Deeerste6proefjarenzijnmet
opzetnietinrekeninggebracht)
OpbrengstinqperhaeninGEpergewasperrotatie (1950-1960;DikopshofII)

A.Vierslagstelsel
B.Rijnlandsevruchtopv.
C.Vruohtwisselstelsel
D.Overvruchtwisselstelsel

KL

GE

33,0

41,5

45,3

39,7

37,0

46,7

52,5

41,3

37,7

38,7

45,3

53,7

42,9

39,1

Sb.

Ta

Ro

Ha

405
391
409
377

38,9

36,8

41,1

Aar Vr.aar

288
187

55,6

(Vr.aar=vroegeaardappelen,KL=klaverhooi)
IntegenstellingtotdeproefinRosenthal-BreslauendieinDikopshofIzijnbij
deinlaatstvermeldetabelaangehaaldeproef-DikopshofII-deopbrengstverschillen
tussende4rotaties,uitgedruktinGE,nieterggroot.Devruchtopvolginginrotatie
Dwas:vroege aardappelen+groenten-s.bieten-w.tarwe-w.rogge.Bijdeopbrengstvan
55,6GEinrotatieDzijndegroente-opbrengsten-1 0 a 15GEperha-nietmeegerekend.
(Dezerotatiebehoortdusgerekendnaarhetaantalgewassendatwordtverbouwd,vanwegedeteeltvangroentenavroegeaardappeleninhetzelfdeoogstjaar,tothetovervruchtwisselstelselengerekendnaarhetaantaljarentothetdubbelevruohtwisselstelsel,Ref.)HetpercentagehalmvruchtenvanrotatieAneemtgaandeinderichting
vanrotatieDaf (van75 %tot4o %), terwijldeopbrengst,uitgedruktinGE,toeneemt.DatrotatieAdelaagsteopbrengstinGEgaf,isvolgensKLappverklaarbaar,
gezienhetlagepercentage (12,5 %)hakvruchten.
Graanopbrengstenbinneneenzelfderotatie
BijdetweedevruchtopvolgingsproefteDikopshofwordto.a.het4-slagstelsel
s.bieten-w.tarwe-haver-w.rogge-voedergewas-haver-w.tarwe-w.roggebestudeerd.Dehierbijnaverschillendevoorvruchtenverkregengraanopbrengsten,inqperha,overde
periode1950t/m i960waren,zoalsuithetverslagvanKLapp (70)blijkt,alsvolgt:
tarwenas.bieten38,8,tarwenahaver39,2,roggenahaver38,1,roggenatarwe35,6,
havernatarwe32,2,havernaklaver36,5qperha. (Ditzijndusgeenresultaten
vaneigenlijkevoorvruchtproeven;bijdezeproevenwordthetverschilinopbrengst
vaneenbepaaldgewasbijverschillendevoorvruchtenuiteraardnietalleenbepaald
doorvoorvruchtverschillen;ookanderefactorenzoalsdevoor-voorvruchtenderotatiealsgeheelspeleneenrol,Ref.)
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Tarwe-opbrengstenbijverschillenderotaties
KLapp (71)vermeldtresultatenvanvruchtopvolgingsproeventeDikopshofmetvijf
verschillende4-jarigerotaties,waarbijinhet4ejaarvaniedererotatietelkenstarwewerdverbouwd.Dezerotatieswaren:A.Mais-haver-aardappelen-tarwe,B.Haver-aardappelen-erwten-tarwe,C.Tarwe-rogge-aardappelen-tarwe,D.Luzerne-s.bieten-tarwe-tarwe,
E.S.bieten-tarwe-rogge-tarwe.Detarwe-opbrengstenverkregenvolgensdeverschillende
rotaties,afhankelijkvanhetaldannietgebruikmakenvanstalmest,bedroegenin1950:
Met
stalmest:A^5q,B^3,5q,C41q,D31,5q,E29q
Zonderstalmest:A41,5q,B4l,5q,C38,5q,D30,5q,E22q
DeopbrengstenaantarwewerdenhiervolgensKLapp (71)vooralbeïnvloeddoorde
lengtevandeteeltpauzevanditgewas.Stalmestdeeddeopbrengstverliezenalsgevolg
vante.snelterugkomenmettarweduidelijk'afzwakken.
OpdeVanBemmelenhoeveindeWieringermeerbedroeg,aldusverslagenvandeze
proefboerderij (102),deopbrengstaantarweverbouwdvolgensderotatie z.tarwe-gerst
+groenbem.-s.bieten+loofalsgroenbem.gedurendedeperiode1953t/m 1963gemiddeld
5100kg,tegenover5300kgperha (ofweleenopbrengstverhoudingvan100:104)bij
tarweverbouwdvolgensderotatiez.tarwe-haver-vlas+groenbem.De"opbrengstenaan
tarweverbouwdvolgensderotatiesz.tarwe-vlas+groenbem.-aardappelenenz.tarwe+
groenbem.-s.bieten+loofalsgroenbem.-erwtenbedroegresp.5230en5180kgperha
ofwel,inverhoudingscijfers,101 :100.
Opbrengstaanbladvruchteninrotatiesmetverschillend aandeelgranen
OpdeVanBemmelenhoeve (102)leverdenaardappelenverbouwdvolgensde6-jarige
rotatieaardappelen-z.tarwe+groenberaësting-s.bieten+loofalsgroenbemesting-erwtenhaver-vlas+groenbemestinggedurendedéperiode1953V m 1963gemiddeldeen3 %lagere
knolopbrengst opdanaardappelenvRrbouwdnadezelfdevoorvruchtdochvolgensde3jarigerotatieaardappelen-z.tarwe-vlas+groenbemesting.Deopbrengstaansuikerverkregenuitdeverbouwvans.bietenvolgensgenoemde6-jarigerotatiewasevenhoogals
