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Inleiding
Bijoriënterende kennisname vandeplaatsvandegroenbemesting
inde praktijkblijken feitelijke gegevensmeestal te ontbreken.Wij
hebben daaromgetracht eenoverzicht tekrijgenvan.degroenbemestingspraktijkdoormiddel vandegegevens diedeboeren inhunbouwboeken
hebben opgetekend.Eventuele beïnvloedingvandegeënquêteerdenwordt
opdezewijzeafdoendevoorkomen.
Uiteraard ishetnoodzakelijktebeschikken overbouwboekendie
zeervolledigwordenbijgehouden.
Aaneenbouwboekmoetdeeisgesteld worden,datdenoodzakelijke
gegevens enopmerkingen overzichtelijk genoteerd kunnenworden.De
volgende onderdelenzijnnoodzakelijk:
a.eenoverzichtvandepercelen,
b. eenvruchtwisselingsschema metbijbehorende pereeelsschets,
c.rubriekenmetdeverbouwde gewassenenoverigeaantekeningen.
De oddercgenoemde gegevenskunnenbeter per jaardanperperceelwordengeschematiseerd,daarditvoordeboer overzichtelijker
isenhem tevens opdringtdenotitiesbijtehouden.Vandevolgende
rubriekenwordtdoordeboerenhetmeestgebruikgemaakt:perceel;
gewasmetras;bemesting;zaaienofpoten;oogstenenopmerkingen.
Derubriekbemesting kanonderverdeeld wordenin :stikstof,.
fosfor,kali,anderemeststoffenenorganische bemesting;derubriek
zaaienofpoten in:datum,rijenafstand,zaaizaadhoeveelheid en
toestand vandegrond.
Omvergelijkingenmogelijktemakenmoetendegegevens ineenheidsmatenwordenuitgedrukt,b.v. stikstofbemesting inkgNperhaen.opbrengsten in.kgperha.Inderubriekverzorgingverdienthet.aanbevelingomookdespuitmiddelen.ende spuitdata tenoteren.Detekstboven
derubriekenmoet deboeruitnodigen tothet.makenvaneenvoudige,
duidelijkenotities.
Voor onsdoeldienennietalleendegeteelde hoofdgewassenmetde
gegevens omtrentzaaitijd,zaaizaadhoeveelheid,onkruidbestrijding,
bemesting,oogsttijd,opbrengst enz.vermeld tezijn,dochtevensde
opbrengst enverdere teeltgegevens vandegroenbemestingsgewassen.Het
isdanmogelijknietalleendeteeltwijze,deomvangenhetslagingspercentagevandeverschillende.groenbemestingsgewassennategaan,
dochtevenskaneeninzichtverkregenworden omtrentde invloed ophet
volgendehoofdgewas,deeventuele stikstofbesparing dieb.v.doorde

