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Abstract

PAAUW, F. VAN DER, SISSINGH, H. A. & Ris, J. (1971). Een verbeterde methode van fosfaatextractie van grond met water: Pw-getaL (An improved method of water extraction for the
assessment of availability of soil phosphate: Pw value). Versl. landbouwk. Onderz. (Agric. Res.
Repts) 749, ISBN 9022003337, pp (viii) + 64, tables 5, figs 20, Eng. and Dutch summaries.
A new procedure was developed for aqueous extraction of phosphate from soil to obtain
an effective index of availability of soil phosphate. Each part of the procedure was improved
step by step by observing the correlation of index with the phosphate content of the plants in
a standard pot trial. The merits of the final procedure, expressed as Pw method, were then
tested with soils from many field and pot trials.
The method now adopted for routine soil testing in the Netherlands is as follows. A dry
soil sample 1.2 cm3 is premoistened and kept for 22 h at 20° C. The sample is then extracted
with 60 volumes water per 1 volume dry soil, passed through a 2 mm sieve, maintaining the
temperature at 20° C.
For arable soils, crop response was considerably more closely related to Pw value than to
the formed index, P-AL value. Pw value hardly interacted, if at all, with other soil characteristics such as content of organic matter, textural class, carbonate content, pH and phosphatefixing capacity. For soils rich in iron ( > 10 % FeaOa),the relation was not so close. Geographic
origin of the soils concerned did not usually influence the applicability of the index.
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1 Inleiding

De reeds ongeveer veertig jaar geleden in Nederland in gebruik genomen methoden van grondonderzoek ter bepaling van de fosfaattoestand waren, zoals vanzelf
spreekt, gebaseerd op toenmalige inzichten en ervaringen.
Het was bekend dat een groot gedeelte van het bodemfosfaat praktisch onopneembaar, en voor de plant dus van geen betekenis is. Wat het wel beschikbare
gedeelte van de voorraad fosfaat betreft, werd betwijfeld of een bepaling van deze
hoeveelheid fosfaat voldoende inzicht zou geven. Het werd nodig geacht ook de
mate van beschikbaarheid hiervan te beschouwen. Door toepassing van zwak zure
oplossingen werd gepoogd een indruk te verkrijgen van het eerste, door van water
gebruik te maken van het tweede aspect (De Vries et al., 1937).
Deze onderscheiding wordt bij de studie van opnamevraagstukken nog steeds
gemaakt; er wordt van eenkwantiteitsfactor (quantity) gesproken envan eenintensiteitsfactor (intensity).Het verschilmet vroeger isdat het inzicht inde achtergrond
van deze aspecten meer inhoud heeft verkregen. Zo kan thans het mobiele fosfaat
in de grond, dat potentieel voor de plant opneembaar is, vrij goed worden bepaald
(de zgn. 'labile pool'). Slechts een klein gedeelte hiervan bevindt zich in de bodemoplossing waar de wortels de fosfaationen aan onttrekken. Reeds lang is onderkend dat ook dematewaarin defosfaatconcentratie door afgifte uit de'labilepool'
op peil gehouden wordt, van betekenis kan zijn. Deze eigenschap wordt als capaciteitsfactor onderscheiden en is bepaald door het fosfaatbufferend vermogen van
degrond.
Bij het langzaam ter beschikking komende en in lage concentratie aanwezige
fosfaat wordt veel belang gehecht aan de intensiteitsfactor. Dit in tegenstelling
tot het in de bodem zeer bewegelijke nitraat waarvan de kwantiteit van overwegende betekenis is. In welke mate een van deze aspecten voor fosfaat onder
bepaalde omstandigheden zal overwegen, valt moeilijk te voorspellen. Bij het
onderzoek daarnaar is men op proefvelden en potproeven aangewezen; het gedrag
van de plant zal de oplossing moeten verschaffen. Eenvoudig is dit niet altijd; het
kan zelfs voorkomen dat een wijziging hierin zich voordoet tijdens degroei van de
plant. Zo vermeldt Williams (1967) dat de vooral in het begin van de groeiperiode
reeds vastgelegde opbrengstverschillen in sterkere mate correleren met de resultaten van die methode die het aspect van de intensiteit sterker tot uitdrukking
bracht, terwijl voor de tijdens de gehele groeiduur opgenomen hoeveelheid fosfaat
een betere samenhang met de resultaten van een methode die juist de kwantiteit
beter karakteriseerde, werd gevonden.
1

In de jaren dertig en veertig zijn in ons land veel van dergelijke onderzoekingen
verricht, waarbij op grasland enbouwland schijnbaar tegenstrijdige uitkomsten zijn
verkregen. Zo is de fosfaatopname van gras duidelijk beter gecorreleerd met de
uitkomsten van zwak zureextractiemethoden, maar zijn opbouwland vaak gunstige
resultaten met waterextractie verkregen. Dit wijst erop dat de omstandigheden
in beide gevallen bij de opname van fosfaat verschillend zijn en door verschillende
aspecten worden beheerst. Het goede resultaat met water op bouwland geeft aan
dat hier het aspect van de intensiteit vermoedelijk de doorslag geeft.
Hoewel de destijds toegepaste waterextractiemethode zowel op zand- als opkleigrond meestal redelijk voldeed, bleken de getallen, wat orde van grootte betreft,
bij gelijke beschikbaarheid voor deplant op beide grondsoorten sterk te verschillen.
Vergelijking van verwante analysemethoden gaf de indruk dat dit verschil eengevolg is van dewijze waarop de extractie met water wordt verricht. Het leek mogelijk dat de waterextractiemethode zodanig gewijzigd zou kunnen worden dat de
uitkomsten voor allegrondsoorten gelijke of bijna gelijke betekenis zouden hebben.
Het voordeelvan zo'n methodeligt indealgemene toepasbaarheid.
Hetwasvoor het bereiken vanditdoelnoodzakelijk tebeschikken over materiaal
waaraan de invloed van wijzigingen in de methode kan worden getoetst. Nu verkeert het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid in de gelukkige omstandigheid dat
degrondmonsters van talrijke in het verleden genomen fosfaatproeven inde grondmonsterverzameling zijn bewaard gebleven. Nieuwe proeven waren dus niet nodig.
Een potproef uit 1960 met aardappelplanten is verricht om als standaard
te worden gebruikt. Ze omvatte zandgronden, veenkoloniale gronden, rivierkleigronden, zeekleigronden en lössgronden; elk met binnen de groep sterk variërende
eigenschappen. Met behulp van deze proef is de methode stap voor stap verbeterd.
Het overigemateriaal isgebruikt voor eenonafhankelijke toetsingvandeverkregen
methode.