desuikeropbrengstverkregenbijdeteeltvansuikerbietenvolgensderotatiez.tarwez.gerst+groenbemesting-s.bieten+loofalsgroenbemestingen2 %hogerinvergelijking
metsuikerbietenverbouwdvolgensderotaties.bieten+loofalsgroenbemesting-erwtenz.tarwe+groenbemesting.Deerwtenverbouwdvolgenslaatstgenoemde3-jarigerotatiegaveneenopbrengstdervingt.o.v.erwtenverbouwdvolgensde6-jarigerotatieaardappelen-z.tarwe+groenbemesting-s.bieten+loofalsgroenbemesting-erwten-haver-vlas+
groenberaestingvangemiddeld 12 %. (Het1xindedriejarenverbouwenvanerwtengaf
dusinvergelijkingmethet 1xindezesjarenterugkomenmeterwteneenaanzienlijk
opbrengstverlies;ditintegenstellingtotaardappelenensuikerbieten,Ref.)Deopbrengstenaan-ongerepeld -vlasverbouwdvolgensde3-jarigerotaties z.tarwe-havervlas+groenbemestingenaardappelen-z.tarwe-vlas+groenbemestingwarenruim2 %hoger
dandievanvlasverbouwdvolgenslaatstgenoemde6-jarigerotatie.
Rogge-,haver-enaardappelopbrengsteninrotatiesmetverschillend aandeelrogge
DoorhetLaboratoriumvoorLandbouwplantenteeltteWageningen (146)wordtsinds
1952opzandgrondeenvruchtopvolgingsproefuitgevoerd,welkeuitdedrievolgende
6-jarigerotatiesisopgebouwd:
A.Haver-w.rogge+stoppelknollen-v.bieten-mais-w.rogge+ stoppelknollen-aardappelen
B.Haver-w.rogge+stoppelknollen-aardappelen-w.rogge-w.rogge+stoppelknollen-aardappelen
C.Haver+ondervruchtkunstweide-kunstweide-kunstweide-koolzaad-w.rogge+stoppelknollen-aardappelen.
Denaroggeverbouwdestoppelknollenwerdensteedsafgeoogst.Hetaandeelrogge
inderotatiesA,BenCbedroegdusresp.33*50en17 %>
Watheteffectvanhet2x achtereenverbouwenvanrogge-rotatieB-betreft:
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gerekendoverdeperiode1952t/ra1964bedroegdegemiddeldeopbrengstverhoudingB5
(=5ehoofdgewasinrotatieB) :A5:C5:B4=100:152:151:141.Het2xachterelkaar
verbouwenvanrogge (zonderteeltpauze)hadduseensterkopbrengstdalendeffect.Het
vrijvaak (3keerin6jaren)verbouwenvanroggezoalsinrotatieB (methaverals
voorvrucht)geschiedt,hadtotnutoepraktischgeennadeligeffectopderogge-opbrengst,geziendeopbrengstverhouding 100:102vanderoggeB2:A2.
Omietsmeertewetentekomenoverheteffectvangenoemdedrierotatiesalsgeheelkanmenookdehaver-endeaardappelopbrengstenverkregenvolgensdiedrierotaties,onderlingvergelijken.Dehaveropbrengsten (inhet1ejaarvanderotatiesA,B
enC)bedroegengemiddeldover1952t/m 1964resp.103:100:97.Overdelaatste6jaren
(1959t/m 1964)wasdieopbrengstverhoudingresp.101:100:104.(Blijkbaarheeftde
kunstweidehierpasoplangereduureengunstigeffectopdeopbrengstaanhaverals
3enagewasnakunstweide,Ref.)Deaardappelopbrengstenverkregeninhet6ejaarvan
dedrierotatiesA,B,Cbedroegen,gemiddeldoverdeperiode1952t/m1964,resp.
102:100:105enoverdeperiode 1959t/m 1964resp.119:100:122. (Watderogge-en
aardappelopbrengstbetreft,wasderotatieBdushetminstproduktief;watdehaveropbrengstbetreft,voldeedrotatieChetslechtst,Ref.)
Monocultuuraardappelenbijverschillendebemestingen
WarrenenJohnston (157)makenmeldingvaneenproefdievan1876t/m 1901in
Rothamstedwerdverrichtbijaardappelen.Dezeaardappelenwerdengedurendedegehele
proefperiodesteedsophetzelfdeperceelverbouwd.Deproefomvatteintotaaltien
verschillendebemestingsobjecten,w.o.deobjecten"onbemest","alleenN","alleenP",
"stalmest+N+p".Deopbrengstaanaardappelen,gerekendoveralletienobjecten,
daaldeindeloopvandeperioden1876/1881,1882/1887en1888/1901vanresp.4,93tot
3,53en2,71gewichtseenhedenperacre. (Welkegewichtseenhedenditzijn,wordtniet
naderaangegeven,Ref.)Ookbijdezwaarstebemestingenkongeenopbrengstdalingworden
voorkomen,ooknietdoortoevoegingvanveelNaaneenvolledigemineralebemesting.
Degeringsteopbrengstdalingindeloopvandeproefperiodeondergingendeobjecten
metstalmest (jaarlijks14tonperacre)+Penstalmest+N+P.Vandezeobjecten
bedroegdeopbrengstindeperiode1876/1881gemiddeld6,35gewichtseenhedenengedurendedeperiode1881/1901gemiddeld4,68. (Overhetvóórkomenvanziektenbijdeze
proef,b.v.aardappelmoeheid,wordtdoorsehr.'snietsgezegd,Ref.)

