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INSTITUUT VOOR BODEMVRUCHTBAARHEID, GRONINGËf
E X C U R S I E G I D S
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van de drie organische s tof-bed rijven bij
Nagele in de N.O.-Polder.
INLEIDING
De mate waarin men in de praktijk organische bemesting kan
toepassen met behulp van middelen uit eigen bedrijf wordt in
hoofdzaak bepaald door de grondsoort, het bedryfstype en het
bouwplan.
Met behulp van proefvelden is het niet of slechts ten dele mo
gelijk voldoende inzicht te verkrijgen in de praktische conse
quenties van het in meerdere of mindere mate geregeld toepas
sen van organische bemesting. Zo geven proefvelden b.v. on
voldoende inzicht in de bedryfstechnische en bedrijfseconomi
sche zijde van het organische bemestingsvraagstuk. Hiervoor îs
het noodzakelijk onderzoek op praktijkschaal te verrichten gedu
rende een lange reeks van jaren. Voor dit doel zijn in 1952 de
drie organische stofbedryven gesticht op de kavels E 96 t/m
E 98» op initiatief van de Bodemvruchtbaarheids Commissie in
samenwerking met de Directie van de Wieringermeer.
DOELSTELLING
Met behulp van de drie bedrijven'wordt o.m. getracht in de toe
komst antwoord te verkrijgen op de volgende drie vragen:
1. Is het behoud van dè vruchtbaarhëidstoestand van de grond
op den duur voldoende gewaarborgd wanneer uitsluitend ge
bruik wordt gemaakt van kunstmeststoffen?
Deze vraag wordt bestudeerd op het bedrijf "De Kunstmestpicker" op kavel E $ 6 .
2.

Is voor het behoüd van de vruchtbaarheidstoestand van
de grond het geregeld toepassen van groenbemesting op den
duur vàn wezenlyk belang? Deze vraag wordt bestudeerd op
het bedryf "Het Klaverland" op kavel E 98.

3. Is voor het behoud van (en eventueel opvoering van) de
vruchtbaarheidstoes tand van de grond het geregeld toepas
sen van wisselbouw, het toedienen van stalmest (eh/of com
post) en het toepassen van groenbemesting op den duur nood-
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zakelijk of gewenst? Deze vraag wordt bestudeerd op het bedrijf
"Be Wisselwside" op kavel E 97Behalve de in de drie vragen geformuleerde problemen wordt tevens
nagegaan wat de bedrijfs technische en bedrijfseconomische conse
quenties zijn van deze drie vragen.
ALGEMENE GEGEVENS
A. Grondsoprt
De grondsoort bestaat uit zware zavel met ruim"30$ afslibbare
delen (kleiner dan 16^.^ ).
De profielopbouw op de drie bedrijven is vrijwel gelijk.
Tot op meer dan 1-fjTm.-iepte bestaat~het profiel uit zavel.
De"afstand-tus sen de drainreeksen bedraagt 12 m.
Onderstaande analyse gegevens van grondmonsters die in het
voorjaar 196O zijn gënomen van de bouwvoor, laten zien dat de
verschillen tussen de drie bedrijven nog gering zijn.
De Kunstmestakker De Wisselweide Het Klaverland
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Het achterste perceel op de drie bedrijven wijkt enigszins af
van de overige percelen, doordat hierover de venige onder
grond uit de achter de bedrijven liggende tocht is geëgali
seerd. Dit achterste perceel heeft een wat hoger humusgehalte.
E. BOUWPLAN EM VBUCHTOPVOLGING,
Op de drie bedrijven wordt een vast systeem van vruchtopvol
ging toegepast. Dit zesjarige systeem is op de Kunstmestakker en Het Klaverland als volgt: aardappelen, erwten, winter
tarwe, suikerbieten, zomergerst en vlas. Op de Wisselweidè is
het systeem achtjarig, doordat na vlas twee jaar kunstweide
. volgt.
Als gevolg van de uitzonderlijk natte omstandigheden in het
najaar van i960 worrit in 1961 inplaats van wintertarwe" zomer
gerst verbouwd. De gebruikte rassen van de verschillende ge-
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wassen zijn in de plattegrond vermeld.
C. BEMESTING.
Op elk bedrijf wordt er naar gestreefd de grootte van de
minerale bemesting zodanig voor de diverse gewa3sen vast
te stellen, dat deze voor elk gewas bedrijfseconomisch zo
goed mogelijk verantwoord is". Hierbij wordt o.m. rekening
gehouden met de voorgeschiedenis (organische bemesting in
de voorafgaande jaren op"het betreffende perceel) alsook
met de toestand van grond en gewas en de ervaringen opge
daan in de voorafgaande jaren, zowel op de bedrijven als
op het proefveld 6, (de zgn. miniatuur organische stofbedryven) een proefveld op de proefboerderij "Dr. H.J. Lovinkhoeve" te Marknesse.
In verband met de uiteenlopende organische bemestingen op
de drie" bedrijven lopen ook de minerale stikstofbemesting
en vah de gewassen van bedrijf tot bedryf uiteen. Onder
staand staatje laat zien, dat er belangrijke verschillen"
zijn geweest bij de kunstmeststofbemesting, vooral bij aard
appelen en suikerbieten.
G e w a s