2 Historische ontwikkeling van de fosfaatbepaling in Nederland

In Nederland beschikt men sinds lang over een extractiemethode met water. Dit
is de methode van het in 1928 ingevoerde P-getal, dat de hoeveelheid P2O5 aangeeft die wordt verkregen bij een extractie van 1deel grond met 10 delen water
gedurende 24 uur bij 50°C. De landbouwkundige ervaringen met deze methode
zijn in sommige gevallen gunstig geweest. Het in de eerste jaren beschikbare
proefveldmateriaal was echter ontoereikend om de waarde van de methode te
beoordelen.
Tegen deze methode zijn belangrijke bezwaren gerezen:
a. Het gehalte aan fosfaat in de extractievloeistof is bij kleigronden meestal zo
laag dat geen nauwkeurige beoordeling mogelijk is; de methode is praktisch alleen
geschikt voor bouwland op zand- en dalgronden.
Pas later is gebleken, dat ook bij kleigronden bruikbare uitkomsten kunnen
worden verkregen, mits bij de bepaling bijzondere voorzorgen in acht worden
genomen. Het blijft echter een bezwaar dat de waarden bij kleigronden enige
malen kleiner zijn dan die bij zandgronden met een even grote beschikbaarheid van
fosfaat voor het gewas. Men zou dus bij de beoordeling rekening moeten houden
met degrondsoort, wat bezwaarlijk is en ook debeoordeling van overgangsgevallen
bemoeilijkt.
b. De bepalingsfout is door verschillende oorzaken belangrijk groter dan van
andere in Nederland toegepaste methoden van grondonderzoek.
Daartoe dragen bij: de moeilijkheden bij het beheersen van de temperatuur, de
oncontroleerbare wijze van sedimenteren van de grond na kortstondig schudden
met de hand, die mede het effectieve contactoppervlak bepaalt, en de ongelijke
duur van het affiltreren bij (niet geheel constante) kamertemperaturen, waardoor
de concentratie kan veranderen.
c. De uitvoering is omslachtig en neemt veel tijd, wat niet door kleine verbeteringen isop te vangen.
d. Het P-getal is in het veld in de loop van detijd onderhevig aan schommelingen.
Het was onvoldoende bekend of werkelijke verschillen in de beschikbaarheid voor
de plant hiermee parallel lopen. Als deze variaties voor het gewas echter zonder
betekenis zoudenzijn, zou eenvergelijking vanopverschillendetijdstippen verrichte
bepalingen moeilijkheden kunnen geven.
Enkele van deze bezwaren gaven in 1933 aanleiding tot de invoering van een
tweede methode: de extractie van grond met 1 % citroenzuur, waarmee o.a. in het
voormalige Nederlands-Indiëgunstige ervaringen waren opgedaan. Daarnaast bleef

de bepaling van het P-getal gehandhaafd.
Men iser zichbij de invoering vandeP-citr-methodeterdege van bewustgeweest
op een ander principe over te stappen. Een zwak zure extractie zou inzicht kunnen
geven in de 'voorraad' beschikbaar fosfaat, het P-getal in de 'directe beschikbaarheid in de bodemoplossing' (De Vries et al., 1937).Dezegedachteloopt vooruit op
moderne onderscheidingen, zoals in de Inleiding zijn aangeroerd. Welk aspect
zou overheersen wist men niet; men koesterde de hoop dat een gecombineerde
bepaling meer zou leren dan elke methode afzonderlijk.
Het kan niet worden ontkend dat het gebruik van de verhouding tussen beide
waarden (P-getal/P-citr) enig inzicht heeft verschaft in het vermogen van de grond
fosfaat te fixeren (De Vries et al., 1938). Van deze verhouding is echter weinig
gebruik gemaakt; meestal werd aan een van beide methoden de voorkeur gegeven.
DeP-citr-methode isin 1958vervangen door de eenvoudiger uit tevoeren P-ALmethode van Egnér, Riehm en Domingo (1960), die er nauw verwant mee is. De
grond wordt daarbij uitgetrokken met een mengsel van ammoniumlactaat en azijnzuur.Deuitkomsten (alsbij P-citr uitgedrukt in 0,001%) liggen iets lager, maar bij
verreweg de meeste grondsoorten zijn ze nauw gecorreleerd met de P-citr-getallen.
Kleine afwijkingen pleiten ten gunste van de P-AL-methode (Van der Paauw,
1959).Deze vervanging heeft geen wezenlijke moeilijkheden opgeleverd.
Een voordeel van P-citr (en P-AL) is dat op verschillende gronden als regel
waarden worden verkregen die naar orde van grootte redelijk overeenstemmen en
niet, zoals bij P-getal, voor de ene grondsoort op een heel ander niveau liggen dan
voor de andere. De methode leent zich daardoor beter voor algemeen gebruik.
Verder zijn P-citr en P-AL minder gevoelig voor veranderingen in de loop
van de tijd. Zolang niet met zekerheid bekend was of er veranderingen in de
beschikbaarheid in het spel zijn, kon dit als een voordeel worden beschouwd.
Het lag niet in de beschouwingswijze van de jaren dertig opgesloten vergelijkingen tussen P-citr en P-getal te entameren. Niettemin vermeldt Visser (1943)
als uitkomst van een in 1937 en 1938 op Groningse klei- en zavelgronden uitgevoerd onderzoek dat het P-getal slecht voldeed, terwijl de waarde van het P-citr
redelijk was.Degunstige indruk van het P-getal bleef dustoenbeperkt tot dezandendalgronden; eensystematisch onderzoek iser echter niet verricht.
Een vergelijking van beidemethoden is na enig voorafgaand onderzoek (Van der
Paauw, 1939, 1941) in de jaren 1939-1941 op grasland begonnen (Van der Paauw,
1943) en voortgezet in 1943, 1947 en 1948 (Van der Paauw et al., 1951). In bijna
allegevallen bleek P-citr beter tevoldoen dan P-getal, zodat de belangstelling voor
het P-getal verflauwde. Behalve in de Veenkoloniën, en zelfs daar niet algemeen,
is dan ook na 1950weinig van deze methode gebruik gemaakt.
Er was inmiddels (1951) ook met P-citr op bouwland meer ervaring opgedaan.
Dezewas vooral op zandgrond teleurstellend. Dit leidde in 1952tot een oriënterend
onderzoek in een potproef met 220 uit het gehele land afkomstige zand- en dalgronden. De uitslag hiervan is doorslaggevend geweest voor de verdere gang van
zaken. Jonge haver- en aardappelplanten bleken namelijk veel beter op het P-getal

te reageren dan op P-citr. Het verschil was zelfs zo groot dat het vermoeden
opkwam dat het aan deaard vandeproef had gelegen.In afwijking vande praktijk
werden namelijk slechts jonge planten onderzocht, met veel dichtere stand dan
gebruikelijk. Bovendien waren de planten overvloedig begoten. Naderhand bleek
echter dat bij doorgroeien tot volwassenheid met een geringere watergift en bij een
dunnere stand overeenkomstige uitkomsten werden verkregen. Ook uit een in 1957
genomen potproef met zavelgronden, die tot doel had P-citr en P-AL te vergelijken,
bleek dat een nauwkeurig bepaald P-getal belangrijk beter voldeed dan deze
methoden. Dit leidde ertoe het onderzoek intensief voort te zetten.
Daartoe werden in 1958 tot 1960 veldproeven genomen en gelijktijdig hiermee
potproeven met grond van deze proefvelden. De resultaten van de proefvelden
stemden in grote trekken overeen met die van deze en van eerder genomen potproeven. De extractie met water gaf namelijk steeds belangrijk betere uitkomsten.
Om deze reden werd besloten een poging te doen een nieuwe methode te ontwikkelen, evenals de P-getal-methode berustend op een extractie met water, maar
zonder deonvolkomenheden aan dezemethode verbonden.
Ook onderzoek in het laboratorium, gecombineerd met onderzoek in potten,
heeft tot de conclusie geleid dat water de meest belovende extractievloeistof voor
het bepalen van het voor deplant beschikbare fosfaat is (Sissingh, 1961). Waarden
van isotopisch uitwisselbaar bodemfosfaat die in het laboratorium in grond-water
systemen (E-waarden) en in potproeven (L-waarden) werden bepaald, bleken van
dezelfde orde van grootte te zijn. Hieruit kan besloten worden dat in laboratoriumproeven dezelfde componenten van het bodemfosfaat in een mobiele toestand worden gebracht als die,welkemobiel zijn in grond die met bodemoplossing in contact
is. Als dit met de vroeger in gebruik zijnde extractie met 1 % citroenzuuroplossing
wordt vergeleken blijkt, bij toepassing van radioactief fosfaat als hulpmiddel, een
belangrijk verschil. Een grote hoeveelheid van componenten van het bodemfosfaat
wordt namelijk door deze oplossing gemobiliseerd. Voor een belangrijk deel is
deze in degrond niet mobiel en daarom ook niet opneembaar.