klaversverkregenwordt,de invloed opdevruchtbaarheldstoestand vande
grond enz.enz.
Verwachtwerddat inhetambtsgebied vande Rijkslandbouwconsulent
teZevenbergenvoldoende'voor onsdoelgeschiktebouwboekenaanwezigzouden
zijn.Ditbleekechter tegen tevallen.Ondanks lofwaardige medewerking
vandeboerenzijnwijernauwelijks ingeslaagd van23 akkerbouwbedrijven
enigszinsbruikbare gegevensbijelkaar tekrijgen.Hoewelhetmateriaal
daardoor ontoereikend isgeweest omaandegesteldeverwachtingen tevoldoen,zijntochenkelevermeldenswaardige'gegevensverkregen.Bijdegesprekkenmetdeboerenkwamenverschillende aspectennaarvoren,diesamen
met onzereedsbestaande kenr:*szijn samengevat ineenhoofdstuk overde
teeltvangroenbemestingsgewassen.
Werkwijze
Hetmateriaal isverzameld over15jarennl.vanaf1948tot 196^.De
begindatum.iszodanig gekozendat.mennadeoorlogweer eennormaalbouwplanmocht verwachten.De gegevens vanhet jaar1953wijkenvaak.sterk
af; opverschillende bedrijvenheeftmentoenschade ondervondenvande
watersnoodramp infebruarivandat jaar. :.
Hetcriterium,alleenvolledigbijgehoudenbouwboeken teverwerken,
moest al.spoedigwordenopgegeven,caardezeboeken/nauwelijksblijkente
bestaan.Daaromzijnnaastdegeheelofgedeeltelijkbijgehoudenbouwboekentevens "zaaiplar.nen", "kunstnestbegrotingen" en "vruchtwisselingsschema's"gebruiktalsbronnenvan-..nformatie. Zaaiplannenzijndoorde
boerenontworpen schema's ombelangrijke gegevenszoals:hethoofdgewas,
hetras,deopbrengstendeondervrucht ofHet stoppelgewas,tekunnen
noteren.Inhetalgemeenmaaktendeboereneenoverzichtvandehoeveelhedenkunstmest,dieopdeverschillende percelennodigzijn.Met.behulp
vandézeoverzichten konnagegaanwordenhoeveelkgzuivere stikstofer
aandegewassenverstrekt is.De.vruchtwisselingsschema'swarendemeest
beperkte vormvaninformatie.Alsminimum eiswerd gesteld,datdevorm
endegroottevandepercelenindeloopderjaren,gelijkbleven.Tevens
moesterhaasthethoofdgewas ookvermeld zijnofereengroenbemester
geteeldwas.
De-gegevensdie opdezewijzeverzameld zijn,werden d.m.v. een cijfercoderingopponskaartengezet,waarna,deberekeningenmetbehulpvan
eenrekenmachine kondenwordenuitgevoerd.
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De organische-stofvoorziening wordt bepaald doordevruchtopvolging,
hetpercentage groenbemestlngsgewassen,hetpercentage "groengewassen"
ende stalmestbemesting. Ondergroenbemestlngsgewassen verstaanwijal
dannietonderdekvruchtIngezaaidestoppelgewassen,diegeteeld worden
omzeonderteploegenteneinde devruchtbaarheidvandegrond instand
tehoudenofteverhogen.Met "groengewassen"wordenhoofdgewassenbedoeld dieeengroenbemestingseffect hebben:kunstweide,graszaadteelt,
luzerne,klaver.Totdegroenbemesterszijnvoor eeneenvoudige bewerking
vandegegevens ookstalmestgiftenenondergeploegd bieteblad gerekend.
Deteeltvan groenbemestlngsgewassen
3.1. Omvangvandeteelt
Gemiddeld overalle jarenenbedrijvenwerd op14$vanalleperceleneen "groengewas"(kunstweide,graszaad,luzerne,klaver)geteeld.Hierbijzijopgemerkt,datonderkunstweide ookblijvend
grasland isopgenomen,datindeperiodevanonderzoekisgescheurd.Op9$werd eengroenbemestingsgewas geteeld ofstalmest
gegeven.
Op23$vanallepercelenvond duseenteeltplaatsdieeen
groenbemestingseffectgeeft.
3.2. Keuzevanhet groenbemestingsgewas
Hetbelangrijkstegroenbemestinsgewaswashopperupsklaver,gevolgd
doorrodeklaverenwikken.Tabel1geefteenoverzicht
Tabel1.Aandeelvandeverschillende groenbemestlngsgewassen in
procentenvande totale groenbemestingsteelt {$%vanalle
percelen).
Groenbemestingsgewas

Aandeel in'JÈ

hopperupsklaver
rode klaver
wikken
graszaad (omgeploegd)
onbekende groenbemester
Alexandrijnse klaver
Italiaansraaigras

2.4
21

stalmest

22

12

7
6
3
1
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3.3.Keuzevandedek-ofvoorvrucht
Evenals ereenvoorkeurblijkt tebestaanvooreenbepaaldegroenbemester isdit.ookhetgevaltenaanzienvan'hetkiezenvaneen
gewasalsdekvrucht.Tabel2laatditzien.
Tabel2. Percentagevandevermeldehoofdgewassenwaaronderof
waarna eengroenbemester isgeteeld.
Hoofdgewas

%met groenbemester

vlas
wintertarwe
zomertarwe
jzomergerst
jerwten

23
16
14
13
12

Ipootaardappelen
!consumptie-aardappelen
jsuikerbieten (onderploegen
!
.bieteblad)