111 -

LITERATUUROPGAVE
1.Andreae,B.

Der vereinfachteBetrieb,1964,158blz.

2.Ansorge,H.

Ergebnisse vonStrohdüngungsversuchen.
Zeitschrift fürLandwirtschaftlichesVersuchs-und
Untersuchungswesen,B 10,1964-,H 1,21-4-9.
Arecroprotations outofdate?
OverseasNewsBulletin 7,1965,6, 1-6.

4.d'Arifat,J.M. and
R.G.Warren

Changes intheamounts ofsoilorganicmatter inley
andarable farmingsystems.RothamstedExperimental
Station,Reportfor1964,43-44.

5.d'Arifat,J.M. and
R.G.Warren

Organicmatter inWoburnsoils.
Report oftheRothamstedExperimentalStationfor
1959,38-39.

6.Bahn,E.

Ertragsleistung,Ertragssicherkeit undVorfuchtswert
desHafers.ZeitschriftfürLandwirtschaftliches
Versuchs-undUntersuchungswesen,8,1962,H3,
241-248.

7.Barnes,T.W.and
R.T.Clarke

TheWoburn long-termgreen-manuring experiment;
revised scheme,summary1955-1962.
RothamstedExperimentalStation,Report for1962,
193-197.

i.Bartels,A.

9.Berga,J.

DerEinfluss derSommerzwischenfrüchte aufdieBodenfruchtbarkeit.DieDeutscheLandwirtschaft,15,1964,
H 7,345-348.
Eenvoldoende organische-stofvoorziening voorwaarde
voor eenhogeopbrengst.Bedrijfsvoorlichting ten
behoeve vandelandbouwers inhetambtsgebied vande
Rijkslandbouwconsulent voorZuid-Groningen,1964,
46-50.

10.

Biocidenenwormendichtheid.Jaarverslag ITBON,1963,
29-30.

11.Boohow,H.undD. Seidel

BodenhygiënischgunstigeWirkungender organischen
Düngung.DieDeutscheLandwirtschaft,15,1964,H9,
445-448.

12.Bockmann,H.

Halmbruchkeit desWeizens und ihreBekämpfung.
Mitteilungen derDeutschenLandwirtschafts-Gesellschaft,80,1965,H27,1095-1098.

13.Boekei,P.

Bodêmstructuuralsmogelijke oorzaakvandeverschilleninopbrengst tussenNoord- enZuid-Nederland.
Instituut voorBodemvruchtbaarheid,Groningen,1964,
Rapport 16,bijlageIV.

14.Boekei,P.

Effect oforganicmatter onthestructure ofclay
soils. NetherlandJournal ofAgricultural Science,
11,1963,250-263.

15.Boekei&-P.

Schurftbijaardappelen inverbandmetdeeigenschappenvandegrond.
Landbouwkundig onderzoek innoordelijkGroningen,
1964,45-47.

- 112-

16.Boer,S.de

Interacties tussenplanten.Jaarverslag Centrumvoor
Plantenphysiologisch Onderzoek,C.P.O.,Wageningen,
1963,blz. 15-16en1964,blz.15-16.

17.Borner,H.

Frageneinergegenseitiger Beeinflussunghöherer
Pflanzen.NaturwissenschaftlicheRundschau,B14,
1961,H 7,265-269.

18.Boguslawski,E.von

Fruchtfolgesehwierigkeitengefährden denAckerbau.
Mitteilungen derDeutschenLandwirtschafts-Gesellschaft,76,196I,H42,1314-1315-

19.Boguslawski,E.von

ZurEntwickelungdesBegriffesBodenfruchtbarkeit.
Zeitschrift fürPflanzenernährung,Düngung,Bodenkunde,108,1965,2,97-II5.

20.Bora,G.J. en0.Hoekstra

Ondervruchten ingraan.Landbouwactualiteiten in
Zeeland,1963,35-42.

21.Boyd,D.A. a.o.

TheRothamsted ley-arablerotationexperiment.
Report oftheRothamstedExperimentalStationfor
1961,173-180.

22.Brade,K.

DerEinfluss derStrohdüngung aufdenPflanzenertrag
unterbesondererBerücksichtigungderStickstoffdüngung. (Giessen,1961,232blz., diss.).

23.Brade,K.

NutzbringendeStrohverwertungdirekt aufdemAcker'.
Mitteilungen derDeutschenLandwirtschafts-Gesellschaft,79,1964,H33,1139-1141.

21. Buhtz,E.undU.Koss

GunstigeZweitfruchtstellungen nachWinterzwischenfrüchtenindenBezirkenHalle undMagdeburg.
DieDeutscheLandwirtschaft,15,1964,H 3,137-139-

25.Bullen,E.R.

Some problems inintensive cerealproduction.
Outlookonagriculture,Vol.IV,1964,2,64-71.

25a.Burema,H.J.

Persoonlijkemededeling.

26.Cox,J.

27.Cox,J.

28.Cox.J.

29. Croxall,H.E.

Continuouswheatgrowing andthedecline oftake-all.
RothamstedExperimentalStation,Report for1964,
133-134.
Take-alland eyespotonBroadbalk.
Report oftheRothamstedExperimentalStationfor
1961,p.112.
Varietalsusceptibility totake-all.
RothamstedExperimentalStation,Report for1964,
P-134.
The diseaserisksofcontinuous cerealgrowing.
Agriculture,vol.71,1964,N0.5,209-212.