3 Ontwikkeling van eennieuwe waterextractiemethode

Dit onderzoek heeft een stimulans ondervonden door persoonlijk contact met de
Duitse onderzoeker wijlen dr. A. Kawe (in 1958).Het bijzondere in diens extractiemethode zou zijn dat de grond niet met water maar met een tevoren bereid
verdund extract van dezelfde grond wordt uitgetrokken (Kawe, 1936). Daarmee
zou denatuurlijke 'bodemoplossing'wordengeïmiteerd enzouden (volgenspersoonlijke mededeling) op zand- en kleigronden in landbouwkundig opzicht gelijkwaardige uitkomsten worden verkregen. Onderzoek aan een reeks Nederlandse, van
proefvelden afkomstige grondmonsters, door Kawe zelf, bevestigde dit laatste.
De methode-Kawe bleek dus een belangrijk voordeel te hebben.
Kawe's methode is afgeleid uit de meer bekende methode van Dirks & Scheffer
(1930). Hierbij worden twee extractiemiddelen gebruikt: water, bij een pH-KCl
van de grond < 5, en een bicarbonaatoplossing bij een pH > 6. Bij een pH tussen
5 en 6worden beide extracties verricht, waarvan de hoogste uitkomst wordt aangehouden. De bedoeling van de bicarbonaatoplossing is om bij hogere pH het
bodemvocht te imiteren. In deze richting is Kawenog iets verder gegaan.
De methode van Kawe onderscheidt zich van het P-getal niet alleen door het
extractiemiddel, maar ook door de verhouding tussen grond en oplosmiddel
(1: iy2 tegenover 1:10), de extractieduur (2 tegen 24 uur) en de lagere temperatuur (20°C tegenover 50°C). Bovendien wordt de oplossing in het eerste geval
voortdurend geschud. Voor de bepaling van het fosfaatgehalte in het extract
gebruikte Kawe de molybdeenblauw-methode met tinchloruur als reductans. Deze
methode is belangrijk gevoeliger dan debij het P-getal gebruikte molybdeenblauwmethode met metol, zodat ook lage concentraties nauwkeurig kunnen worden
bepaald. Een hoge temperatuur, zoals bij de P-getalmethode wordt gebruikt om
het oplossen van fosfaat te bevorderen, is daarom niet nodig. De bepaling met
tinchloruur leent zich echter weinig voor massaonderzoek, daar de kleur niet
bestendigis.
Het bleek ons dat het gebruik van 'bodemoplossing' als extractiemiddel niet
essentieel is; met zuiver water zijn de resultaten niet minder goed. Het is dus niet
nodig om deze nogal omslachtige methode te gebruiken.
Wij onderzochten de invloed van deextractieduur (van 5minuten tot 24uur) en
van de temperatuur (van 10° tot 50°C). Geen van beide factoren bleek verantwoordelijk te zijn voor het verschil met het P-getal. Bij nauwe extractieverhouding bleek het verschil tussen grondsoorten echter belangrijk geringer te zijn
dan bij ruimere.

De door Kawe en door Dirks & Scheffer gebruikte verhouding tussen grond en
oplosmiddel (1:iy2) werd door ons gewijzigd in 1 :3% (3:10), zodat steeds, ook
bij humusrijke gronden, voldoende extract wordt verkregen. Het resultaat was bij
toetsing aan het gewas niet wezenlijk anders dan bij de verhouding 1 : iy2 (1 :5
wasdaarentegen wèlmerkbaar mindergoed).
Met de gemodificeerde methode Dirks-Scheffer werd bij zand enklei bij pH-KCl
<C6hetzelfde verband met de reactie van het gewas gevonden als bij pH > 6.De
waterextractie isdus, zoals nader zal worden bevestigd, ongevoelig voor verschillen
inpH.Met bicarbonaatoplossing worden somshogerewaarden gevonden,dieechter
geen juiste maat bleken te zijn van de beschikbaarheid voor de plant. De poging
een betere aanpassing te krijgen van de bodemoplossing door het gebruik van
bicarbonaatoplossing heeft dus, naar het ons op grond van dit beperkte onderzoek
voorkomt, geen succes gehad.
Volgens de waterextractiemethode van Dirks-Scheffer bestaat er, evenmin als bij
de methode Kawe, geen belangrijk verschil in landbouwkundige betekenis tussen
op klei- en zandgrond bepaalde getallen. *
De verschillende methoden, resp. varianten van de waterextractie-methode, zijn
steeds getoetst aan de P2Os-gehalten van jonge aardappelplanten van een in 1960
genomen potproef. Op deze standaardproef wordt in het volgende uitvoerig teruggekomen (blz. 12).
Bij dit eerste onderzoek, waaruit de 1 : 3 ^ methode is voortgekomen, is de
grondsuspensie alleen bij de aanvang van de extractie met de hand geschud om de
gronddeeltjes goed te bevochtigen. Daar het nalaten van schudden tijdens de
extractie een bron van fouten kan zijn, is bij al het volgende werk steeds krachtig
geschud. Dit gaf een opvallendewijziging van de uitkomsten. De resultaten bij verschillende grondsoorten bleken nu het meest bij dewijdste verhouding vangrond en
extractiemiddel overeen te komen. Zelfs een verwijding van de verhouding van
1 :20 tot 1:40 gaf nog een merkbare verbetering; dit was niet meer het geval bij
verwijding tot 1 : 80. Alleen de sterk humeuze veenkoloniale gronden gedroegen
zich nog afwijkend: getoetst aan de uitkomsten van de potproef uit 1960 bleken
degetallen belangrijk lager gewaardeerd te moeten worden dan van zand-, zeeklei-,
rivierklei- en lössgronden. Bij een getal 30 was de beschikbaarheid voor de plant
niet beter dan bij 20op de anderegronden.
Bij toepassing van de waterextractiemethode op ruimere schaal bleek dat bepalingen in pas gedroogde monsters belangrijk hoger kunnen uitvallen dan in
monsters dieenigemaanden of langer zijn bewaard. Afhankelijk van het wisselende
vochtgehalte van de lucht neemt de gedroogde grond na langdurig contact geringe
hoeveelheden water op. De uit deze verschillen in vochtgehalte voortkomende
1. Dit eerste,oriënterendewerk is opverdienstelijke wijze verricht door de analist H.E.ter
Haar.
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storingen konden worden geëlimineerd door het monster vóór de extractie gedurende een etmaal te bevochtigen. Na deze voorbehandeling bleken de veenkoloniale gronden zich niet meer afwijkend te gedragen.
Deze werkwijze maakte het om technische redenen noodzakelijk af te stappen
van de gebruikelijke bepaling per gewichtseenheid grond. In plaats hiervan wordt
een volumegrond uitgetrokken met een 60-voudig volumewater. Deze verhouding
is vooral voor lichtere humeuze gronden wijder dan de verhouding 1 op 40 naar
gewicht, voor minder humeuze met een volumegewicht van ongeveer 1,3 maakt
het minder uit. De bepaling van het fosfaatgehalte op basis van volume lijkt
misschien wat juister dan op basis van gewicht. De plant wortelt immers in een
volume grond.Er isinderdaad een aanwijzing verkregen, dat de resultaten na deze
wijziging iets beter zijn.
Bij een wijde extractieverhouding zijn de fosfaatconcentraties in het extract zeer
laag.Dank zij recente verbeteringen in de analysemethode (Murphy &Riley, 1962)
levert de nauwkeurige bepaling van lage fosfaatconcentraties (thans in delen per
millioen, vroeger per honderdduizend) geen moeilijkheden op.
Alle ingevoerde wijzigingen hebben tezamen belangrijke verbeteringen opgeleverd. De voornaamste was dat op alle grondsoorten gelijkwaardige uitkomsten
worden verkregen. Ook binnen de groep van de zandgronden trad nog een merkbare verbetering op,vooral omdat verschillen infosfaatfixerend vermogen eenveel
geringere invloed bleken te hebben op het resultaat. Het zal bovendien blijken dat
de beschikbaarheid van het bodemfosfaat voor het gewas volgens deze methode
met een grote nauwkeurigheid kan worden bepaald.
Het hiermee bepaalde getal heeft de naam Pw-getal (Pw value) gekregen. De
methode is sinds 1 augustus 1968 bij het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en
Gewasonderzoek in gebruik.
Een voorlopig bemestingsadvies op basis van Pw-getal voor zand- en veenkoloniale gronden werd door Bakker (1968) gegeven. Het onderzoek naar de
gewenste bemesting op verschillende grondsoorten is voortgezet door Ris. Zijn
uitkomstenwijzen eropdat eenzelfde fosfaatbemesting op alleNederlandsegrondsoorten kan worden aanbevolen als het Pw-getal gelijk is.Een nieuw advies,geldig
voor alle grondsoorten, is opgesteld door Bakker & Ris (1971). Met uitzondering
van zeeklei en Holocene zandgronden, die om bepaalde redenen iets minder ontvangen, is het advies wederom voor alle gronden gelijk.
De uitvoering van de methodewordt (inhet Engels) in de Appendix beschreven.