26
2

Intabel2valt op,datvolgensdebouwboeken opslechts.23$van..
allevlaspercelen eengroenbemester isgezaaid,terwijlmenbij
navraag indepraktijkwel80tot90$noemt.Hetisnietuitgesloten,dat indebouwboekendevermeldingvanhetgroenbemestingsgewas onderofnavlasweleensachterwege isgebleven.Geziende
redelijke cijfersvoordeanderehoofdgewassen kanhetgroteverschilmet degangbaremeninghiermee echter nietwordenverklaard.
Ookhet feit,datvlaswelwordtgebruikt alsdekvruchtvoorgraszaad enkarwijkanhetverschil nietverklaren.Blijkbaar wordt
onderofnavlasveelminder groenbemesting geteeld danmenglobaal
geneigd isaantenemen.
3.4.Keuzevandeondervrucht i.v.m.deteeltvanhethoofdgewas
Voor zomertarwe,wintertarwe,zomergerstenvlas isnagegaan ofer
een invloed isvandeondervrucht opdeopbrengstvandedekvrucht.
De resultatenzijnweergegeven intabel3.

Tabel 3.Overzicht vandegemiddelde opbrengst vandevermelde
hoofdgewassen inkgperarezonder ondervrucht enmet
inzaaivandeaangegeven ondervruchten.
s

dekvrucht

zomertarwe
wintertarwe
zomergerst
jvlas
j

zonder
ondervr.

41
46
43
72

met ondervrucht:
hopperups rodekl.

42
48
41
80.

wittekl.

37
43
38
-

j
idiversens
!
;

_

j 32

j

*+5
48

1 37
i 26
! 7*+

i
j
i

:

f

[

Zowelvoorzomer-alswintertarwe blijkthopperupsklaver eengeschiktegroenbemester tezijnenookbijvlas steekthopperupsklavergunstigaft.o.v.deoverigegroenbemesters.Bijzomergerst
gavendepercelenmetwitteklavergemiddeld dehoogste opbrengsten.
Hoewelenigestatistischetniswijzingniet isuitgesloten-er
zijn nl.veelmeer percelenzonderdanmeteenondervrucht -is
toch opvallend,datgemiddeld dehoogste opbrengstenverkregen
zijnwanneerereenvlinderbloemige ondervruchtwasgezaaid.Aangezienmislukte groenbemestingsgewassen meestalniet indebouwboekenvermeld wordenwijstditerop,dathetzeerwelmogelijk
isordereengoed hoofdgewas eengeslaagd groenbemestingsgewaste
teler.
Invloed vat groenbemesting opdeopbrengstvandevolgendehoofdvru^ht
Bijbeschouwingvande invloed vangroenbemesting opheteerstvolgendehcofdgewas,bleek,datdehakvruchten inhetalgemeenduidelijkerreagerendandegranen.Geziendewat onzekere gegevens isbij
degranenvaneenverderebeschouwing afgezien.Bijdesuikerbieten
daarentegen,dieuitsluitend aandesuikerfabriekwordengeleverd,waren
de opbrengsten en-suikergehaltenmeestal preciesbekend.Hetwasdaarom
mogelijk-'de-invloed,vandegroenbemesting opdeopbrengst vansuikerbietenwatnader te.analyseren.
Ookdegegevensvande pootaardappelen gavenaanleiding toteen
naderebeschouwing...

f
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4.1. Invloed opdeopbrengstvansuikerbieten
Voor leder Jaarwerd degemiddelde opbrengstvan.de suikerbieten
endegemiddeldestikstofbemestingberekend,apart,voordegroepen
met enzondergroenbemesting alsvoorvrucht.
Tabel 4geefthiervan'eenoverzicht.
Tabel 4.Opbrengst,suikergehalte enstikstofbemesting vansuikerbieten,met enzondergroenbemesting,gemiddeld voorieder
jaarenvooralle jarentezamen
groenbeme
stingvooraf
zonder groenbemesting
>
7

;jaar
I-I95O
;I95I
!1952.

J1953.
;1954

verse opbr.
ton/ha

50
51 ..

_
4o

•

17,5

-

! 118
! 151".
: 155

20,2
16,6
,55
15,4.
39-*" j.16,6
k3
j.16,0
50.
{16,1
43
l'lê.0
. 50
|l6,l

143
144
146
124'

124

46...

j12"

43

J17.0

49:

16,0• j.12.?