Grootte van de gem. N-giften in kg.zuivere
N/ha als ks over de jaren 1958 t/m "I960
De Kunstmestakker De Wisselweide Het KIaverland

vlas
aardappelen
wintertarwe
suikerbieten
z.ge rst
gem.v .cl.
5 gewassen

15
120
70
150
55
82.-

10,5
50
30
75
30

15
75
65
95
47,5

39.1

59-5

De fosfaatbemesting is de laatste-jaren geleidelijk opge
voerd tot 100 kg P20c,/ha voor aardappelen en suikerbieten
en voor de overige gewassen tot"80 kg. P205/ha. De fos
faatbemesting wordt gegeven in de vorm'van Superfosfaat.
De organische bemesting is vermeld by de beschrijving van
de drie bedrijven af zonde rlijko De'stikstofbemesting in
1961 is vermeld in de plattegrond.
Do OPBHENGSTEN
Tot heden zijn nog geen grote opbrengstverschilien verkre-
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DE KTJNSTMESTAKKER
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Perceel 1.
Suikerbieten(K.W.Polyb.)
Voorvr. wintertarwe
1200 kg.kalksalpeter p.ha
500 kg. super 20$ per ha

N

P B E D R I J V E N

O R G A N I S C H E

Perceel 2
Erwten (Pauli)
voorvr. aardappelen
4OO kg. super 20$ p.ha
4 Perceel 3«
Vlas (Wiera)
voorvr. zomergerst
15O kg.kalksalpeter p.ha
4OO kg.super 20$ per ha.
Perceel 4
Zomergerst (Delta)
voorvr. suikerbieten
45O kg.kalksalpeter p.ha
4OO kg.super 20$ per ha
Perceel 5
Aardappelen(Bintje)
Voorvr. vlas
1000 kg.kalksalpeter p.ha
5OO kg. super 20$ per ha'
Perceel 6. Zomergerst
(Delta) Voorvr. erwten
4OO kg.kalksalpeterp.ha
4OO kg. super 20$ per ha
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N A G E L E

HET KLAVERLAND
Schokkerhaven
Perceel 6a. Zo
Boerde mergerst(Delta)
erwten .
rij met voorvr.
300kg.kalksalp/ha
erf
400kg.sup".20$/ha

