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LANDBOUWPROEFSTATION
EN
B O D E M K U N D I G I N S T I T U U T T.N.O.
GRONINGEN

ONDERZOEK BETREFFENDE KALI- EN
FOSFÀATBÉMESTIN015P DÎTSTROOMGRONDEN
VAN DE BOMMELERWAARD
Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O., Groningen.
1. INLEIDING

In 1948 werd door het Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O
onderzocht welke factoren voor de gronden in de Bommelerwaardin het bijzonder
vaninvloed zijnopdeproductie.Ditonderzoek,waarbij metzoveelmogelijk factoren
rekening werd gehouden, had tot doel om een landbouwgebied naar de bodemvruchtbaarheid teverkennenen omdaarbij nategaan, welkebetekenisaandemethor
den van onderzoek, zowel te velde als op het laboratorium, kan worden toegekend.
De stroomgronden van de Bommelerwaard,waartoehet onderzoek zich beperkte,
werden gekozen, omdat daar reedseenbodemkartering wasverricht.
In verband met de uitgebreide opzet, en de tevolgen methodiek werd bij de aanlegen de uitvoering der proeven en bij de bewerking der resultaten medewerking
verleenddoordeRijkslandbouwvoorlichtingsdienst voorZuid-Gelderland,deafdeling
Onderzoek van de Cultuurtechnische Dienst, de Stichting voor Bodemkartering en
het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek.
Te zijner tijd zal een uitvoerig rapport van dit onderzoek verschijnen, Het lijkt
echter nuttig omreedsiets medete delen over debetekenis van het grondonderzoek
op kali en fosfaat voor de rivierkleigronden. Gegevens over de betekenis van de
K-HC1-enP-citr.-cijfers oprivierkleigronden zijnschaars(v.D. PAAUW(1)).Deresultaten, op destroomgronden van deBommelerwaard verkregen, kunnen vermoedelijk
eveneens gebruikt worden voor het vaststellen van de betekenis van deze cijfers in
andere rivierkleistreken.
Voor bovengenoemd doel kunnen allereerst deresultaten worden gebruikt der39
zeereenvoudigebemestingsproefvelden, welkeverspreidovereengebiedvanongeveer
10.000 ha waren aangelegd. Dezebestonden uit zesveldjes, elk een halve are groot;
twee daarvan kregen een volledige praktijkbemesting met stikstof, fosfaat en kali;
opdrieveldjes werdresp.éénder genoemdemeststoffen weggelaten, terwijl het overblijvende alleen stikstof kreeg. Het is gebleken, dat deze serieproefvelden, ondanks
haareenvoudigeopzet,toch betrekkelijk veelgegevenskan opleveren. Zij stelt onsnl.
in staat om de grootte van de dervingen, resp. stijgingen in opbrengst, welke bij
weglating resp. toediening van een bepaalde stikstof-, fosfaat- en kalibemesting in
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verband te brengen met de gegevensvanhetgrondonderzoek. Wijleggen(erechter
de nadruk op,datmenmet deze eenvoudige proefvelden niet instaat"is, dejuiste
hoeveelheid vaneenmeststof vast te stellen, dieopeenbepaald perceel nodigis.
De bemesting werd gegeven in de vorm van kalkammonsalpeter, dubbelsuperfosfaat enzwavelzurekali,inhoeveelheden vanresp. 100kgN, 90kgP 2 0 5en150 kg
K 2 0 per ha, overeenkomende met een gemiddelde praktijkgift in dit gebied. Als
proefveldgewas werd Bevelander-aardappel genomen, hetmeest verbouwde ras van
het niet onbelangrijke aardappelareaal in deBommelerwaard. Uiteraard geldende
resultaten alleenvoor aardappelen.
2. RESULTATEN