30.Diercks,R.

DasFürundWider derHalmbruchbekämpfungmitKalkstickstoff.
MitteilungenderDeutschenLandwirtschafts-Gesellschaft,'80,1965,H 14,610-613.

31.Diercks,R.

Pflanzenkrankheiten und-Schädlinge durchgefährliche
Fruchtfolgenund ihreAbwehr.
Bayerisches Landwirtschaftliches Jahrbuch 39,19&2,
H 2,132-135-

113 -

32.Dobben,W.H.van

Enigeresultaten vanoriënterend onderzoek overde
rijenafstand bijgranen.
Vijf jaar "DeBouwing"1951t/m 1955,1957.62-67.

33-Dobben,W.H.van

Interprovinciale veldproevenmetstikstofgiftenen
rijenafstandenbijwintergraan.
Verslag vanhetCILO over 1948,49-55.

34.Dobben,W.H.van

OnderzoekgranenCILO in1952en1953Verslag vanhetCILO over1952,blz.17en1953,
blz.17.

35.Dobben,W.H.van

Persoonlijkemededeling.

36.D*órf1er,J.

MöglichkeitenundAuswirkungendesAnbaues vonLupinen
inderfränkischenKeuperlandschaft imRahmenneuzeitlicherAckerbewirtschaftung.
Bayerisches LandwirtschaftlichesJahrbuch,4l,1964,
H 7,814-852.

37- Dyke,G.V.

Thereintroductionofcontinuouswheat onBroadbalk.
RothamstedExperimentalStation.Report for1963.
177-181.

38.Dyke,G.V.

Rothamsted ley-arable rotation.
RothamstedExperimentalStation.Reportfor1963,
176-177-

39.Dyke,G.V.

Varietyofwheat forBroadbalkandalternatewheat
andfallow.
Rothamsted ExperimentalStation.Report for1963,
P.175.

1+0.

Eenzijdigegraanbouw.
Stichting Proefboerderij "Deprof.dr.J.M. van
Bemmelenhoeve",Wieringermeer,Verslagvandeproefveldenoverhetjaar1955
1964.

4-1.Eich,D.undM.Smukalski

Winterzwischenfruchtbau undBodenfruchtbarkeit.
DieDeutsche Landwirtschaft,15,1964,H8,380-383.

42.Elema,H.M.

Stro onderploegen.
Ons Platteland,1966,nr.2,14januari,blz.29.

43.Emden,.J.H,van

Mogelijkheden totbestrijding vanparasitairebodemschimmels.B-cursus Plantenziekten,1964,53-54.

44.Ferrari,Th.J.

Bodemvruchtbaarheid enopbrengst.
Kali,nr. 64, 1965,103-108.

45.Ferrari,Th.J.

Waarnemingenoverde invloedvanstikstofbemestingop
schadedoorhethavercystenaaltje.
Landbouwvoorlichting, 17,i960, 5,240-245,

46.Fuchs,W.H.und
W.H.Grossmann

Kalkstickstoffversuche zuhalmbruchkranken Weizen.
Agrochimica,IV,i960,216-235.

47.Furrer,Ö.J.••

Strohdüngung inderPraxis.
DieGrüne,92,1964,Nr.35,HO3-IIO5.

48.Garner,H.V.

Broadbalkfallow.
Report oftheRothamstedExperimentalStationfor
1955,161-163.

- 114

19.Gliemeroth,G.

Nachwirkungen organischerSubstanzzufuhren aufStruektur-undGareeigenschafteninDauerversuchen.
Zeitschrift fürAcker-undPflanzenbau,Bd.ll6,1963,
H 3,289-3OÜ.

50.Greven,S.J.

Groenbemesting enmaaidorsen.
Bedrijfsvoorlichting tenbehoeve vande landbouwers
inhetambtsgebied vandeRijkslandbouwconsulent
voorZuidelijkGroningen,1962,29-33.

51.Grootenhuis,J.A.

Invloed vandevruchtopvolging ophetopbrengstniveauvangranen.
InstituutvoorBodemvruchtbaarheid Groningen,1964,
Rapport 16,bijlageVIb.

51a.Grootenhuis,J.A.

Kortsluiting invruchtopvolging iseendreigendgevaar voorvelebedrijven.
De Landbode,editie IJsselmeerpolders,8,1966,
7 januari.

52.Grootenhuis,J.A.

Vergelijking vandegemiddeldebouwplannenvanZeeland,Noord-PrieslandenNoord-Groningen in1961-1963.
Instituut voorBodemvruchtbaarheid, Groningen,1964,
Rapport 16,bijlageVla.

53.Grootenhuis,J.A.en
M.Hoogerkamp

VerslagvaneenbezoekaanEngelse landbouwproefstations 11t/m 14mei 1964.
Rapportnr.177» ProefstationvoordeAkker-en
Weidebouw,1965,19blz.

54.Haan,S.de

Aardappelenendeorganische-stofvoorziening vande
grond.DeBuffer,jrg.11,1965,1,34-37-

55.Haenen,J.A.H.

Hoeveelgraanmag erinhetbouwplan?
Zeeuws Land- enTuinbouwblad,15januari1965.

56.Hammerton,J.L.and
R.S.Edwards

Theyields ofbarleyfollowing leysbased ondifferent grassspecies.
Journal ofAgriculturalScience,Vol.64,1965,
1,3-9-

57- Hedlin,R.A. and0.Ridley

Effect ofcropsequence andmanure andfertilizer
treatments oncropyieldsandsoilfertility.
AgronomyJournal,Vol.56,1964,4,425-427.