4 Correlatie tussen bepalingen volgens de P-AL- en dePw-methode

Een vervanging van een methode door een andere, omdat de resultaten uit
landbouwkundig oogpunt onbevredigend zijn, heeft vooral zin als de nieuwe
methode op een afwijkend principe is gebaseerd. Van een methode waarvan de
uitkomsten sterk met die van de afgekeurde methode zijn gecorreleerd, kan
nauwelijks een verbetering worden verwacht. Daarom is de correlatie tussen de
uitkomsten van de oude P-AL-methode en de Pw-methode nagegaan.
De correlaties moeten worden berekend aan de hand van volgens het toeval
genomen monsters. Dit is niet bij alle proefseries die in deze publikatie worden
besproken, het geval geweest. Om het onderscheid tussen twee methoden zo scherp
mogelijk aan het licht te brengen, kan het namelijk voordeel hebben de proefpercelen of de in potproeven gebruikte gronden tevoren te selecteren na een voorafgegaan grondonderzoek. Er wordt hiermee beoogd in de proefserie relatief meer
gevallen met een hoge waarde volgens de ene en een lage volgens de andere te
verkrijgen (en omgekeerd) dan normaal in de praktijk worden gevonden. De
correlatie tussen beide is dan lager. Er is daarom onderscheid gemaakt tussen de
resultaten verkregen bij gebruik van niet en van wel voorgeselecteerde monsters
(linker- en rechterhelft van tabel 1).
Tabel 1. Correlaties tussen Pw-getal en P-AL-getal in verschillende bouwlandgronden.
Ongeselectee rd
potproef
T
1957
Löss/Loess
1957
Rivierklei/River clay 1957
1957+1959
Zeeklei/Marine clay
1952
Zand/Sand
Veenkoloniale grond/
1952
Sand-peat mixture
pot trial

n

Na selectie
potproef veldproef

r

n

0,94
0,91
0,82
0,77

24
25
141
159

1960
1960
1960
1960

1958 + 1959

0,97
0,79
0,67
0,37

10
9 37
74

0,34

22

1960

1959

0,21

34

r

n

r

Not selected

n

pot trial field trial
Selected

r= correlatie-coëfficiënt/correlation coefficient
n = aantal monsters/number of samples
Table 1. Correlations between Pw value and P-AL value in arable soils.

De cijfers uit de linkerhelft geven vermoedelijk eenvrij bevredigend beeld van de
correlaties zoals deze bij gronden in Nederland voorkomen. De monsters zijn
namelijk over het gehele land verzameld, al waren sommige streken sterker
vertegenwoordigd dan andere, en was het aantal monsters niet groot.
Het Pw-getal en het P-AL-getal zijn alleen op lössgrond sterk gecorreleerd. Dit
betekent dat de ene methode nauwelijks andere inlichtingen kan geven dan de
andere. Zoals later zal blijken, voldoet de Pw-methode hier niet minder dan op de
andere gronden. De P-AL-methode is hier dus praktisch ook goed te gebruiken
en zou niet behoeven te worden vervangen, zolang deze grondsoort op zichzelf
wordt beschouwd. Bij de rivierklei is ook een vrij sterke correlatie gevonden.
De op zand- en kleigrond gevonden correlatiecoëfficiënten zijn duidelijk lager.
Opvallend is dat de correlatie op zeeklei niet veel hoger is dan op zand. Bij deze
waarden stemmen deuitkomsten van beidemethoden in 30à 40% van degevallen
niet overeen. Het zal blijken dat vooral op zand, en in iets mindere mate op klei,
een duidelijk onderscheid bestaat in bruikbaarheid van de methode.
Het grootste verschil tussen beide methoden is op veenkoloniale grond gevonden.
Aan voorlichting en praktijk was al lang bekend dat de P-getal- en de P-ALmethode hier sterk uiteenlopende resultaten gaven. Vrij algemeen werd aan eerstgenoemdede voorkeur gegeven.DePw-methode toont hetzelfde verschil met P-AL.
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5 Toetsing van het Pw-getal aan de reactie van het gewasen
vergelijking met het P-AL-getal

5.1 Inleiding
Inzicht in de praktische bruikbaarheid van een methode van grondonderzoek
kan alleen op proefvelden worden verkregen. Zolang het echter alleen gaat om
het ontwerpen van een methode waarmee de beschikbaarheid voor de plant van
het bodemfosfaat nauwkeurig wordt gemeten, verdienen gestandaardiseerde potproeven de voorkeur: ze zijn namelijk veel minder onderhevig aan storende
invloeden van het weer en onafhankelijk van verschillen in het bodemprofiel.
Voor onze werkwijze is karakteristiek geweest dat eerst een bepalingswijze is
uitgezocht (extractie met water) die zich in gunstige zin van andere onderscheidt.
Vervolgens is deze stap voor stap verbeterd. Daartoe was een standaard nodig om
De aangebrachte wijzigingen te toetsen. Hiervoor diende de reeds genoemde potproef in 1960,waarvan voor dit doel grote grondmonsters in reserve zijn gehouden.
Nadat de methode aan de hand van voortdurende toetsing aan de resultaten van
deze ene proefserie successievelijk was verbeterd, werd deze aan een veel groter,
onafhankelijk materiaal gecontroleerd. Dit betrof grondmonsters van meestal ter
toetsing van grondonderzoek of voor andere doeleinden genomen pot- en veldproeven, die voor dergelijk later onderzoek waren bewaard.
Het is bij de toetsing van een methode van grondonderzoek niet noodzakelijk
hiervoor alleen de door bemesting met fosfaat verkregen verschillen in opbrengst
te gebruiken. Het gebruik van deze maat isdoor economische motieven ingegeven.
Het gaat ons in de eerste plaats om een maat die het nauwkeurigst aangeeft hoe
de plant op verschillen in beschikbaarheid reageert. Het isnamelijk lang niet zeker
dat de opbrengst (het eindprodukt van een lange keten van processen) hiervoor de
beste maatstaf is. Ervaring heeft geleerd dat het fosfaatgehalte van de droge stof
van eengewas in volleontwikkeling vaak beter deopneembaarheid van het bodemfosfaat aangeeft. Dit geldt alleen als er geen abnormale onderbrekingen in degroei
zijn voorgekomen, die in een potproef uitgesloten zijn.
Dat wil niet zeggen dat er geen andere, eveneens geschikte maatstaven zijn.
Zo is ook de in het jeugdstadium opgenomen hoeveelheid fosfaat (het produkt van
opbrengst aan droge stof en het fosfaatgehalte) en het uiterlijke voorkomen van de
plant, mits kwantitatief uitgedrukt, goed te gebruiken. In het algemeen gezegd is
elk kenmerk bruikbaar dat sterk afhankelijk is van de beschikbaarheid van het
fosfaat.
11