a. Het kalionderzoek
Infiguur1zijn deopbrengsten, die verkregenzijnzonderkalibemesting,uitgedrukt
in procenten vande opbrengsten dervolledig bemeste veldjes en uitgezet tegenhet
K-HCl-cijfer vandegrond.Ditcijfer is, zoalsmenweet,eenmaatvoordekalirijkdom
vandegrond. Rekeninghoudendemetdeproefveldfout eneventuelefactoren, diede
reactie beïnvloeden, is de samenhang zeer duidelijk. De hjn, die door de punten
getrokken is,geeft hetverband weer, daterbestaat tussen de opbrengstderving bij
weglating vaneen kalibemesting van 150 kg K 2 0 per ha en het K-HCl-cijfer. De,
opbrengstdervingen kunnen zeer aanzienlijk zijn. Hetgrenscijfer, d.w.z. hetK-HClcijfer, waarboven in het algemeen geen opbrengstdaling bij weglating vande kalibemestingmeeroptreedt,zoudenwij op0,020à0,022willenstellen.Bovenditgehalte
zalmenhoogsfens eenaanvullende bemesting moeten geven omteverhinderen,dat
de grond verarmt. Vermoedelijk kanmenbijeenK-HCl-cijfer boven de0,025 kalibemestingvoorlopig achterwegelaten. Hoelangdezebemestingachterwegekan blijven,isuiteraard zoniet tezeggen, maar zalvandehoogte vanhetK-HCl-cijfer en
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F I G . 1. H E T VERBAND TUSSEN HET K-HCI-CIJFER
EN DE OPBRENGST VAN DE ( K ) 0 - V E L D J E S
UITGEDRUKT IN % VAN DE OVEREENKOMSTIGE MET K BEMESTE VELDJES.

