Bijpratenoverbemesting(9)

Doorspoelen
Omaanheteindevandeteelt
overtolligzoutkwijtteraken
wordtdoorgespoeld.Hoe
gaatdatinzijnwerkenhoeveelwaterisernodig?
Nietzoerglanggeledenwerd
noggespoelddoordegrond
aftedammen,eenslangmet
eenzakofmandafgedektop
degrondteleggen,endande
grondblankzetten.Nadeinvoeringvanderegenleiding
—deuitvinderdaarvanzou
menmeteenstandbeeld
moeteneren—gingmenin
hetnajaarderegenleiding
voorhetdoorspoelengebruiken.Degrondwordtnuuitgespoelddoorgedurendeeen
aantalurenteberegenen.
Vooralmeteenregenautomaatisdateensoepellopend
werk.
Deschrijvervan dit artikel maakte jaren
terug al studie van het uitspoelen. Oe
instructie voor het onderzoek luidde als
volgt:neem een grondmonster, begin te
spoelen;neem naéén oftwee uur spoeleneengrondmonster, gaweer spoelen;
neem naéénoftweeuurweer eenmonster, gaweer spoelen enz. engazodoor
totdatdegrondnaarschattingschoonis.
Degrondmonsterswerden in detijd dat
ditonderzoekplaatsvond,nogvolgensde
oude methode na drogen onderzocht op
gloeirest. Wat er gebeurde wordt duidelijkalsweeengrafiekmaken(ziefiguur).
De gloeirest daalde, aanvankelijk snel,
laterlangzaamendannietmeer.Behalve
dit resultaat leerden we nog meer. Het
bleek datwat deene tuinder goedspoelennoemde,voordeander nietmeerwas
daneenbeetje natmaken.Ookbleekdat
ergroteverschillentussendekassenwarenindehoeveelheidwaterdiederegenleidingen gaven.Ookdeverschillen binnen een kas waren in die tijd nog erg
groot;tegenwoordigisditgelukkigverbeterd.
Bij het onderzoek zoalszojuist werd beschreven werd ook de regenintensiteit
bepaald. Daarwastoen nogheel weinig
over bekend. Door conservenblikken op
de grond neer te zetten en tijdens het
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spoelengedurendeeenoftweeuurwater
op te vangen kon de neerslag worden
vastgesteld. De oppervlakte van het blik
is bekend, de hoeveelheid opgevangen
water istemetenenzowerdruim 15jaar
geleden vastgesteld dat de toen gebruikelijke regenleiding 35 à40 mm per uur
gaf.Tegenwoordig ligtdeze hoeveelheid
rond 60 mm.Ookbleek dat er een groot
verschil is in de werking van doorspoelen. Het fraaiste voorbeeld van het ene
uiterste gaf een kieigrond in De Lier.
Enormescheurenzatenerindegronden
wij maar spoelen,24 uur lang.De grond
lietzich prima doorspoelen maar na 24
uurwasdegloeirestevenhoogalsinhet
begin. Alle water liep door de scheuren
weg,maarhetzoutbleef indegrondachter.
Op grond van de proefnemingen werd
het begrip „halveringstijd" ingevoerd.
Onder halveringstijd wordt verstaan de
tijddie nodig is om de zoutconcentratie
vandebouwvoor metdehelftteverlagen
bijeenregenhoeveelheidvan60mmper
uur. In de tabel wordt een overzicht van
dehalveringstijdengegeven.Uitdegegevensvandetabelblijktdateenzandgrond
gemakkelijker is uit te spoelen dan een
kieigrond en ook dat stikstof snel
uitspoelt en dat kali, chloride en totaal
zout(toen alsgloeirest, nuals ECgemeten)mindergemakkelijkuitspoelen.

goedovereenmetdehalveringstijden uit
detabel,voor kleigronden geeft de tabel
langer spelen aan dan de formule van
DeWilligen.
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Gescheurdekieigrond. Jekuntzoveelwater
gevenalsjew i l t erwordtgeenzout
uitgespoeld

Recenteontwikkelingen
Eenjaar of vijf geleden werd het onderzoek opnieuw aangepakt, nudoor ir. De
Willigen van het Insituut voor BodemvruchtbaarheidteHaren-Gr. Dezeonderzoeker benaderde het probleem vooral
theoretischenlieteencomputerveelrekenwerk verrichten. Hij werkte onder
meermethetbegripdispersie,misschien
het beste te vertalen met strooiing. Dit
wil zeggen dat het zout in het bodemvocht opgelost, niet als een gesloten
front naar beneden zakt maar dat er
spreidingoptreedt Opdeene plaatszakt
hetzoutsnellerdanopeenandereplaats.
We komen hierop terug. Uit zijnberekeningenconcludeerde DeWilligen dat als
men een hoeveelheid water geeft die
overeenkomt met de hoeveelheid water
die het profiel bij verzadiging bevat, dat
danvoortomaat dezaak inorde is,maar
datvoorkomkommerietsmeerwaternodig is.Dit principe:geef zoveelwater als
inhetprofielkanzitten(bijeengrondwaterstandvan70cmen30volume%vocht
is dat 210 mm; dit betekent ongeveer
3 1 / 2 uur spoelen) lijkt zeer acceptabel.
De resultaten kwamen bij zandgrond