58.Henkens,Ch.H.

Bemestingsbeleid.
DeBoerderij, 50,I965,2,IO7-IO9.

59-

Hoeveelheden organische stofdorverschillende
gewassen indegrondachtergelaten.
Handboekje voordeLandbouwvoorlichter,1964,156-157.

60.Hoffmann,F.

DieBodenfruchtbarkeit unddamit inVerbindung
stehendeBegriffe.
Zeitschrift fürLandwirtschaftlichesVersuchs-und
Untersuchungswesen,B10,1964,H2,99-111.

61.Hofmann,Ed.und
A.Amberger

ViehloseWirtschaftweise undBodenfruchtbarkeit.
Bayerisches Landwirtschaftliches Jahrbuch,33,1956,
H 1,182-190.

62.Hood,A.E.M.

Ploughless farming using "gramoxone".
OutlookonAgriculture,4,1965,6,286-294.

-115
63.Hood,A.E.M,andJ. Procter

An intensive cereal-growing experiment.
ThejournalofAgriculturalScience,Vol.57.196l,
2,241-247.

64.Houten,J.G.ten

Voor-ennadelenvanhetgebruikvanchemische
bestrijdingsmiddelen.
B-cursus Plantenziekten,1964,23-24.

64a.Hulshoff,A.J.A.

HetoptredenvandegalmugHaplodiplosis equestris in
granen.
4eJaarboekjeNederlandsGraan-Centrum,1959» 13-21.

65.Hulshoff,A.J.A.

Persoonlijkemededeling.

66.Hulshoff,A.J.A.en
W.Nijveldt

De tarwestengelgalmug,eengevaarvoor degraanteelt.
Mededelingen vandeNAKvoorLandbouwzaaizadenen
Aardappelpootgoed,21,1964,8,84-86.

67.Hulshoff,A.J.A.en
W.Nijveldt

Voorkomen,biologie,fenologieenbestrijding vande
tarwestengelgalmug, i960,196l,1962.
Tienjarenplanvoorgraanonderzoek.Verslag overresp.
het7e,8een9eJaar,blz. IO5-I19,131-136,137-139.

68.Jodlowskl,J.

DieTechnologie derStrohdüngung.
DeutscheAgrartechnik, 15,1965,H4,175-177.

69.Kamphuis,J.

70.Klapp,E.

71.Klapp,E.

72.Knottnerus,D.J.C.

73.Koblet,R.

74. Kóbnleln,J.

Vruchtwisselingsproefveld.
Groninger Landbouwblad 42,1964,nr.29,blz.753A
en753B.

Versuche mit Feldsystemen.
Z e i t s c h r i f t für Acker- und Pflanzenbau, Bd 113, 196l,
H 3, 213-228.
WieweitvereinfachteFruchtfolgen?
Mitteilungen derDeutschenLandwirtschafts-Gesellschaft,80,1965, H 45,1717-1718.
Winderosie enhaarbestrijding.
Mededelingenblad vandeN.V.Vuilafvoermaatschappij
V.A.M.,20,1965,1,2-3.
PflanzenhygienischeErfordernisse beiderAufstellung derFruchtfolge.
DieGrüne,92,1964,nr.18,555-561.
Über denBeeinflussbarkeitdesFruchtbarkeitfaktors
HumusauflandwirtschaftlichgenutztenBöden.
Vorträge derl8.Hochschultagung derLandwirtschaftlichenFakultät derUniversität Bonnam6.und 1.
Oktober 1964inBonn,S.47-68.

75.Kónnecke,G.

DieFruchtwechsel immodernenAckerbau.
Kühn-Archiv,Bd.76,1962,H 1/2, 33-40.

76.Könnecke,G.

DieGrundprinzipien desFruchtwechsels bleiben
Voraussetzung fürErhaltungundMehrung derBodenfruchtbarkeit.
DieDeutsche Landwirtschaft,13,1962,Sonderheft,
12-15.

77.Kónnecke,G.

ProblemeundErgebnisse desFruchtfolgeversuchs
Etzdorf.EineZwischenauswerkung nach15Erntejähren,.
100Jahre Landw.Institute derUniversitätHalle,
1863-1963,s.160-188.

116
78.Kohn,M.

NeueVerfahrenderStrobergung.

Mitteilungen der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft, 79, 1964, H 3, 60-63.
79.Kopetz,L.M.

ZurPrägederEinackerung vonStroh.
DerFörderungsdienst,8,i960,H 1,231-233.

80.Kort,J.

Onderzoeknaarhetvoorkomenvanfysiologischerassen
vanhethavercystenaaltje.
Tienjarenplan voorgraanonderzoek, i960,95-99•

81.Kort,J.

Onderzoek overdeinvloed vandevruchtwisselingop
deontwikkeling vanhethavercystenaaltje.
Tienjarenplan voorgraanonderzoek, 1959blz.157-158,
i960blz.101-104en1961blz.127-129.

82.Kortleven,Jac.

Het onderbrengenvanstroindegrond.
VerslagenvanLandbouwkundige Onderzoekingen,57.
1961,6,44blz.

83.Kullmann,A.

ÏÏberdenEinfluss einigerDüngungsvarianten desFeldversuches "EwigerRoggenbau" (Halle/S)aufdieBodenstruktur.
Albrecht-Thaer-Archiv,Bd 6,1962,734-741.

84.Kruiger,P.