F I G . 2. H E T VERBAND TUSSEN HET K-HCI-CUFER ENDEOPBRENGST (IN QUINTALEN/HA) VANDE NIETMET
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van de te verbouwen gewassen afhangen. Vooral bij niet zeer hoge K-HCl-cijfers
kanhetzinhebbenhet grondonderzoek naenigejaren teherhalen.
Overeenkomstige figuren krijgt men, wanneer de opbrengstvermeerdering door
kalibemesting, uitgedrukt in procenten van de veldjes zonder kali, resp. ook de
opbrengstvermeerderingbij150kgK 2 0 perha, aangegevenin quintalen perha,tegen
het K-HCl-cijfér uitgezet worden.
Het is opmerkelijk, dat bij deze 39 proefvelden geen invloed van de pH van de
grond en van het percentage aanxafslibbare delen op de grootte van de opbrengstdervingkondenwordenaangetoond.VoordepHmoetditresultaattoevalligworden
genoemd,omdatwijbijhet overige,veel uitgebreidere materiaal, 190 over het gehele
gebiedverspreidliggendemonsterplekken,dezeinvloedwelkondenaantonen,nl.ineen
verschuivingvandegrenswaarde.Wijvonden,dathetgïenscijfer bijeenlagepHnaar
lagere, en bij een hoge pH naar hogere K-HCl-waarden verschoof. Bij een lage pH
is het gewas dus met een lager K-HCl-cijfer van de grond tevreden. Gemiddeld was
dezeverschuiving 1 K-HCl-eenheidper0,3pH-eenheid;dezekanduszeeraanzienlijk
zijn. Men mag welaannemen, dat delijn uit figuur 1de gemiddelde samenhang bij
eenpHvan 6,9weergeeft. Invloeden van depH op overeenkomstigegronden werden
eveneens door v. D. PAAUW (1)en SPRENGER (2) gevonden. Vooral dezelaatste geeft
treffende voorbeelden van detoeneming der kaligebreksverschijnselen bij eenverhoging van de pH op het Centraal Bemestingsproefveld „De Lange Ossekampen" te
Wageningen.
Een invloed van het gehalte aan afslibbare delen op het grenscijfer vankali,zoals
die op zeekleigronden aangetoond is,werd op dezerivierkleigronden niet gevonden.
Eenadviesoverde noodzakelijkheid van kalibemesting zal dus niet alleen op het
K-HCl-cijfer, maar ook op depH gebaseerdmoeten zijn. Hetisverder duidelijk, dat
menbij een'bekalking terdege op deinvloed daarvan op de kalivoorziening bedacht
moet zijn.
Men kan tenslotte ook de opbrengsten van de veldjes, die alleen stikstof hebben
gekregen, vergelijken met die der veldjes, waaraan naast stikstof ook kaliwerdtoegediend. Het büjkt dan, dat de opbrengstderving hierbij niet zo sterk is, en dat het
grenscijfer ongeveertweeeenhedenlagerligt.Menkrijgt dusdeindruk, datbijlagere
opbrengsten (als gevolgvan weglating van defosfaatbemesting) de kalibehoefte van
het gewasgeringer gewordenis.
Wat ons bij dit alles zo opvalt, is vooral de sterke oogstdepressie, die optreedt,
wanneer eenkalibemestingbijlageK-HCl-cijfers weggelaten wordt.Tochisdit beeld
nogniet voldoende om een vollediginzicht in debetekenis van het K-HC^-cijfer als
maat voor debodemvruchtbaarheid indeBommelerwaard tegeven.Er wordt nl.een
sterke correlatie gevonden tussen de kalitoestand van de grond en de opbrengst der
percelen.Hoesterkdezeinvloedis,geeftfiguur2weer,waarindeabsoluteopbrengsten
varidealleenmet stikstof enfosfaat bemesteveldjes - dezeliggendus op 39 verschillendepercelen- metdeK-HCl-cijfers inverband gebrachtzijn.Feitelijk ishetzo,dat
in 1948voor de aardappelen in deBommelerwaard de kalitoestand van degrondde
belangrijkstegroeifactor was,en alle andere groeifactoren in belangrijkheid overtrof.
Voorzoverwijditkunnen beoordelen,zalookin anderejaren dekalitoestand vande
grond van grotebetekenis zijn voor de aardappel.
Wijleggenernogdenadruk op,dat 150kgK 2 0perhaalsbasisbemestinggenomen
is, omdat dit eennormalepraktijkgift was,enniet omdat wijvan meningwaren, dat
dezegift voldoendezouzijn omdemaximale opbrengst tebereiken. Combinatievan
deresultatenuitfiguur1 en2leertonsgemakkehjk,dat 150kgK„0perhabijlangena
niet voldoende is, om de invloed van lage K-HCl-cijfers op te heffen. Wij komen
hierop nog nader terug.
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b. Hetfosfaatonderzoek
Evenals bij het kalionderzoek, kan de opbrengstderving of -stijging, diemenkrijgt
resp.doorfosfaatbemesting wegtelaten ofte geven,inverband gebrachtwordenmet
het P-citr.-cijfer van de grond.
Figuur 3 geeft aan, hoe groot de opbrengstderving bij weglating van 90kgP 2 O 5
perha, afhankelijk vanhet P-citr.-cijfer, is.BenedeneenP-citr.van 30treedtmeestal
een grotere opbrengstderving op. Het is opmerkelijk, dat boven deze waarde degemiddeldelijn onder de 100%-lijn blijft, wat duszeggenwil,dat een fosfaatbemesting
meestalnog,althansbinnenzekeregrenzen, een opbrengstverhoging geeft; verse fosfaatbemesting heeft dus een grotere uitwerking dan bodem-fosfaat, aangegeven als
P-citr.-cijfer, eenverschijnseldatreedsmeerderemalengevondenis(v.D. PAAUW(3)).
Invloeden1van andere factoren, die de opbrengstderving beïnvloeden, konden niet
aangetoond worden, behalve misschien die van organische stof. Er is een zwakke
aanwijzing, datopgescheurdegraslandendeopbrengstdervinggeringerisdan opoud
bouwland.
Dezelfde resultaten worden ook verkregen, wanneer niet de relatieve opbrengst,
maarhet absoluteverschiltussenbemestenonbemestgebruikt wordt(fig.4).
3. BETEKENIS VAN HETFOSFAAT- ENKALI-ONDERZOEK OP DE GRONDEN INDE
BOMMELERWAARD