47

Il6,9

130

11957

•5.1

ko
52

ko
63
54
45

;149
I112
!118
: 98
;119
!133
!120

48
42

!N-betn,
kg/ha

115
119
lié
131
133
138
135

.54

gem.

i-

verse opbr.!suikergeh. fo
ton/ha

15,0,
15,8
16,3
16,1
15,4
17,2
14,9
15,8
16,7
16,5

|I955
jI956
!1958
;1959
i960
1961
1962
1963

suiker- ;N-bem.
g e h . f |kg/ha

52

J15.7 .

41

j17,2

1 9'-

61.
53
42

[15,9
j18,0
120,5

!H;'

125.
'117

fUitdecijfersblijkt,dutdeweersomstandigheden ineenbepaald jaareengrote invloed hebben opdeopbrengst.Gemiddeld over
alle jarenheeft groenbemesting eenmeeropbrengst gegevenvantwee
tonversebietenperha.De suikergehaltenwarenechtergemiddeld
0,9$lager.Ditwijst erop,dat ondanksdegemiddeld ietslagere
stikstofbemesting vandebietenmetgroenbemesting, ergemiddeld
tochmeer stikstofbeschikbaar isgeweest.
Uittabel 4blijktverder,dat inalle jarenwaarindesuikerbietenzondergroenbemesting gemiddeld eenlagereverseopbrengst
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hebbengegevendandiemetgroenbemesting (1951, '55, '57, '60,
'él, '62,en '65),de lagere opbrengst issamengegaanmeteen
hogere N-bemesting,terwijl Inallegevallenwaarinzondergroenbemesting gemiddeld dehoogsteverse opbrengstwerd verkregen (1952,
'5^i '56en '59)tevensminder Nwerd gegevendanmetgroenbemesting.
Ditwijst erop,datde suikerbieteninhetalgemeenteveel
stikstofhebbenontvangen.Ditzal vooralhetgevalgeweest zijn
opde percelenmetgroenbemesting,dieondanksdegroenbemesting
gemiddeld slechts7kg.Nperhaminderhebbenontvangendandie
zondergroenbemesting.
.'
Schrijvenweaangroenbemesting naasteenstikstofeffect ook
nog.een.algemenegunstige invloed toe opdegroeivandebieten
(z.g.organische-stofeffect),dankanhieruit zoweldegemiddeld
hogereverse opbrengstalshetlageresuikergehalteverklaardworden..
Datde N-bemesting inhetalgemeenaandehogekant isgeweest,wordt ookwaarschijnlijkuitde samenhang tussen N-bemesting
ensuikeropbrengstzoalsdieuitdeN-bemestingen en opbrengsten
vandeafzonderlijke-percelennaarvorenkomt..
Zonder groenbemestingwasereentendens totverhogingvande
.suikeropbrengstbijstijgende N-giftentot90kgNperha.Bij
hogere giftenontstondenvariërende opbrengsten.Bijdegroepmet
groenbemestingvoorafwerd het optimumreedsbereikt bij70'*gN
perha.Ditwijst erop,dathetN-effect vandegroenbemestïrsop
debietenpercelen gemiddeld op20kgNperhagesteld kanwoeden.
Het isduswaarschijnlijk dathetgemiddeld lageresuikergehaltevandebieten-metgroenbemesting aandeextraN-voorzisning
is Joete schrijven.Aangezienreedsbij70resp.90kgNdeoptimal« suikeropbrengst wasbereikt,terwijl gemiddeld aanzienlijk
mee:>Nwerd gegeven,wordttevensweerbevestigd datde suikerbieten
inhetalgemeenmetteveel.stikstofwordenbemest.
Hetoogvandeboer zietgraageenweelderige loofontwikkeling.
Daarnaast kande verklaring,voordehoge stikstofbemestingen
wellicht gevonden.wordenindewensnaastdeaandefabriekte leverensuikerbietentevenseenflinke oogstaanbietekoppen+blad
teverkrijgen. Inovereenstemming hiermeeblijktuittabel2dat
gemiddeld slechtsop 2%vandebietenpercelenhetblad wordtondergeploegd.