Duistbestrijding inwintertarwe.
Landbouwkundig OnderzoekNoordelijkGroningen,1965,
41-42.

85.LandeCremer,L.C.N,dela

Onderploegenvanstro.
DeGroninger graanoogst inbeweging,1963,87-94.

86.Latzko,E.

Biologische undbetriebswirtschaftliche Problemeder
Strohdüngung.
Bayerisches Landwirtschaftliches Jahrbuch,Jrg.40,
1963,Sonderheft 2,64-83.

87.Lechner,L.

Haferanbau-heute.
Mitteilungen derDeutschenLandwirtschafts-Gesellschaft,79,1964,H 8,226-230.

88. Lechner,L.

Wieweitvereinfachte Fruchtfolgen?
MitteilungenderDeutschenLandwirtschaftsgesellschaft,80,1965,H48,1835-1838.

89.Lindner,H.

ErgebnisseundFolgerungenauszehnjährigerDüngungsversuchenmitStallmistundStroh.
Albrecht-Thaer-Archiv,Bd 6,1962,597-609.

90. Liste,H.J.

Fruchtfolgen inderUdSSR.
KuhnArchiv,79,1965,2,181-237.

91. Löhnis,J.

ZweckundNutzenderBrache.
ArbeitenderD.L.G.,H 364,1928,9-17.

92.Maass,G.

SteigendeStickstoffgaben zuGrünroggenund ihreNachwirkungaufdenErtrag vonKartoffeln.
Zeitschrift fürLandwirtschaftliches Versuchs-und
Untersuchungswesen,Bd 8,1962,H 6,5H-519.

93.Meijers, P.G.

HetproefveldBlink.Eenonderzoeknaar enkeleaspectenvandevruchtopvolging opeenzavelgrondin
Groningen,1955,70blz.

-11794.Meijers,P.G.

Vruchtopvolging, 1936,7 2 biz.

95.Meijers,P.G.enH.tenBoer

Het vruchtwisselproefveld.
Vereniging totexploitatie vanproefboerderijenin
deklei- enzavelstrekenvandeprovincieGroningen;
verslag overdejaren1935/1939,1951/1955,1956/1960.

96.Merbitz,H.

RaubbauamBodengefährdet dieBetrieben.
Mitteilungen derDeutschenLandwirtschafts-Gesellschaft,8l,1966,H 4,109-114.

97.Mirswa,M.

Vorfruchtversuche zuWinterraps.
BerichteüberVersuchs-und Untersuchungsergebnisse
derJahre 196C-1962und
desInstitutes für
LandwirtschaftlichesVersuchs-undUntersuchungswesen,Jena,S5^-55-

98.Olthoff,B.H.

Beschouwingen overdevruchtopvolging.
Zeeuws Landbouwblad, 50,nr.2613,13Jan.1962.

99-

0rganische-stofhuishouding.
Jaarverslag l96l,1962,1963,Instituutvoor
Bodemvruchtbaarheid, resp.blz. 3,5en2-3.

100.

Overzicht vandebelangrijkste ziektenenplagen
vanlandbouwgewassenenhunbestrijding.
VerslagenenMededelingen Plantenziektenkundige
Dienst,Wageningen,nr.92.

101. Patterson,H.

Theory ofcyclicRotationExperiments.
Journal oftheRoyalStatisticalSociety,vol.26,
1964,I-45.

102.

Permanente vruchtopvolgingsproef-NNH2036-op
deprof.VanBemmelenhoeve.
Stichting Proefboerderij "Deprof.dr.J.M. van
Bemmelenhoeve",Wieringermeer,Verslag vandeproefveldenoverhetjaar1953,1954
1963.

103.Poutsma,J,

De tarwestengelgalmug.
Bedrijfsvoorlichting tenbehoevevande landbouwers
inhetambtsgebied vande Rijkslandbouwconsulent
voorZuidelijkGroningen,1963,55-57-

104.

4leRassenlijstvoorLandbouwgewassen,1966.

105.Reinmuth,E.

Phytopathologische Probleme aufdemGebietderBodenfruchtbarkeitsforschung.
WissenschaftlicheZeitschrift derUniversität
Rostock,Jrg.12,1963,Math.Naturw.Reihe,H2,
269-277.

106.Remijn,A.enJ.T.Andrlnga

Structuur enmechanisatie.
.
Landbouwactualiteiten inZeeland,1964,7-11.

107.Ronge,L.

SkandinavischeErfahrungenmitderBetriebsvereinfachung.
MittellungenderDeutschenLandwirtschafts-Gesellschaft,80,1965,H 10,421-423.

108.R'ûbensam,E.undK.Rauhe

UnkrautbekämpfungdurchackerbaulichöMassnahmen,
Ackerbau,^1*964,S539-572.

109.Rübensam,E.undK.Rauhe

Fruchtfolgegestaltung.
Ackerbau,1964,S573-630.

11*

110.Salt,G.A.

Effect ofherbicides ontake-all inwheat.
Report oftheRothamstedExperimentalStationfor
1961,p.113.

111.Sandhoff,H.

Ergebnisse vonStrohdüngungsversuchen aufverschiedenenBöden.
Landwirtschaftliche Forschung,Bd XV,1962,218-224.

112.Schaaf,A.vander

Enkeleaspecten vanhet onderploegenvanstro.
Groninger Landbouwblad,9april1965,blz. 453D.

113.Schaeffler,H.und
I.Eokoldt

Einfluss verschiedenerFormenderStroh-undder
StallmistdüngungaufBodenfruchtbarkeit undBodenleistung.
Bayerisches LandwirtschaftlichesJahrbuch,37,I960,
H 3,325-347.

