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De vraag hoe de toslaattoestand van de
grond IS, moet een bodemanalyse Uit-

Fosfor

maken Deze toestand wordt aangege-

Fosfor is, hoewel in mindere mate dan stikstof (N), toch een

ven m1ddels het PAL-getal. Het 1s vooral

essentiële macro-voedingsstof die in elk levend organisme

bel;mgnJk dat d1t gebeurt voor n1euw
1ngezaa•de of met plaggen belegde

voorkomt. Fosfor wordt in de natuur alleen in verbinding met

delen, aangez1en h1er van belang

andere elementen aangetroffen. Eén zo'n verbinding met

de fosfaattoestand goed 1s

zuurstof, fosfaat genaamd, wordt gevonden in rotsen, in

IS

dat

De fosfaatmeststoffen kunnen zijn·

grond en in de beenderen en tanden van dieren.

Goed oplosbaar, verhoogt pH·

Planten bestaan voor 0.3 °'.> - 0.8 % van het droge gewicht uit

• Tnpelsuperfosfaat (37-53% PzOa)

fosfor in verschillende verbindingen. Hoewel deze minder

• Superfosfaat (7-9,5% Pz04)
Slecht oplosbaar

dan één achtste van de stikstofconcentratie uitmaken, zijn die

• Thomasslakkenmeel (14-16% P104\

fosforhoudende stoffen voor de plant van even groot belang.

• Natuurfosfaat (25·35% PlO·I)
Over het algemeen wordt fosfaat (P204)

Fosfor IS betrokken bij

een aantal be-

om te zetten •n het wel oplosbare HzP04

1n een mengmeststof met sllkstof(N) en

langnJke levensfuncties van de plant zoals

Fosfor wordt dus voornamelijk 1n de

kali(KzOl opgebracht

• het bewaren en overdragen van

vorm van HzP0.1-1onen met het bodem-

energ1e 1n de plant.
• de vorm1ng van staHen (DNA en RNAl
d1e de genet•sche code van de plant

vocht door de plant opgenomen. Deze
opname

IS

het grootst gedurende peno-

den van act•eve groe1 en b•; een pH van

vasthouden. een goede celdehng

6 tot 7 Het fosforgehalte van de bodem

!groei) van de plant hangt van deze

IS

stoffen af. daarom hebben JOnge

bodemsoort. de verwenng en het gehal-

planten meer fosfor nod1g dan

te organ1sch matenaal Een bodem van

udere planten.

grotendeels afhankeli1k van de

fijnere samenstelling heeft doorgaans

• de vorm1ng van koolhydraten d•e weer
nod•g ZIJn voor het aanmaken van

een hogere fosforgehalte dan een zandbodem onder dezelfde cond1t1es. Het

sterke celwanden om de energ•ereserve

fosforgehalte •s gewoonlijk 1n de boven-

d•e nod•g IS 1n een rustpenode (1.\mter),

laag van de grond het hoogst De hoe-

te kunnen opbouwen. aangetoond 1s

veelheld besch•kbare fosfor 1n de grond

dat bij een laag fosforgehalte het gras

1s echter vnJ laag omdat het fosfor-•on

als gevolg van de zwakke celwanden

(HzPQ.I) ZICh vooral bij lage pH (S 4,5).

en een povere energ•e voorraad,

snel met Ijzer en alum1n1um bmdt tot

mmder bestand IS tegen de koude 1n

een onoplosbare verbmd•ng. D1t proces

de Winter

v1ndt al meteen plaats nadat de fosfaat bemesting 1s opgebracht

Van groot belang

IS

ook het gunst•ge

etfect van fosfor op de wortelontWikke-

Door vóórdat de fosfaatbemesting

ling waardoor de plant beter 1n staat1s

wordt opgebracht te pnkken. bevordert

andere voedingsstoffen op te nemen.

men

Een hoog fosforgehalte versnelt de groe1

de wortelzone
De v1suele symptomen van een fosfaat-

naar volle wasdom
B•J

een tekort wordt de groe1 van scheu-

een goede penetrat1e van fosfaat 1n

Vele stud,es Zijn u•tgevoerd naar de relatleve concentraties van N. P. en K 1n het
plantweefsel om vast te stellen wat de
behoefte en dus de bemestlngshoeveel-

gebrek kunnen van soort tot soort ver-

heden voor deze elementen zouden

ten en u1tlopers opgehouden B•J meer-

schillen In het algemeen zullen allereerst

kunnen ZIJn Concrete ajfers hebben d•e

malig gebruik van mengmeststof waar.n

donkergroene verkleunogen van de

stud1es n•et opgeleverd In de praktiJk
blijkt vaak dal een NP K-verhoudtng van

fosfaat een belangnJk deel van u1tmaakt,

lagere, oudere bladeren te z,en ZIJn De

zal het gehalte fosfaat 1n de grond

planten hebben de tendens klem en

1:1 1 goed voldoet. En1ge ervanng kan

omhoog lopen. Dat zal geen nadelig

sp1cht1g te blijven. Het donkergroen zal

nod1g ZIJn om de beste N.P·K-verhou-

effect teweegbrengen. omdat het groot-

naar gelang het fosforgebrek voort-

dlng voor het e•gen bemestlngsprogram-

ste gedeelte van het fosfaat In de grond

duurt, overgaan m een paarse verkleu-

ma te k•ezen

1n een onoplosbare. 1mmob1ele vorm
voorkomt

(CAJ(PQ~)Z

nng langs de randen van het blad en
aan de bas1s Tenslotte zal het hele blad

en biJ aanhoudend

De plant z1et echter kans door m•ddel

paars/rood worden

van de wortdzuren dil tncalclumfostaat

te kort za1 de plant afsterven
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