^.2. Invloed opdeopbrengst van pootaardappelen
Hoewel.er teweiniggegevensaanwezigwarenomeenbetrouwbareberekeningvandeInvloed vangroenbemesting mogelijk temaken,istoch
vermeldenswaard datgemiddeld overdebeschouwdejarenopdepercelenmetgroenbemesting eenmeeropbrengstwerdverkregenvanvier ton
aardappelen perha,terwijl de stikstofbemesting gemiddeld 13kgN
perhalagerwas.Ditresultaatwordtechter ernstigvertroebeld door
de invloed vande stikstofbemesting.-Zohebbeninde jaren'1955,'56
en '57depootaardappelenzondergroenbemesting gemiddeld eenlagere
"opbrengstgegeven,dochtevenswasdeN-bemesting toenlagerdanop
depercelenmet groenbemesting.
Verderwas indejaren1958, '6oen '6lde opbrengstvandepercelenzondergroenbemesting gemiddeld hoger,dochtevenswasdeNbemestinghoger.
•
ïntegenstellingtotdesuikerbietenkrijgenpootaardappelengemiddeld onvoldoende stikstofvooreenoptimale opbrengst..Menisbij
pootaardappelenkennelijkbeduchtvooreentegeil gewaswaardoor
eventuele virusziektengemaskeerd zoudenkunnenworden.Verderwil
meneenz.g. "kalmgewas"omdeafrijping tebevorderenendaardoor
eenzogrootmogelijke ouderdomsresistentieteverkrijgen.
Praktischemogelijkhedenvoordeverhogingvandeorganische-stoftoevoer
aandegrond
5.1.Hetbouwplan
Voorhet instand houdenvandebiologische activiteit vandegrond
eneenzogunstigmogelijkhunrisgehalteverdienthetaanbevelingzoveelmogelijkgrote leveranciersVanorganische stofinhetbouwplan
optenemen. "Groengewàssen",:cunstweide,graszaad,luzerne enklaverzijndaaromaantrekkelijk.
Bijhetbeoordelenvanhebbouwplanmoetmeno.a.rekeninghoudenmetdeverschillen ingrondsoort endeontwikkelingstendens in
deloopderjaren.
Karakteristiek isbijvoorbeeld depootaardappelteelt opde
lichtere gronden indeomstrekenvanKruisland endesuikerbietenteelt indeomgevingvanKlundert*
Opverschillende bedrijven isindeloopderjarendeveestapel
afgestoten ofgereduceerd tothethoudenvanmestvee enisgrasland
gescheurd.Ditheeft eendubbel gevolg:enerzijdsheeftmenmetde

vrijgekomenarbeid hetbouwplangeïntensiveerd,anderzijdswerd de
produktlevanorganische stofverlaagd.
Gemiddeld washetbouwplanvande23bedrijvenover15jaar
alsvolgt:
granen
hakvruchten
peulvruchten
"groengewassen"
handelsgewassen

32*
32*
9*
Wo
13*

Hetaandeelvandeverschillende gewassen Inbovenstaande groepen
wordtweergegevenInonderstaand overzicht
Granen :zomergerst
wlntertarwe
zomertarwehaver

52*

3¥
9*
5*

Handelsgewassen:
vlas
63*
18*
karwlj
blauwmaanzaad 8*
overige
il*

Hakvruchten :

suikerbieten 48*
cons,aardap. 31*
pootaardappelen
15*
uien
5*
voederbieten
1*

Peulvruchten: erwten
bonen

Dit overzicht isstatisch;hetgeeftgeen inzichtIneventueleverschuivingen inhetbouwplan.Intabel5isdeverbouwde
oppervlaktevandegewasgroepenvermeld Inpercentagesvande
totale oppervlaktebouwland,apartvoorverschillende jaren.

88*
12*

10

Tabel 5.Verbouwdeoppervlaktevandeverschillende gewäsgroepenIn
procentenvandetotaleoppervlaktebouwland Indeaangegevenjaren.
Opde

onderzochte bedrijvenin

1950

•52

'54

'56

'58

'60

t62

granen
peulvruchten
handelsgewassen
hakvruchten
"groengewassen"