Erwten(Pauli) Perceel 1. Suikerbieten
Perceel
rdappelen
(K.W.Polybeta). Voorvr.
voorvr.
wintertarwe + hopperups
4OO kg. per 20$ p. ha
800 kg.kalksalpeter p.ha
5OO kg.super 20$ per ha
Perceel Vlas(Wiera)+
voorvr.2 ergerst(kunstw. Perceel 2
400 kg.s er 20$ per ha. Erwten (Pauli)
geen stj tof
Voorvr. aardappelen
Perceel 3uikerbi"eten
400
kg. super 20$ p.ha
(K.W.Po] voo rvr. w.tarw
+hoppert
»per ha
600 kg.l
fo per ha
Perceel 3
500 kg.â
Aardappelen
Vlas(Wiera) + hopperups
Perceel
voorvr. zomergerst
(Bintje] orvr.kunstw.
kalksalp.p.ha 100 kg.kalksalpeterp.ha
2j. 500
per
20$ per ha 400 kg.super 20$ p.ha
500 kg.
Perceel Kunstweide 2j1 Perceel 4
Zomergerst (Delta)
voorvr. astweide
per
20$
'
per
ha
Voorvr. suikerbieten
400 kg.
4OO kg.kalksalpeterp.ha
Perceel Zomerg.(Delta)
4OO kg.super 20$ per ha
as.
+ It.raj
voorvr. arten
200 kg. csai^terP-uha Perceel 5
400 kg. r 20fo per ha
Aardappelen (Bintje)
Perc .7 oï irg.(Delta)
voorvr. vlas+hopperups
voorvr. kerbieten
7OO
kg.kalksalpeter p.ha
350 kg.l salpeter p.ha
5OO
kg.
super 20$ per ha
400 kg.Jpr 20$ per ha
Perceel Kunstweide
1e jaar üorvr.
vlas + stweide
4OO kg. per 20$ per ha
h t

Perceel 6. Zomergerst
(Delta) + Ital.raygras
voorvr. erwten
400 kg.kalksalpeter p.h
400 kg.super 20$ per na
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gen die een'gevölg waren van de proef. In onderstaand staatje
zijn de gemiddelde opbrengsten per gewas vermeld over de laats
te drie jaren.

G e w a s s e n

Gem. opbrengsten in kg/ha
over de jaren 1-958 "k/m 1960
de Kunstmestakker

vlas (ongerepeld)
aardappelen" (consumptie)
erwten (zaad)
erwten (stro)
w.tarwe (zaad)
w.ta rwe (st ro)
s.bieten (wortel)
s.bieten (suiker)
z.gerst (zaad)
z.gerst (stro)

7930
37600
3600
3320
4370
7560
51900
8820
449O
5650

de Wissel- het Klàverweide
land
8470
37IOO
4.15O
3350
514O
7610
589OO
10120
4720
5520