Nu de invloed vanP-citr. en K-HC1op de opbrengst is aangetoond, ishet eveneensvan belangna tegaan, welkebetekenishet kennen vandezecijfersvoordeBommelerwaard heeft. Het zou nl. mogelijk zijn, dat lageP-citr.- en K-HCl-cijfers in de
Bommelerwaard betrekkelijk weinigvoorkwamen; in dat gevalzouer voor deBommelerwaard als geheel,geenfosfaat- of kaliprobleem bestaan.
Wij krijgen hiervan een idee door een frequentie-verdeling van P-citr. en K-HC1
in de Bommelerwaard te maken, en deze in verband te brengen met de gevonden
grenscijfers. Ditwasmogelijk, omdatover deresultaten vanhet grondonderzoek kon
worden beschikt, dat de Cultuurtechnische Dienst in 1942-1944 als voorbereiding
voor deruilverkaveling, hadlatenuitvoeren. '
Tabel 1geeft een overzicht van de percentages berekend op een totaal van 1386
percelen, welketot verschillende P-citr.-klassen behoren.

TABEL 1. OVERZICHT VAN DE VERDELING VAN P-CITR. IN DE BOMMELERWAARD

0-5
0,4

Klasse P-citr .
Aantal in % .

6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 3L-40 41-50 51-60 61-80 81-100 > 1 0 0
6,8
6,2
5,4 4,2 7,5
12,5
12,1 10,2 5,8
9,2
5,1

Dit beeld is in het geheel niet gunstig. Bijna 40% van de percelen heeft dus een
P-citr.beneden de30,engeeft duszondereenruimefosfaatbemesting eenopbrengstderving van 5tot 25 %. Een lichtpunt is hierbij echter, dat met een ruime fosfaatbemestingvermoedelijk demaximaleopbrengst ookbereiktwordt.
Voor de kalihuishouding is de situatie echter nog veelongunstiger. Op de eerste
plaats is defrequentie-verdeling van K-HC1in de Bommelerwaard veel ongunstiger,
zoalsintabel2tezienis.
TABEL 2. OVERZICHT VAN DE VERDELING VAN K-HCI IN DE BOMMELERWAARD

KlasseK-HC1
(K-HCI in 0,001)
Aantal in % . .

< 1 1 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 21-22 23-24 25-30 31-40 41-50 > 5 0
8,5 13,0 19,6 18,5 13,8 7,8
6,4
4,0 5,0
0,7
2,2 0,7