31
6
18
33
12

33
3
21
31
12

37
9
10
32
12

29
9
17
32
13

30
7
12
33
18

31
14
10
30
15

29
14
10
29
18

58
5
4
32
1

granen+hakvruchten
verhouding 'granen

64

58

69

61

63

61

58

90

0,9

0,9

1,1 0,9

0,9

1,0

1,0

1,8

Gemiddeld voor
Nederland
in1959

hakvruchten

Hetaandeel granenenhakvruchtenheeft inhet totalebouwplaneen
lichtedalingondergaan.Daarentegen iszowelhetpercentagepeulvruchtenalshetpercentagegroengewassengestegen;resp.doorde
verbouwvancohservenerwtenendeuitbreidingvandegraszaadteelt.
Overhetgeheel ishetbouwplangedurendedelaatste jaren
constantgebleven.Zelfshetwisselende percentage handelsgewassen
vertoontde laatste jareneenzekere stabiliteit,voornamelijkveroorzaakt doordeverbouw vanvlas. Hetgemiddeldebouwplanvande23
onderzochtebedrijvenwijktduidelijkafvanhetlandelijkgemiddelde.
Intabel5zijntervergelijkingde cijfersvan1959gegeven.Opmerkelijkishetkleinere aandeelvandegranenopdezebedrijven.
Geziendegrote stabiliteitvanhetbouwplanenhetvrijhoge
aandeelvande "groengewassen"lijkthetmede inverbandmetdehuidige prijsverhogingennietwaarschijnlijk datindenaastetoekomst
belangrijkewijzigingen inhetbouwplanmogenwordenverwacht.Het
bouwplanbiedtdusweinigmogelijkhedentotverhogingvandeorganischestoftoevoer.
5.2.Uitbreidingvandeteeltvangroenbemestingsgewassen
Inhetalgemeenwordenvlas,tarwe engerstalsgeschiktedekvruchten
vooreengroenbemesterbeschouwd.Hetaandeelvandezegewassen inhet
gemiddeldebouwplan isresp.8,2$,13,8$enl6,6$.Voor de teeltvan
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groenbemesters onderdekvrucht kanmen dus38,6$vanhetareaal
benutten.Tevenskanmengebruikmakenvanhetfeit,dat'bepaalde
gewassenvroeghetveld ruimen.Menheeft demogelijkheid naconservenerwtenenpootaardappeleneenstoppelgewas teverbouwen.
Voor deteeltvan stoppelgewassen komtdaninaanmerking7,9 +
4,8 =12,7$vanhetbouwland. Samenmet demogelijke oppervlakte
vanonderdekvruchtgeteelde gewassenkomtdusruim50$vanhet
bouwland inaanmerkingvoor teeltvaneengroenbemestirigsgewas.
Verder kunnenookveelmeerbietekoppenen-bladwordenondergeploegd danthanshet geval is.Uit tabel2blijkt,dat
slechts op 2%vanallebietenpercelenhetbladwordtondergeploegd.
Inhetgemiddeldebouwplanbedraagthetaandeel suikerbieten 15,4$.
Maximaal kandus op15$vanhetbouwland bieteblad worden-ondergeploegd. Intotaalkomtdusmaximaal 65$vanhetbouwland ihaanmerkingvoor teeltvaneengroenbemestingsgewas ofonderploegen
vanbieteblad.
Omveleredenenzalditmaximum indepraktijkniethaalbaar
enzelfsnietaltijd gewenst zijn.Zozalhetvoor eengrondige
onkruidbestrijdingafentoenoodzakelijkzijntebrakeneneen
intensieve stoppelbewerking toete passen.Verder isonderploegen
vanbietekoppenen-blad zekernietvoordeligwanneermendezeop
eigenbedrijfkanopvoeren enerdanstalmestvoorterugkrijgt.
Geziende9$VE*nn e t bouwlandaréaaldie infeite inenigerlei
vorm organische bemestingkrijgenishetuithetvorenstaande
echterwelduidelijk,datdetoevoervanorganischestofaande
grond nogaanzienlijk-kanwordenverhoogd dooruitbreidingvande
teeltvangroenbemestingsgewassen enhet onderploegenvanbiete-.
blad.
5.3.Mogelijke toevoervanorganische stofaandegrond doormiddel
van groenbemesting
Vooreenschattingvandehoeveelheid organische stofdiedooreen
geregelde toepassingvangroenbemestingkan.wordenaangevoerd,
gaanweervanuit,dat eengoed geslaagd gewasaanboven-en
ondergrondse delenintotaal4-000kgdroge organische stofinen
bovendegrond achterlaat.Verder gaanweervanuit,datvanalle
groenbemesters slechts 60%als'goed geslaagd kanwordenaangemerkt,
welk cijferbijonspraktijkonderzoek naarvoren isgekomen.We.kunnendanstellendatgroenbemesting gemiddeld 2400kgdroge
organische stofperha oplevert.Voor de organische-stofwaarde van
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achtergelatenbietekoppenen-blad Isdit cijfer overigens ergaande
lagekant.
Gaanwe ernuverdervanuit,datvanheteerdergenoemde maximale
areaalvan 65%waaropgroenbemesting ofonderploegenvanbieteblad