114.Schmitt,L.

DerEinfluss derMineraldüngung aufdenHumuszustand
desBodens.
DiePhosphorsäure,Bd 15,1955.?1, 1-1^.

115- Schonenberger,A.

DieDauerversuchemitWeizenundHeugras inRothamsted
(England).
DieGrüne,90,1962,Nr.35,IO39-IO5O.

116.Schutte,P.

Über dieBedeutung derQuecke ineinenBefallsherd
derSattelmücke.
Nachrichtenblatt desDeutschen Pflanzenschutzdienstes
Bd,15,1963,Nr.15,65-68.

117.Schulze,E.

GeltendiealtenRegelndesPflanzenbauesnoch?
Vorträge der 17.Hochschultagung derLandwirtschaftlicherFakultät derUniversität Bonn,Oktober1963,
II9-137.

118.Schulze,E.

WirkungenderorganischenSubstanz und ihreBeziehungen
zurFruchtfolge.
Beiträge zuFragendesPflanzenbaues,Festschriftzum
70.Geburtstag vonProf.E.Klapp.
Forschung undBeratung,ReiheB,1964,H 10,87-97.

119.Schuphan,W.

Pflanzenschutzprobleme imSpiegelderQualitätsforschung.
Anzeiger fürSchädlingskunde, 38, 1965,7,97-107.

120.Schwarzer,A.

Prüfung derVorfruchteigenschaften desSilomaises.
Berichte'überVersuchs-und Untersuchungsergebnisse
derJahre 1960-1962und
desInstitutes für
Landwirtschaftliches Versuchs-undUntersuchungswesen,Jena,S104-ic6.

121.Seidel,D.

BeitragezurFrage desEinflusses einer organischen
DüngungaufdenBefallvonPflanzendurchparasitische
Pilze.
Albrecht-Thaer-Archiv,Bd 8,1964,729-733-

122.Simon,W.

Fruchtfolge -Terminologie.
DieDeutsche Landwirtschaft,13,1962,H 8,376-377-

123.Sims,H.J.a.o.

Wimmeracroprotation trials.
Journal ofAgriculture,Vol.62, 1964,P12,527-530.

124.Slope,D.B.

Cereal-beanexperiment.
RothamstedExperimentalStation,Report for1962,
II6-II7.

19
125.Slope,D.B.

Intensivebarleygrowing experiment.
RothamstedExperimentalStation,Report for1963,
p.109.

126.Slope,D.B.

Intensivebarleygrowing experiment.
RothamstedExperimentalStation,Reportfor 1964,
134-135-

127.Slope,D.B.andR.Bardner

Effect ofchlorinatedhydrocarbons ontake-all.
RothamstedExperimentalStation,Report for1963,
p. 108.

128.Slope,D.B.andJ. Cox

Continuouswheatandthedecline oftake-all.
RothamstedExperimentalStation,Reportfor 1963,
p.108.

129.Smant,K.

Dewildehaver enhaarbestrijding.
Bedrijfsvoorlichting tenbehoevevanda landbouwers
inhetambtsgebied vandeRijkslandbouwconsulent
voorZuidelijkGroningen,1965f 33-36.

130.Smit,B.L.

Bestrijding vandestengelgalmug.
Landbouwkundig OnderzoeknoordelijkGroningen,
1962,blz. 51-51+en1963,blz. 65-67.

131.Smit,B.L.

Vruchtwisseling inverbandmetonkruiden enziekten.
Landbouwkundig OnderzoeknoordelijkGroningen,1965,
84-88.

132.Springer,U.

tfberdieVerrottung vonStrohunterdemEinfluss
verschiedenerStickstoffdünger.
LandwirtschaftlicheForschungBd XV,1962,225-230.

133.Springer,U.

DieWirkung verschiedener organischerDungerauf
denHumuszustand desBodens.
Bayerisches Landwirtschaftliches Jahrbuch,37.I960,
H 1,3-39-

134.Stelter,H.

DerEinfluss resistenter Kartoffeln inunterschiedlicherFruchtfolgestellung aufeine:Bodenverseuchung
desKartoffelnematoden.
Nachrichtenblatt fürdenDeutschenPflanzenschutzdienst,Jrg.18,1964,H 1,1-3.

135.Stoepker,P.

Bodemvruchtbaarheid eenernstigezaak.
Jaarverslag 1962,akkerbouw,DeDrieMeren,68-73.

136.Stoepker,P.

Verslag inzake eenonderzoek ophetaantalwormgangen
pernrgrond.

Organo-Nieuws, 5. 1965. l 6 , b l z . 7.
137- Stracke,W.

BemerkungenzuFruchtfolgefragen.
DieDeutsche Landwirtschaft,13,1962,H IC,497-500.

138.Sturm,H.

LagerdurchHalmbruchkeit beiWeisenunvermeidlich?
Mitteilungen derDeutschenLandwirtschafts-Gesellschaft,8c,1965,H l6,702-705.

139.

Detarwestengelgalmug.
Vlugschrift nr.80,PlantonziektenkundigeDienst,
december 1963,4blz.

l40.Thorold,C.A.

Continuouswheatandbarley.
Report oftheRothamstedExperimentalStationfor
1959,183-184.

12014-1.Thorold, C A .

Continuouswheat andbarley land.
Report oftheRothamstedExperimentalStationfor
1961,193-19*+.

142.Thorold, C A .

Continuouswheatandbarleyland.
RothamstedExperimentalStation,Report for 19&2,
210-211.