Een onderzoek naar de meest geschikte methode om de opneembaarheid van
bodemfosfaat voor de plant vast te stellen is echter niet helemaal hetzelfde als de
beoordeling van de toepasbaarheid van een methode van grondonderzoek in de
praktijk. In het laatste geval moet met eigenschappen van het gehele profiel, de
vochthoudendheid en met de klimatologische omstandigheden rekening worden
gehouden. Het is zelfs denkbaar dat een methode die onder geconditioneerde
omstandigheden zeer goed voldoet, toch, door het overheersen van zulke factoren,
in de praktijk weinig bruikbaar is.Onderzoek hierover is gewenst.
5.2. De correlaties in de 'standaardpotproef'(1960)
De standaardproef werd uitgevoerd met 88 gronden van verschillende aard en
herkomst. Alle ontvingen een ruime basisbemesting met N en K. In tabel 2 zijn
de trajecten vermeld waarbinnen enkele karakteristieke bodemeigenschappen
varieerden. Per pot werden 9 pas uitgelopen aardappelspruiten van het ras Bintje
geplant, waardoor een regelmatig gewas werd verkregen, dat zeer gevoelig op
verschillen in de fosfaattoestand van de grond reageerde.
Het verband tussen Pw-getal en P2Os-gehalte van het loof van de in vrij jonge
staat geoogste planten werd per grondsoort vastgesteld (fig. 1). Bij zandgrond was
dit verband nauw. Het kan worden weergegeven door een zwak gebogen lijn (fig.
la). Er was praktisch geen verschil tussen de gronden afkomstig uit het noorden
of het zuiden van het land. Bij veenkoloniale gronden was het verband eveneens
goed (fig. lb).
Ook bij zeekleigronden was de correlatie hoog (fig. le), hoewel er misschien
geringe verschillen waren tussen die uit Zeeuws-Vlaanderen en Friesland: op één
uitzondering na liggen destippen voor Zeeuws-Vlaanderen links van de gemiddelde
lijn, die voor Friesland alle rechts ervan. Dit zou betekenen dat een bepaald P 2 0 5 gehalte van het loof bij de Zeeuwse gronden correspondeert met een Pw-getal dat
8 à 10lager isdan dat opFriese gronden bij eengelijk P205-gehaltevan hetgewas.
Eenzelfde verschil werd waargenomen bij de proefvelden waarvan de grond was
genomen voor deze potproef. Het zal echter blijken, dat er in andere proefseries
geen verschil tussen noordelijke en zuidwestelijke kleigronden te vinden was (zie
5.3.6. en 5.3.7.). Bij de rivierkleigronden (fig. ld) en de lössgronden (fig. Ie)was de
correlatie eveneens hoog.
Het streven om een methode te maken die voor alle grondsoorten gelijkwaardige
uitkomsten geeft, heeft geen nadeel opgeleverd voor de correlatie binnen de grondsoorten. Integendeel, er bleken ook binnen de grondsoorten nog aanwijzigingen te
zijn dat het Pw-getal sterker met het P2Os-gehalte correleert dan andere varianten
van de waterextractiemethode, waaronder het P-getal. De correlatie is in alle gevallen zo hoog dat niet kan worden verwacht dat andere factoren, zoals pH,
CaC03-, klei- of humusgehalte nog een grote invloed kunnen hebben (zie hoofdstuk 6). Een deel van de nog voorkomende afwijkingen komt bovendien op
rekening van analysefouten bij het grond- en gewasonderzoek. Ook is het P2Os12

r
Tabel 2. Variatietrajecten van enige karakteristieke eigenschappen van de in de potproef van
1960 gebruikte gronden.
Aantal
gronden

Organische
stof

(%)

Afslibbare
delen

CaC0 3

pH-KCl

P-AL

3,95-4,86
4,84-5,73
4,28-5,67
3,95-5,73

13-43
25-64
13-50
13-64

(%)

< 16 /jm

(% w/w)
Zandgronden/Sandy soils
Drenthe
Noord-Brabant
Noord-Limburg
Totaal/Total

9
7
6
22

5,4-11,2
3,2- 4,5
2,4- 5,5
2,4-11,2

—
—
—
—

Zeekleigronden/Marine clays
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeuws Vlaanderen
Noord-Friesland
Noord-Groningen
Totaal/Total

15
4
8
9
1
37

1,3- 7,0
3,4- 8,0
1,5- 2,8
1,9- 3,4
4,8
1,3- 8,0

11-96
35-38
15-42
21-37
54
11-96

0,10-17,6
0,14- 6,8
0,10-13,8
0,32- 8,7
6,7
0,10-17,6

6,49-7,43
6,38-7,21
6,44-7,60
6,79-7,32
7,10
6,38-7,60

15-48
21-33
15-74
22-93
44
15-93

9

1,6- 5,3

25-69 0,00- 3,2

4,10-6,86

8-51

Löss/Loess
Zuid-Limburg

10

1,8- 3,6

21-32 0,00- 0,4

4,39-6,72

13-62

Veenkoloniale gronden/
Sand-peat mixtures
Zuid-Groningen
Noord-Overijssel
Totaal/Total

2
8
10

20,4-25,1
16,0-27,3
16,0-27,3

—
—
—

4,78-4,90
4,25-4,93
4,25-4,93

16-31
24-61
16-61

Alle gronden/All soils

88

1,3-27,3

< 11-96

3,95-7,60

8-93

Rivierklei/River clay
Zuid-Gelderland

NumOrganic
ber
of
matter
soils (%)

Particles
< 16 /an
(% w/w)

0,00-17,6

'
Carbonate

(%)

pH-KCl

P-AL.

Table 2. Ranges of some soil characteristics in the 1960 standard pot trials.

gehalte van de plant geen absolute maat voor de beschikbaarheid van het bodemfosfaat: het kan beïnvloed zijn door kleine verschillen in het ontwikkelingsstadium
van de planten of door verschillen in beschikbaarheid van andere voedingselementen in de diverse gronden.
In hoeverre het gelukt is om bij verschillende grondsoorten met één methode
dezelfde samenhang te vinden met het P205-gehalte van de plant, blijkt uit fig. If.
Vooral in het middengedeelte van de lijnen, dat het nauwkeurigst is bepaald, is de
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Fig. 1. Verband tussen Pw-getal en P2C>5-gehalte van aardappelloof voor verschillende gronden
(a-e) en voor alle gronden samen (f). Potproef in 1960 zonder fosfaatbemesting.
P2O570 l o o f / t o p s

1.2
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1.2
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•
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Fig. 1. Relation of Pw value with percentage phosphate in potato tops for different soils(a-e)
and for all soils together (f). Pot trial1960,no phospate dressing.

14

Fig. 2. Verband tussen Pw-getal (a), resp. P-AL-getal (b) en P2Oä-gehalte van aardappelloof;
de gegevens uit fig. la-e bijeengenomen. Potproef in 1960zonder fosfaatbemesting.
P2C)5 % lOOf/ t o p s

a
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Fig. 2. Relation of Pw value with percentage phosphate in potato tops for all soils together,
from Fig. la-e (a)and with P-AL value (b).Standard pot trial1960,no phosphate dressing.