denkbaar is,slechtsdehelftindepraktijkhaalbaar is,dankanop
33$vanhetbouwland jaarlijks2400kgdroge stofextrawordenaangevoerd,ofgemiddeld overhetgehelebouwland jaarlijks 80Okg
droge stof.Ditkomt overeenmeteenbemestingmet20tonstalmest
perhadieeensindevijf jaarwordttoegediend. Opeenbedrijfvan
4-0hazouhiervoor een stalmet 32stuksrundvee nodigzijn.
6.Enkele opmerkingen overdeteeltvangroenbemestlngsgewassen
Ookdegroenbemestlngsgewassen stellenbepaalde eisenaandegrond.
Hopperupsklaver pastniet opzandgrond enSerradella groeitnietgoed op
kleigrond.Voor eenoverzichtvanenkeleeigenschappen en teeltaanwijzingen
vandegroenbemestlngsgewassen zijverwezennaardetabelvandegroenbemestlngsgewassen indeRassenlijstvoorLandbouwgewassen.
6.1. Zaaienonder dekvrucht
Inhetalgemeen is.vroegzaaienbelangrijk.Degrassen Italiaansen
vooral Westerwoldsraaigraswordenechtermeestalwat latergezaaid
nl.'inmei- juni,omzaadvorming indeherfst endaardoor lastige
opslag tevoorkomen. Inverband,hiermeeishetvooralbijWesterwolds
raaigras.belangrijkgoedeselecties tekiezen. Bijde-genoemde grassenkanmenookdez.g."z.ulnig-zaad-methode"toepassen,waarbijhet
vroeggezaaide graszichzelfmoetuitzaaien. Italiaansraaigraswordt
daninhetnajaar enWesterwolds vroeginhetvoorjaar onderdekvrucht
gezaaid. Inbeidegevallengebruiktmen5-7kgzaad perha.Deze
methode heeftalsnadeleneengeringere oogstzekerheid eneengrotere
kans oplastige opslag inhetvolgendehoofdgewas.
Zaaien onderdekvrucht isinhetalgemeenriskanter danzaaien
inde stoppel.Westerwolds enItaliaansraaigraszijnhierbijduidelijkminderriskantdandeklavers.Eenextravoordeelvandegrassen
isookdatzevrijwel ongevoeligzijnvoor onkruidbestrijdingd.m.v.
groeistoffen enDNOC.
Rode klaverkonMCPAvrijgoedverdragen,maarisgevoeligvoor
DNOC.Eenbezwaarvanrodeklaver isdatzijvaaktehoogopgaat.
Witteklaver,dieditbezwaarnietheeft,iswatgevoeligervoor
MCPAenevengevoeligvoorDNOC.Hopperupsklaver isgevoeligvoorzowelMCPAalsDNOC.
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BespuitmendedekvruchtmetDNOC,danmoet inhetalgemeen 5
tot10dagenwordengewachtvoordeondervrucht kanwordengezaaid.
Inhetalgemeenverdientmachinaal zaaiendevoorkeur.Bij
breedwerpig zaaien-ishet gewensttevens inteeggen.
De stand vandedekvrucht,vooraldebladrijkheid ende
legeringvanhetgewaszijn-vangrote invloed opdeslagingskansvandegroenbemester.Eengraangewaswaaronderdegroenbemesterverstiktwordt,hoeft echter nietdehoogste opbrengstte
geven.Bijeenenquête in-hetambtsgebied vandeRljkslandbouwconsulentteGoes isgebleken,datdegranenveelaltezwaarmet
stikstofwordenbemest.Verlagingvandestikstofbemestingmet10$
deed degraanopbrengst nogstijgen.'
Verderkanwellicht ookeenbetere slagingvande ondervrucht
verkregenworden,doordedekvruchtaanzienlijkdunner tezaaien.
Bijgebruikvanb.v.dehelftvanhetzaalzaad krijgenwebehalve
eenvrijwel gelijkekorrelopbrengst eenstevigergraangewasen
meer.,,lichtvoordeondervrucht.......
Ondereenenigszins legerende dekvruchtmislukt de ondervrucht
vrijwelaltijd.Tenslotte zijopgemerkt,dathet strozospoedig
mogelijknadeoogstverwijderd dientteworden.Strodat'enige
tijd inbanenophet land blijft liggenveroorzaakt eenzeeronregelmatiggewas.Deklaverszijnhiervoorgevoeliger dandegrassen.
6.2.Zaaieninde stoppel
Veelminderriskant danzaaienonderdekvruchtenindemeeste
gevallenookheelgemakkelijk iszaaien inde stoppelnadeoogst
vandehoofdvrucht.
Vooruitzaai ineenvroege stoppelzijnopkleigrond navlas,
koolzaad,conservenerwten,pootaardappelen,karwij,graszaadenz.
behalvedegrassen Italiaans enWesterwoldsraalgras,waarvoormen
danbijvoorkeur selecties.kiest,ookde'vlinderbloemigenvoederwikke enAlexandrijnse klavergeschikt.
Vooruitzaaiineenlatere totzeerlate stoppel komenrespectievelijkInaanmerkingdegrassen ItaliaansenWesterwolds
raaigras(landras),verderkanariezaad,phacelia, bladkool,
stoppelknollen,bladramenas,gelemosterd,zomerkóolzaadenz.
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6.3. Bemesting••