8020
38200
394O
3320
4410
. 723O
526OO
9110
459O •
534O

E. ENKELE TECHNISCHE GEGEVENS
Op de twee akkerbouwbedryven de Kunstmestakker en het Klaverland zijn 6 vaste percelen aanwezig, de voorste 5 zyn 3>5 ha.
groot, het achterste perceel 2,5 ha.
Op het gemengde bedrijf de Wisselweide zijn 8 vaste percelen
aanwezig elk van 2,5 ha.
De drie bedrijven beschikken gezamenlyk over één machine- en
werktuigenpark. De belangrijkste machines en werktuigen zijn:
een driemeters zaaimachine, een twee-rijige volautomatische
aardappelpootmachine, een kunstmeststrooier (schötelsysteem),
een sproeimachine op trekker gemonteerd, een aardappelzakkenrooier, een zelfbinder en 6 landbouwwagens.
Voor tractie zijn aanwezig drie paarden en twee trekkers. De
rijafstand der gewassen bedraagt: granen 25 cm., erwten 37>5
cm., suikerbieten 50 cm., aardappelen 75 cm. en vlas 12 cm.
F. BESTUUR, BEDRIJFSLEIDING EN PERSONEEL
De drie bedrijven en de proef boerderij "Dr. H.J. Lovinkhoeve"
zijn gepacht door het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid te
Groningen. Zy staan onder toezicht van een Commissie van Be
heer.
De wetenschappelijke leiding is opgedragen aan Ir. J.A. Groo-
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tenhuis, secretaris van de Commissie van Beheer, de be
drijfsleiding is opgedragen aan de heer J. Kuiper.
De vaste personeelsbezetting bestaat uit drie personen:
A. de Haan, veeverzorger, J. de Ruiter, eerste knecht en
0. Willems, trekkerchauff"eur.
Voor het opeenzetten van de bieten en tijdens de aardappel
oogst wordt los personeel aangetrokken.
DE KÏÏHS TMESTAKKER OF KAVEL E 96
Op. dit bedrijf 'wordt geen organische bemesting toegepast, zo
dat uitsluitend met kunstmeststoffen wordt bemest. De minera
le bemesting bestaat uit superfosfaat en kalksalpeter, kali
is nog niet nodig.
De hoeveelheid droge organische stof die per jaar in'de vórm
van wortel en stoppelresten op dit'bedrijf in de grond te
recht komt bedraagt rond 1.25 ton droge organische stof per
ha.
Er valt op" dit bedrijf een langzame afname van de zgn. oude
kracht" in de grond te bespeuren, die zich uit in een groter
wordende" stikstofbehoefte, terwijl de structuur van de grond
gemiddeld de minst goede van de drie bedryven is.
DE WISSELWEIDE OP KAVEL E 97
Op dit bedrijf wordt jaarlijks 20 ton stalmest gegeven voor de
wintertarwe (erwtenstoppel) voor de aardappelen (vlak voor
het scheuren van de 2-jarige kunstweide) en op de jongste
kunstweide voor de winter. Onder de wintertarwe wordt hopperupsklaver gezaaid als groenbemester" voor suikerbieten.
In 1950 is onder de zomergerst, die dit jaar dé wintertarwe
vervangt, Italiaans raaigras (selectie) gezaaid voor groenbe
mes ting.
De hoeveelheid clroge- organische stof die per jaar in de vorm
van wortel- en stoppelresten en in de'vorm van kunstweide,
stalmest en groenbemesting in de grond wordt gebracht, be
draagt in totaal rond 34,5 ton. Dit is gemiddeld over alle
percelen per jaar 4 >3 ton droge organische stof per ha. Op de
Wisselweide wordt dus bijna 3ÜT keer zoveel organische stof in
d e g r o n d g e b r a c h t a l s o p d e K u n s t m e s t ä k k e r . Wij z i e n o p d i t
bedrijf de zgn. oude kracht in dë grond geleidelijk toenemen,
terwyl de structuur van de grond de beste is van de drie be
drijven.
In natte zomers wordt veel last ondervonden van piasvorming
op de kunstweiden.
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RUHDVEE
Gestreefd wordt naar een melkveebezetting van 14 stuks plus de
bytoehorende aanfok van jongvee op rond 7 ha. grasland. De melk'
productie is~de laatste jaren aanmerkelijk vooruitgegaan, flit
blijkt uit onderstaande gegevens.
1958/59 1959/60 1960/61
-

Gemiddelde leeftijd
kg. melk per koe
kg. melkvet per koe
kg. eiwit per koe
aantal melkdagen
gem. dagproductie kg. melk
gem. melkvetproductie per dag in g.
genu vetgehalte in tfo
gem. eiwitgehalte in fo

3-2
4385

185
144

304
14.4

608
4.22
3.3

3.10
3.4
5212
5096
214
233
182
177
306
306
16.6
I7.O6
698
763
4.20
4.48
3.4

3.5

HET KLAVBRLAND OP KAVEL E 98

Op dit bedryf wordt jàarlyks groenbemesting met hoppe naps klaver
toegepast, die gezaaid wordt onder de dekvrucht vlas (voor
aardappelen) ën wintertarwe (voor suikerbieten).
In 196O is onder de zomergerst, die dit jaar de wintertarwe ver
vangt, Italiaans raaigras (selectie) gezaaid voor groenbemesting.
De hoeveelheid droge organische stof die per jaar in de vorm van
groenbemesting en wortel- + stoppelresten op dit bedryf in de
grond wordt gebracht bedraagt in totaal" rond 15»5 ton. Dit is ge
middeld over allé percelen per jaar rond 2,6 ton per ha.
Op het Klaverlahd wordt dus rond twee keer zoveel organische,
stof in de grond gebracht als op de Kunstmes takker."
De minerale stikstofbehoefte van de grond blijft ongeveer con
stant. Het valt jaarlijks op, dàt de onkruidbezetting op het
Klaverland het'grootst is van de drie bedrijven.
Vooral hoefblad, distels en muur treden op de voorgrond.
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