overeenstemming zeer bevredigend. Het verschil bedraagt daar niet meer dan 3à 4
eenheden Pw-getal. Het steilere verloop bij de zandgronden wijst misschien op een
relatief wat betere beschikbaarheid van het bodemfosfaat bij fosfaatrijke zandgronden. Veenkoloniale grond gedraagt zich niet of weinig afwijkend, in tegenstelling tot wat met het P-getal en met een Pw-bepaling zonder voorbevochtiging
van de grond werd gevonden.
Een vergelijking tussen het Pw-getal en het P-AL-getal is gemaakt in fig. 2,
waarin alle resultaten van de potproef zijn opgenomen. Het verschil is groot: het
verband van het P-AL-getal met P2Os-gehalte in het loof is slecht, vooral bij zand
en veenkoloniale gronden. Ook bij kleigronden is de correlatie zwak. Alleen bij
lössgronden ishet verschil gering; Pw- en P-AL-getal zijn hier sterk gecorreleerd en
beide zijn bruikbaar. Het Pw-getal heeft echter het voordeel dat het goed vergelijkbaar is met dat van andere grondsoorten.
Conclusie Het is gelukt om een variant van de waterextractiemethode te ontwerpen (het Pw-getal), waarmee op de verschillende grondsoorten in een potproef met
aardappelen vergelijkbare resultaten worden verkregen. Binnen elke grondsoort is
de correlatie met het P2Oö-gehalte van het loof gelijk aan of zelfs iets hoger dan
de correlatie met andere varianten van de waterextractiemethode. Uit de hoge
correlatie blijkt dat andere bodemfactoren geen grote invloed kunnen hebben op
de landbouwkundige betekenis van het Pw-getal.
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5.3 Toetsing van de variant van de waterextractiemethode (het Pw-getal) aan
onafhankelijk verkregen proefuitkomsten
De uitkomsten van de standaardproef doen vermoeden, dat het Pw-getal een
goede karakterisering geeft van de beschikbaarheid van het bodemfosfaat voor de
plant.
Een onafhankelijke toetsing aan ander materiaal, dat niet voor de ontwikkeling
van de methode heeft gediend, was nodig om dit te bevestigen. Hiervoor konden
in het verleden verrichte pot- en veldproeven worden gebruikt, waarvan de grondmonsters nog inde verzameling aanwezig waren. De verschillende series zullen stuk
voor stuk worden besproken.
5.3.1 Proefvelden op verschillende grondsoorten in interprovinciaal verband (1960)
Opzet van de proeven Het proefplan was opgesteld door het Instituut voor
Bodemvruchtbaarheid; de uitvoering berustte bij de Dienst van de Rijkslandbouwvoorlichting (Interprovinciale serie 30). De resultaten hebben betrekking op 49
proefvelden met aardappelen (Bintje), verdeeld over de consulentschappen Friesland (8 op zeeklei),Zuidelijk Noord-Holland (3op zeeklei), Noordelijk Noord-Holland (3 op zeeklei), Zeeuws-Vlaanderen (8 op zeeklei), Zuidelijk Gelderland (7 op
rivierklei), Midden-Brabant (8op zand) en Zuid-Limburg (7 op loss).Op de proefvelden werd fosfaat als dubbelsuperfosfaat toegediend naar 30,70, 120,200en300
kg P 2 0 5 per ha in duplo; zonder fosfaat in viervoud.
Opgemerkt moet worden dat dezeproef niet volledig onafhankelijk van de standaardpotproef is. Immers de gronden van deze proefvelden vormen de grootste
helft van de in de potproef gebruikte gronden. Het verschil ligt in de uitvoering in
het veld. Het is interessant de uitkomsten met die van de gelijktijdig genomen potproef te vergelijken.
De uitkomst van de opbrengstbepaling en het chemisch gewasonderzoek gaf
weinig inlichtingen. De reactie van de opbrengsten was vrij gering, de standaardafwijking vrij groot (per veldje van het proefveld gemiddeld 6,2%, normaliter
3 à 4%). Bij het chemische onderzoek van beginjuligenomen loofmonsters werden
steeds lage en weinig gedifferentieerde P2Os-gehalten gevonden. Verschillen tussen
niet en wel bemeste objecten waren gering, wat afwijkt van denormale ervaring en
van de uitkomsten van de potproef. Dit is waarschijnlijk aan het weer toe te
schrijven: 1960 begon droog en sloot aan op een zeer droog voorafgaand jaar
(eind junisloeg het echter volledigomenwerd het extreem nat).Het is aannemelijk
dat de lage fosfaatgehalten van de planten toegeschreven moeten worden aan een
bemoeilijkte opname in droge grond. De onregelmatigheid van de opbrengsten kan
zowel aan droogte als aan te grote vochtigheid worden geweten.
Verschillen in stand van het nog jonge gewas werden midden juni door standcijfers (1-10) vastgelegd. Het ontwikkelingsstadium liep op de diverse velden nogal
uiteen, wat de onderlinge vergelijkbaarheid niet ten goede komt; verschillen zijn
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namelijk in een jong stadium het duidelijkst. Desondanks bleken de cijfers bruikbaar te zijn.
Degemiddelde verschillen in stand tussen het zwaarst bemeste endeniet bemeste
veldjes van elk proefveld zijn met het Pw-getal in verband gebracht (fig. 3a).
De uitkomst is ondanks het genoemde bezwaar nog verrassend goed. Zo blijkt
dat het gewas op alle 22 proefvelden met een Pw-getal van 25 of lager positief
op de bemesting reageerde. Op 9 proefvelden met een Pw-getal hoger dan 44 was
dit nauwelijks het geval.Een vergelijking met het P-AL-getal (fig. 3b) valt sterk ten
gunste van het Pw-getal uit.
De waarnemingen van verschillende grondsoorten liggen gelijk gespreid. Hierin
bestaat overeenstemming met het resultaat van de gelijktijdig genomen potproef
(zie5.2).
Wel werd er, evenals bij de potproef (vgl.fig. le), verschil tussen de kleigronden
van Noord-Friesland en van Zeeuws-Vlaanderen gevonden. Hoewel het gewas in
Friesland belangrijk verder ontwikkeld was,waardoor de vergelijking niet zuiveris,
is een verschillende betekenis van het Pw-getal in beide gebieden niet uitgesloten.
Het verschil lijkt namelijk vrij belangrijk: aan een getal 20 in Zeeuws-Vlaanderen
zou ongeveer gelijke waarde moeten worden toegekend als aan het getal 30 in
Friesland, een zelfde verschil als bij de potproef werd gevonden. De kleine verschillen in klei- of CaCOs-gehalte kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden
gesteld. Daar staat tegenover dat de waarde van het Pw-getal in een in 1959
Fig. 3. Verband tussen Pw-getal (a), resp. P-AL-getal (b) en visueel bepaalde standverschillen
bij zwaar en niet met fosfaat bemeste aardappelen. Veldproef in 1960 met verschillende grondsoorten.
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verrichte potproef bij kleigronden uit geheel Zeeland niet anders was dan bij Heigronden uit Groningen (zie 5.3.7).
De reden van de zwakke reactie van de opbrengst kan zijn dat het gewas op
de onbemeste veldjes de achterstand in groei die midden juni werd waargenomen,
later heeft ingehaald. Aan het onregelmatige groeiverloop is vermoedelijk ook de
vrij grote standaardafwijking toe te schrijven.
Conclusie Bij deze serie proefvelden heeft alleen de standbeoordeling waardevolle
gegevens opgeleverd. De betrekkelijke onnauwkeurigheid van deze bepaling in aanmerking genomen is de correlatie van het Pw-getal met door bemesting veroorzaakte standverschillen bevredigend. Er werden geen verschillen tussen grondsoorten gevonden, behalve een misschien niet toevallig verschil tussen Zeeuwse en
Friese zeekleigronden. Ook in de standaardpotproef was dit waargenomen. In
principe is er redelijke overeenstemming tussen het resultaat van de veldproef en
dat van de potproef.
5.3.2 Potproeven enproefvelden op zandgrond (1958)
Algemenegegevens Het onderzoek in 1958inDrenthehad betrekking op29proefveldenmetaardappelen, rasVoran. Fosfaat werd alsdubbelsuperfosfaat toegediend,
op elk proefveld naar 30, 70, 120 en 200 kg/ha in duplo, zonder bemesting in
viervoud. In tegenstelling tot hetonderzoek in 1960onder 5.3.1, dat in opzet vrijwel
gelijk was, was de regenval regelmatig over het seizoen verdeeld. Gelijktijdig werd
met grond van 24 van de 29 velden een potproef verricht waarvan het loof groen
werd geoogst.
Ontginningsgronden verschillen in het aandeel dat de oorspronkelijke heideplag
in de bouwvoor inneemt. Ondiep ontgonnen gronden met eengroot aandeel hiervan
zijn zwart en hun vermogen om fosfaat vast te leggen is zwak. Die welke grotendeels uit zand van de B-horizon bestaan, zijn bruin en gekenmerkt door een sterke
fixatie van het fosfaat. Het humuspercentage varieerde van 5,1 tot 18,4%, de
pH-KCl van 3,5 tot 5,7.
Uitkomsten van de potproeven De voorraad fosfaat bij de bruine en de zwarte
gronden verschilde gemiddeld weinig: P-AL = 28 uit 9 waarnemingen tegenover
P-AL = 30 uit 15waarnemingen. Dit wijst erop dat de bemesting in het verleden
in het algemeen weinig heeft verschild. De beschikbaarheid van het fosfaat liep
echter zeer uiteen: Pw-getallen gemiddeld respectievelijk 14,5 en 40,5. Loofopbrengst en P2Og-gehalte zijn sterk gecorreleerd met het Pw-getal (fig. 4a, 4b).
De Pw-getallen van bruine en zwarte gronden overlappen elkaar weinig. De
uitkomsten sluiten echter goed op elkaar aan. Dit wijst erop dat het vermoedelijk
voor dewaardering van het Pw-getal weinig uitmaakt of het in een zwak of in een
sterk fixerende grond is vastgesteld.
De P-AL-methode schiet ernstig tekort (fig.4c).
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Fig. 4.Verband tussen Pw-getal en opbrengst aan aardappelloof (a),tussen Pwgetal en P20B-geb.alte van het loof (b) en tussen P-AL-getal en opbrengst aan
aardappelloof (c). Potproef in 1958, op zowel zwak fosfaatfixerende zwarte
als sterk fosfaatfixerende bruine gronden zonder fosfaatbemesting.
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Fig. 4. Relation of Pw value with yield of potato tops (a) and with their percentage phosphate (b) and of P-AL value with yield of tops (c).Pot trial1958,
black sandy soils of low phosphate-fixing capacity and brown sandy soils of
high phosphate-fixing capacity.