• -

Inhetalgemeenwordtaaneenonder teploegengroenbemestingsgewasgeenfosfaat ofkalibemestinggegeven.Wordthetwelgedaan,
dankandezebemesting inminderingwordengebracht opdebemestingvanhetvolgendehoofdgewas.
Voorhet slagenvanniet-vlinderbloemigegroenbemestingsgewassen ishetnoodzakelijkdezeeenflinke stikstofbemesting,
b.v.80-100kgNperha tegeven.Dezebemestingdientzospoedig
mogelijk nahetruimenvandehoofdvrucht gegeven tewordenenkan
slechtstendele inminderingwordengebracht opdestikstofbemestingvanhetvolgendehoofdgewas.
Samenvatting
Getrachtwerd uitdegegevensvaneenaantalbouwboeken eeninzicht
tekrijgen indeteeltvangroenbemestingsgewassen indepraktijk.Van
23akkerbouwbedrijven inwestelijk Noord-Brabantkondendevruchtopvolgingende plaatsvandegroenbemesting daarinvan1948tot1964worden
nagegaan.Tevenskoneenglobale indrukvanenkeleandere teeltaspecten
wordenverkregen.
Bijeenvrijconstantblijvend bouwplanwerd gemiddeld op14$van
alle perceleneen "groengewas"(kunstweide,graszaad,luzerne,klaver )
verbouwd,terwijl opslechts 9%vanhetbouwlandareaal eengroenbemestingsgewaswerd geteeld ofstalmestwerdgegeven.
Bijhetgemiddeldebouwplanwastheoretisch65$vanhetbouwland
voorteeltvaneengroehbemëstingsgewasofonderploegenvanbietekoppen
+bladbeschikbaar.
Debelangrijkste groenbemestingsgewassen warenhopperupsklaver,
rodeklaverenwikke;debelangrijkste dekvruchtenvlas,winter-en
zomertarweenzoraergerst.De opbrengstVandezedekvruchtenwasgemiddeld
hethoogstewanneer eenondervrucht,bijvoorkeurhopperupsklaverwas
ondergezaaid.
Bijsuikerbietenenpootaardappelenheeftgroenbemesting gemiddeld
eenverhogingvandeverseopbrengsttengevolge gehad.Bijsuikerbieten
konhet N-effectvandegroenbemesting gemiddeld 20kgNperhagesteld
worden.Hierdoorendoordatdesuikerbieten ookzonder groenbemesting
alte zwaarmetstikstofwerdenbemest,heeftgroenbemestinggemiddeld
eenverlagingvanhet suikergehalteveroorzaakt.
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Dooreeno.i.praktischhaalbareuitbreidingvande teeltvan
groenbemestlngsgewassenenhetonderploegenvanbieteblad tot33$
vanhetbouwlandareaal,zoueenbelangrijke verbeteringvandeorganische-stoftoevoer aandegrond verkregenworden,vergelijkbaar
metheteffectvaneenveestapelvan32stuksrundvee opeenbedrijf
van^0ha.
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