143.Thorold, C A .

Continuouswheatandbarleyland.
RothamstedExperimentalStation,Report for1964,
247-248.

144.Thorold, C A .

Six-courserotationexperiment.
Report oftheRothamstedExperimentalStationfor
1948resp.i960,p.90-94andp.210-211.

145.Vahrmeyer, C

Resultatenvanwildehaverbestrijdingsproefvelden.
Bedrijfsvoorlichting,maandblad voordeverenigingen
vanbedrijfsvoorlichting inOost-Gelderland,l6,
1965, 5,3-4.

146.

Vastevruchtopvolgingsproef ALG 35Persoonlijkemededeling.

147.

Veenman'sAgrarischeWinkler Prins,Dl.1,478-479.

148.Velde,H.A. te

Persoonlijkemededeling.

149.

Verschillende vormenvanorganischebemestinggecombineerdmetopklimmendegiftenstikstof.
Stichting Proefboerderij "Deprof.dr.J.M. van
Bemmelenhoeve",Wieringermeer.Verslag voorde
proefvelden overi960,
19^3.

150.

Verslag vande landbouw inNederland.
Diverse jaarverslagen.

151.Vervelde,G.J.

Debestrijding vanonkruiden.
AlgemenePlantenteelt,1961,115-128.

152.Vervelde,G.J.

Degewassenkeuze ende vruchtopvolging.
Algemene Plantenteelt,1961,44-68.

153.Vetter,H.

Einfluss derStrohd'üngungaufBodenundPflanze.
DieDeutsche Landwirtschaft,10,1959,H 10,347-351-

153a.

Voetziekte.
Bedrijfsvoorlichting tenbehoeve vande landbouwers
inhetambtsgebied vandeRijkslandbouwconsulent
voorZuidelijkGroningen,1965,90-92.

154.Vollema,J.

Organische-stofvoorziening vanhetPriesekleibouwland.
Landbouwvoorlichting 21,1964,lC/ll,521-523.

155-Voorspoels,F.J.

Uitbreiding vandegraanverbouw invereenvoudigde
teeltsystemen.
N-bemesting enproduktiviteit,nr.l6,1964,7-38.

15e.V/arren,R.G.a.o.

Experiments onleyandarablerotations.
RothamstedExperimentalStation,Reportfor1962,
p. ^3.

157.Warren,R.G.and
A.E.Johnston

Potato Experiment I876-1901.
Report of the Rothamsted Experimental S t a t i o n for
1959, 233-235.

- 121 -

158.Werner,W.

DieWirkung steigenderStrohgabenauf dieErtragsbildung inAbhängigkeit vonZeitpunkt ihrerEinbringungunddieHöhederMineraldüngung.
Kalibriefe-Hannover-Fachgebiet 8,Folge 6,Dezember
1959,9S.

159•Widdowson,P.V. and
A.Penny

Effects offormalinontheyield ofspringwheat.
RothamstedExperimentalStation,Reportfor 1964,
65-66.

160.Widdowson,F.V. and
A.Penny

Greenmanures,strawandnitrogenforbarley.
RothamstedExperimentalStation,Reportfor 1962,
51-52.

161.Wijngaarden,Tj.

Persoonlijkemededeling.

162.Wind,J.

Proefmetverschillenderijenafstanden enstikstofhoeveelhedenbijPetkuserrogge.
Landbouwvoorlichtingsdienst,Mededeling nr.12,1940,
17-21.

163.Wit,C T . de

Persoonlijkemededeling.

164.Wolf,W.de

Bouwplanenvruchtopvolging indeIJsselmeerpolders.
Vereniging voorBedrijfsvoorlichting indeNoordOost-Polder enRijkslandbouwconsulentschapvoorde
IJsselmeerpolders,1964,84-blz.+l6blz.bijl.

165.

Wormenonderzoek.
Jaarverslag ITBON1961,blz.18-21 en1962blz.20-24.

s 7903
325ex.
vdB/NV/HE/TB
24-5-I967

Uns i

t»o®£-t vh^ë

lai«.

ON&i6K

ffiEtf

r ïftiM.RïK5^/

Ov

£ /w
fïwïWC

07

f

i
f"

p€^^i5bL^

^YLÜIX^'^^MH^AU -

ùpiWU^fp f
i^(5t{~ (<^(x-i.

- tiro - LaÂ/Kf.

— î r l O

+"

/v

v v w i . .fo-Cu^^ijf-Cw

£o-o

Cot3

1-

67.

4/
4

tot
C^CA^cA l

^r<ö i A w ,

jjo/) ,<w

[QMA

lybS^/y^s.

yVC L & * Q Î - C I ^ ~

2

X^VA/^VVC

V*

loo

too

605"

Cocf
4)3

<V^

Ck>Vwf7t?^

I'S/-f

tfbqqewa

2,C} W«£fc

UJO

too

6crO

^

fe

££,£-

•~*-%M>
ne

¥foüh**~^&y^-*

<2,c*s^€—fl*jç>Jkas^— Op&i iX^^o^-J

O o - u ^ U L * J ^ . ^ -A; <^|f

cuio / u ) ^ */- f i t

gags* Qfê* P*a^ J * ••* N-ém.f>fi&-

(c-tvv^'jfvv^of ÏJLo^-Zh..

k q/Uw

^#-AA

4 0 ^ 0 k.^(
fc&o

6 # ^ - tC| ^ 5 ^ *

-t- too ^ '
f j f r A/

A— KJC$ '

/W

Ktïué-LFAjfarÇiœ

§