Uitkomstenvande proefvelden De fout van de opbrengst was in 1958 belangrijk
kleiner dan die van het proefveldonderzoek in 1960 (zie 5.3.1); de standaardafwijking van de opbrengst per veldje was 3,7% (6,2% in 1960).
Het P205-gehalte van het loof (tijdens debloei) vertoonde een vrij hogecorrelatie
met het Pw-getal (fig. 5a),hoewel geringer dan bij de potproef (vgl.fig. 4b).Onder
normale weersomstandigheden lijken de uitkomsten in het veld dus vrij weinig te
verschillen van diein eenpotproef.
Standverschillen in het jonge gewas waren een goed bruikbare maat voor de
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Fig. 5. Verband tussen Pw-getal en P205-gehalte van aardappelloof zonder fosfaatbemesting (a)
en tussen Pw-getal en standverschil bij zwaar en niet met fosfaat bemeste aardappelen (b).
Veldproef in 1958, op zwarte en bruine zandgrond.
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Fig. 5. Relation of Pw value with percentage phosphate in potato tops on plots without phosphate dressing (a) and with difference in crop score between potato plots amply dressed with
phosphate and controls (b). Field trials 1958, black and brown sandy soils.

beschikbaarheid van het bodemfosfaat (fig. 5b). De samenhang was belangrijk
sterker dan in 1960 (vgl. fig. 3a), wat behalve aan het gelijkmatige weer te danken
kan zijn aan het feit dat alle proefvelden in 1958 in één gebied lagen en kort na
elkaar konden worden bezocht.
Een duidelijke correlatie werd ook gevonden tussen het Pw-getal en de zonder
fosfaatbemesting verkregen opbrengsten in procenten van de opbrengst bij de
zwaarste bemesting (fig. 6a). De aansluiting tussen bruine en zwarte gronden lijkt
wat minder goed dan in de voorgaande gevallen, wat mogelijk verklaard kan
worden door denog telagebemesting met 200kg/ha, waardoor op bruine gronden
vermoedelijk geenmaximaleopbrengsten zijnverkregen,enderelatieve opbrengsten
iets te hoog kunnen zijn uitgevallen. Voor de zwarte gronden was deze bemesting
zeker voldoende.
De opbrengstresultaten bevestigen de conclusies uit de standaardwaarnemingen
(fig. 5b). Het blijkt dus dat de in een vrij vroeg stadium bepaalde standverschillen
in deze proef een bruikbare maat zijn geweest voor het toetsen van de waarde van
grondonderzoek. In dit jaar kwamen deze verschillen ook in de opbrengst tot
uiting, vermoedelijk doordat later geen storende omstandigheden zijn opgetreden.
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Fig. 6. Verband tussen Pw-getal (a), resp. P-AL-getal (b) en de relatieve opbrengst aan aardappelen (zonder bemesting met fosfaat in percentage van de opbrengst met fosfaatbemesting).
Veldproef in 1958 op zandgrond.
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Fig. 6. Relation of Pw value (a) and P-AL value (b) with relative yields of tubers (defined as
yield of control plots as a percentage of yield with 200 kg P205 per ha). Field trials 1958,
sandy soils.

De ontoereikendheid van de P-AL-bepaling blijkt opnieuw uit het zwakke
verband met de relatieve opbrengsten (vgl. fig. 6b met fig. 6a).
Conclusie Het Pw-getal was in een potproef met Drentsezandgrond sterk gecorreleerd met de reactie van aardappelen, waarbij de indruk werd gevestigd dat het
weinig uitmaakte of het zwak of sterk fosfaatfixerende gronden betrof.
Onder vrij normale weersomstandigheden zijn op proefvelden met aardappelen
weinigvan de potproef verschillende uitkomsten verkregen.
Standverschillen op de proefvelden bleken eveneens een goede maat voor de
beschikbaarheid te zijn en duidelijk met het Pw-getal te correleren.
Er is eveneens een duidelijke correlatie met de zonder bemesting verkregen
relatieve opbrengsten. In vergelijking met het Pw-getal is het P-AL-getal zowel in
pot- als veldproef sterk tekort geschoten.
5.3.3 Proefvelden opzand- enopveenkoloniale grond (1959)
Opzet vande proeven De opzet van de proefvelden was dezelfde als die uit 1958
(zie 5.3.2): aardappelen, ras Voran, objecten zonder bemesting in viervoud, met
dubbelsuperfosfaat in hoeveelheden van 30, 70, 120 en 200 kg/ha in duplo. Ze
omvatten 18proefvelden op zandgrond in Drenthe plus 26op veenkoloniale grond,
in interprovinciaal verband verzorgd door de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst
(serie27),inZuid-Groningen (4),West-Drenthe (7),Oost-Drenthe (7), Oost-Overijssel (4) en West-Overijssel (4).
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trial 1959, sand-peat mixture. For comparison the 1958 and 1960 data from
sandy soils are included.