Bij vergelijking van dezeverdelingmet het hierboven vastgestelde grenscijfer voor
K-HCl blijkt, dat ongeveer 80% van het aantal percelen een kalitoestand béeft,%
waarbij het weglaten van een bemesting met 150kg K 2 0 per ha opbrengstdervingen
tengevolge heeft.
Er is een tweede punt, waardoor de situatie nog ongunstiger wordt, en dat is
dekalifixatie, waardoor de gegeven kali op een of andere manier niet voor de plant
beschikbaar is. Met de figuren 1en 2 hebben wij reeds aannemelijk gemaakt, dat
150kgK 2 0perhabijlagereK-HCl-cijfers bijlangenanietvoldoendeisomopbrengsten te geven, die gelijk zijn aan die, welke zonder kalibemesting, maar bij hoge
K-HCl-cijfers zijn verkregen, In werkeüjkheid zalmen zelfs met zeer hoge kaligiften
denadeligeinvloed van eenlaag K-HCl-cijfer niet kunnen opheffen. Wij vonden dit
zeer duidehjk gedemonstreerd in onsveeluitgebreider materiaal, afkomstig van 190
monsterplekken, datvolgens dez.g.poly-factor-analysevanIrW. C. VISSERbewerkt
is, en waarbij wij resultaten kregen, dieinfiguur5zijnweergegeven.Dezetekening
geeft degemiddeldeinvloed van de kalibemesting bij drieverschillende kaliniveau's
weer. Lijn 1is degemiddeldeinvloedbijK-HCI-waardenbeneden de0,014,meteen
gemiddeld K-HCl-cijfer van 0,0123, lijn 2 bij K-HCl-waarden tussen'de 0,014en
0,019,met een gemiddelde van 0,0158, en lijn 3bij K-HCl-waarden boven de0,019,
meteen gemiddeldevan 0,0245.Uitfiguur5kan men door interpolatie gemakkelijk
deinvloeden bij anderekaliniveau's vinden.
Het resultaat is zeer opvallend en karakteristiek. Ondanks de hoge giften van
300kgK 2 0 per ha bereiktmen bij laagK-HCI niet deopbrengsten, diebij eenhoog
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K-HC1verkregenworden.Menkrijgt door het asymptotisch verloop der lijnen sterk
deindruk, dat dit ookbij zeerzwarebemestingen niet het gevalzalzijn. Dit zou dus
veroorzaakt kunnen worden door de kalifixatie, waarbij de gegeven kali op een of
anderewijzeniet voldoendedoor deplant opgenomen kan worden.
Dezeresultaten stemmen niet alleen met deervaringen van depraktijk, maar ook
met de resultaten van de proeftuin „De Lange Ossekampen" overeen. Ook hier
traden ondanks zwarebemestingeniederjaar kaligebreksverschijnselen op,enpasna
11jaar,toenhetK-HCl-cijfer doordezware,voordeparticuliereboerniettebetalen,
kalibemestingen voldoende was gestegen, bleven de kaligebreksverschijnselen
achterwege.
Alsprobleem komtdannaar voren:opwelkemanierzijn denadeligegevolgenvan
kalifixatie op te heffen?
Wij moeten erop bedacht zijn, of het inderdaad mogelijk zalzijn omhet verschil
in opbrengstniveau's, die infiguur5naarvoren komen, opden duur door zwarekalibemestingen wegte werken. Het zou toch kunnen zijn, dat ditverschilhetresultaat
isvan een algemene achteruitgangin vruchtbaarheid van debodem - welkedan met
het K-HCl-cijfer gecorreleerd is-, endoor kali nietopteheffen is. Voorlopigzijn wij
er toe geneigd, mede dank zij de ervaringen van de praktijk en bovengenoemde
resultateninde proeftuin „DeLange Ossekampen", om aan tenemen, dat voldoende
kali deze verschillen weg-zal kunnen werken. Zoals de toestand momenteel is, is
ditfinantieeleentezwarebelastingvoor deboer.
Oi. zitermeerperspectiefin de wijze,waaropdekalitoegediendwordt.Wijdenken
o.a. aan eenmeerplaatselijke bemestingvandekali(b.v.rijenbemesting). Men krijgt
op deze wijze eenplaatselijk verhoogdeconcentratie, zodat deplant beter in staatis
dekali op te nemen. Er wordt thans aan ons Instituut onderzoek op dit gebied verrichtonderleidingvanIr J. PRUMMEL.
Eenanderemogelijkheid zouzijn omdekaüindevormvanorganischemest,zoals
stalmest, te geven. Door de praktijk in de Bommelerwaard worden hiermede uitstekende resultaten verkregen - volgens zeggenvan de boeren kan men zonder stalmest geen aardappels verbouwen -, maar in hoeverre hiermede de verschillen in
opbrengstniveau's uitfiguur5verdwijnen, isniet tezeggen.
Waaraan zou dit gunstige resultaat van de stalmest toe te schrijven zijn? Fixatie,
zoals wij die hierboven beschreven hebben, wordt veroorzaakt door het feit, dat na
toediening de kali in de z.g. niet-uitwisselbarevorm overgaat, hetgeen steeds via de
uitwisselbare vorm gebeurt. Er is nl. een evenwicht tussen de in bodemvocht aanwezigekalien deuitwisselbare vorm entevens eenevenwicht tussen de uitwisselbaar
gebonden en de niet-uitwisselbaar gebonden kali. In dit geval verstaan wij onder
uitwisselbarekali,diekali,diebij toevoegingvanneutralezoutenuitwisselt.Met0,1 n
HCl, dat bij de bepaling van het K-HCl-cijfer gebruikt wordt, zal iets meer kali in
oplossing gaan. Nu is het mogelijk, dat kaü uit de stalmest geleidelijk beschikbaar
komt en voor deplant opneembaar is.
Het spreekt vanzelf, dat de juistheid van dezeveronderstelling zal moetenworden
onderzocht. Wij hopen echter met het bovenstaande een inzicht te hebbengegeven
inhet grotebelangvan defosfaat- enspeciaalkali-huishçudingvoordeverbouwvan
aardappelen in deBommelerwaard enin degrote betekenis van hetchemisch grondonderzoek.
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