Uitkomsten De nauwkeurigheid van de proeven was niet groot: de standaardafwijking van de opbrengsten per veldje bedroeg 6,1% (normaliter 3 à 4%). De
geringe reactie van de opbrengst hing slechts zwak samen met het Pw-getal. Ook
tussen het Pw-getal en het over het algemeen lage P2Os-gehalte van het loof (zonder fosfaatbemesting) was de correlatie slechts matig. Mogelijk heeft de grote
droogte een storende invloed gehad.
De standverschillen tussen niet en ruim bemeste veldjes werden tegen het Pwgetal uitgezet, waarbij de resultaten van de proeven uit 1958 op zandgrond (zie
5.3.2) en uit 1960 (zie 5.3.1) eveneens zijn opgenomen (fig. 7).De resultaten waren
in 1959wat onregelmatiger maar passen ongeveer in het beeld.
Conclusie De resultaten waren minder nauwkeurig maar wijken niet sterk af van
die van de proeven uit 1958 en 1960op zandgrond. Er werd geen duidelijk verschil
gevonden tussen zandgrond en veenkoloniale grond.
5.3.4 Potproef met zandgronden (1952)
Inleiding In een uitgebreide potproef met 183 verschillende zandgronden en 35
veenkoloniale gronden, opgezet ter vergelijking van de P-getal- en de P-citrmethode, werden met het P-getal belangrijk betere resultaten verkregen. De uitkomst versterkte de voorkeur voor water als extractiemiddel.
Opzet vande proef De grondmonsters, die uit het heleland waren bijeengebracht,
zijn in Mitscherlich-potten onderzocht. Daarbij werd alleen een basisbemesting met
22
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Fig. 8. Verband tussen Pw-getal en opbrengst aan aardappelloof (a), het P205-gehalte van het
loof (b) en de opbrengst aan haverloof (c). Potproef in 1952 met zand- en veenkoloniale gronden van uiteenlopende herkomst zonder fosfaatbemesting.
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Fig, 8. Relation of Pw value with yield of potato tops (a),percentage phosphate in tops (b)and
yield of oat shoots (c). Pot trial 1952, sandy soils and sand-peat mixtures, no phosphate dressing.
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N en K gegeven. Als gewassen werden eerst haver, daarna aardappelspruiten
(Eigenheimer) verbouwd,waarvan het loof inbeidegevallen groenwerd afgesneden.
Doordat de grond van sommige monsters verbruikt waskon het Pw-getal slechts in
197 gevallen, waarvan 29 veenkoloniale gronden, worden bepaald.
Uitkomsten Aardappelen en haver reageerden in opbrengst sterk op de verschillen
in Pw-getal (fig. 8a en 8c). Bij beide gewassen was de correlatie met het P 2 0 5 gehalte van het loof niet beter, eerder iets geringer, dan met de opbrengsten. Deze
resultaten zijn niet afgebeeld.
De opbrengsten van aardappel- en haverloof stegen tot een Pw-getal = 20 bijna
rechtlijnig; boven Pw-getal = 30 trad geen verdere stijging op. In dit horizontale
gedeelte van de lijn, waar de verschillen in fosfaattoestand dus geen invloed meer
hebben op de opbrengst, verschilden de opbrengsten nog vrij belangrijk onder
invloed van andere, niet nader geanalyseerde factoren. Het spreekt vanzelf dat deze
factoren ook despreiding inhet linkergedeelte vandezefiguren hebben vergroot.
De opbrengsten van de veenkoloniale gronden lagen in doorsnee iets hoger (de
P2Os-gehalten echter iets lager) dan die van de zandgronden. Lage waarden van
het Pw-getal kwamen bij veenkoloniale gronden bijna niet voor, zodat niet kon
worden nagegaan of de aardappelen op beide gronden al dan niet verschillend
hadden gereageerd. Uit fig. 8b, waarin de opgenomen hoeveelheid P 2 0 5 (het
produkt van oogstopbrengst en P2Os-gehalte) tegen het Pw-getal is uitgezet, krijgt
men niet de indruk dat er een verschil tussen de grondsoorten bestond.
De gevonden correlaties met het Pw-getal bleken nog iets sterker te zijn dan
destijds met het P-getal waren gevonden.
Conclusie De met het Pw-getal verkregen resultaten waren in het bijzonder bij
aardappels zeer goed en zelfs nog iets beter dan met het P-getal, dat destijds
belangrijk betere resultaten had gegeven dan het P-citr-getal.
Er kon bij dit materiaal niet duidelijk worden vastgesteld of de resultaten op
veenkoloniale grond dezelfde waren als op zandgronden, maar er waren geen
aanwijzingen voor het tegendeel.
5.3.5 Potproef met sterk ijzerhoudende zandgronden (1956, 1957)
Inleiding Het was opgevallen dat gewassen op sterk ijzerhoudende gronden, in de
nabijheid van beken en riviertjes, vaak sterk op fosfaatbemesting reageren en dat
P-citr en P-AL slechte aanwijzingen geven over de beschikbaarheid van het fosfaat
in de grond. Daarom werd in 1956een potproef genomen met sterk in ijzergehalte
uiteenlopende gronden. Na elkaar werden haver en aardappelen getoetst. Er werd
niet met fosfaat bemest.
Uitkomsten Voor beide gewassen werd een duidelijke correlatie gevonden tussen
Pw-getal en P2Os-gehalte van het loof. Fig. 9a toont die voor het aardappelloof;
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Fig. 9. Verband tussen Pw-getal (a), resp. P-AL-getal (b) en P 2 (Vgehalte van aardappelloof,
en verband tussen Pw-getal en korrel + stro-gewicht. Potproeven (a) en (b) in 1956, (c) in 1957
op zandgrond met verschillend Fe2C>3-gehalte.
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Fig. 9. Relation of Pw value (a) and of P-AL value (b) with percentage phosphate in potato
tops in 1956 pot trial and of Pw value with height of oat grain and straw per pot (c), trial in
1957.All soils with different Fe^Oz contents.

een overeenkomstig beeld werd bij haver voor de opbrengst aan droge stof
gevonden, maar voor de opbrengst van aardappelloof was de spreiding wat groter.
Uit fig. 9a blijkt verder dat de waarde van het Pw-getal afhankelijk is van het
ijzergehalte. De beschikbaarheid van het bodemfosfaat is bij sterk ijzerhoudende
gronden beter dan door het Pw-getal, beoordeeld volgens het gedrag op andere
zandgronden, wordt aangegeven. Een Pw-getal van 15 op gronden met meer dan
25

10% Fe 2 0 3 correspondeert ongeveer met een Pw-getal van 25 op andere gronden.
Voor gronden waar het Fe2Oa-gehalte minder extreem hoog is, is het verschil
minder groot. Het ideaal van een gelijke waarde is dus op sterk ijzerhoudende
gronden niet bereikt. Toch blijkt het Pw-getal tegenover het P-AL-getal sterk in
het voordeel tezijn (vgl.fig, 9aen9b).
In 1957werd de proef met eendeel van depotten voortgezet met haver waarvan
korrel en stro samen rijp zijn geoogst. Er is een duidelijke correlatie van Pw-getal
met de opbrengst, waarbij het verschil tussen sterk en zwak ijzerhoudende gronden
misschien minder groot is (fig. 9c).
Conclusie Op sterk ijzerhoudende gronden reageert het gewas tamelijk afwijkend
op het Pw-getal: een zelfde getal wijst op deze gronden op een betere beschikbaarheid dan op andere zandgrond.
De correlatie met de reactie van het gewas isechter sterker, ende afwijking veel
geringer dan bij het P-AL- enhetP-citr-getal.
5.3.6 Potproef met zeeklei-, rivierklei- enlössgronden (1957)
Opzet vande proef De gronden kwamen uit verschillende delen van het land. Bij
hun keuze werd gestreefd naar een ruime spreiding zowel in fosfaat- als in kalktoestand. Enkele bijzonderheden geeft tabel 3. Het proefgewas aardappels werd
groen geoogst. Fosfaat werd niet toegediend.
Tabel 3.Trajecten voor het kleigehalte, kalkgehalte en de pH van de klei- en lössgronden.
Aantal
gronden

Afslibbare
delen(%)

CaCOa

pH-KCl

(%)

Zeeklei/Marine clay
Groningen
Noordoostpolder
Wieringermeerpolder
N.W. Noord-Brabant
Totaal/Total

25
10
15
27
77

18-46
21-44
8-39
20-52
8-52

0 - 9,6
8,0-11,2
5,5-13,3
1,5- 8,4
0 -13,3

5,6 -7,45
7,3 -7,5
7,15-7,55
7,15-7,45
5,6 -7,55

Rivierklei/River clay
Z. Gelderland

25

21-56

0 - 7,2

3,85-7,4

Löss/Loess
Z.Limburg

24

23-32

0 - 0,13

4,85-6,7

151

8-56

0 -13,3

3,85-7,55

Alle gronden/All soils

Number
of soils

Particles
< 16/am
(% w/w)

Carbonate

(%)

Table 3. Ranges of clay content, carbonate content and pH in clay and loess soils.
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