stituut voor Cultuurtechniek en WaterhuishoudingteWageningenzichoverhet
probleemgebogenenookdezeonderzoeker heeft weer enkele interessante
aspectenvoor het begrijpen van het geheleprocesaangedragen.
Hoe moeten we ons het doorspoelen
theoretisch voorstellen? We kunnen
tweekantenop:
a. we kunnen ons de grond voorstellen
als een bak gevuld met water, een
veengrond bijvoorbeeld lijkt wel wat op
eenbakmetwater;
b. we kunnen ons de grond voorstellen
alsloodrechtstaandecapillairebuisjes.
Isde grond een bak met water en is de
concentratie latenwe zeggen 1000, dan
zaleenzelfde hoeveelheid schoon water
aan die bak toegevoegd de concentratie
na mengen terugbrengen op 500. Opnieuwtoevoegenvaneenzelfdehoeveelheidzuiverwater geeft een concentratie
van 250, vervolgens komen we op 125
enz.Ineendergelijkesituatiekunnen we
goed uit de voeten met het begrip halveringstijd. We kunnen ook zeggen: de
eerste hoeveelheidwater heeft eengroTuinderij19(1979)—nr.19(18september)
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methylbromide het bromide (Br~) in de
grond achterblijft. Chemisch lijkt bromide (Br-) heel veel op chloride (Cl - ), het
spoelt opdezelfde wijze uit (via dezelfde
halveringstijden). Een beetje meer of
minder chloride indegrond isweinig interessant,wiemaaktzichzorgenover het
chloridegehalte in het gewas? Met bromide ligt dat anders. Veel bromide in de
grond betekent veel bromide in het gewas. Om het bromide geheel kwijt te raken moet zorgvuldiger worden gespoeld.
Op zand en veen gaat dat redelijk goed
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Daling h gloeirest onderInvloed
van de beregening in twee kassen

Tuinder j•9(1979)— nr.19(18 september)

zakt wel weg door de grote scheuren
maar in de kluiten verplaatst het water
zichslechtslangzaam.

Moeilijkte voorspellen
Hoewelwe nualveelweten vande principesvandedoorspoeling,blijfthetmoeilijk precies tevoorspellen hoeveel water
nodig isom degrond goeddoor te spoelen, of om te voorspellen welk niveau
wordt bereikt alsmeneenbepaalde hoeveelheidwatergeeft.Voorlopigzalditook
wel moeilijk blijven. Dat komt, omdat we
geen goede maat hebben om de structuurtoestandvandegrondte beschrijven
en de structuur is — dat hebben we gezien—medebepalendvoorhet resultaat
vanhetdoorspoelen.Inhetverleden was
dat niet zoernstig. We spoelden en gingenplanten.Infeitemaaktenweons niet
alteveelzorgenover het achtergebleven
zoutgehalte van de grond. Als het maar
niettehoogwas. EenECvan 1,11/2 of
2, och het maakte niet zo veel uit. Een
chloridegehalte van 1, 11/2 of 2 mval
per 11: 2 volume extract,wie maaktdaar
veel zorgen over. Tegenwoordig luistert
het allemaal veel nauwkeuriger, althans
indienerontsmet is met methylbromide.
We weten dat na ontsmetting met

200
200
115
200

3,5
3,5
3,5

Kleigrond
gloeirest(=EC)
NaCI
N-water
K-water

tere invloed dari de latere giften, en ook
kan de conclusie luiden dat indien het
beregeningswater nietzuiver is,maar op
zichreedszoutbevat,hetdan heel moeilijk wordt om het zoutgehalte van de
grondverteverlagen,jazelfs onmogelijk
omhetopnultebrengen.
Bekijken we degrond als allemaal capillairebuisjes,danzalhetschonewater als
één front het zoute water voor zich uitdrukken. Gevenwe precies die hoeveelheid water die in de capillaire buisjes
aanwezig is—met anderewoorden precies die hoeveelheid die in het profiel bij
verzadiging aanwezig is — dan zal alle
zoute water weg zijn en is de grond
schoon. Ditkomtovereen metdeconclusievandeWilligen.
Hamakergaatinzijnbeschouwingookuit
van capillaire buisjes maar hij verondersteltdatnietallebuisjeseenevengrotediameter hebben.Nukomt de doorlaat
van een buis overeen met het kwadraat
van de halve diameter (7rr2). Een twee
maalbrederebuisheeft eenvier maalzo
grote doorlaat. De stroomsnelheid van
het water is afhankelijk van de doorlaat.
Grote buizen transporteren veel water,
maarsmallevrijwel niet.Hetgevolgisdat
kleigronden met een grote variatie aan
priën slecht doorspoelen. Het water
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maar opkleienzavelgeeft dat soms problemen.We hebbengeziendat dit vooral
een kwestie is van verschil in diameter
vandeporiën.Door degrote kluiten gaat
weinig water heen en er spoelt dus ook
weinig uit.

Waarop letten?
Om onder de gegeven omstandigheden
zogoedmogelijk doorte spoelen moeten
weop enkele punten letten.Zorg er voor
datdegrond er zorul mogelijk bij ligt; de
paden goed los te steken en de grond
daar eveneens te verkruimelen. Zorgen
voor een goed lopend drainagesysteem.
Op kleigronden heeft het zin de drainageeersttijdelijkdichttestoppen,zodatde
grond door en door nat wordt en gaat
zwellen. Langzaamaan beregenen, dit
wil zeggen, niet te lang op een plaats
maar regelmatig nieuwe stukkenvan het
kascomplex. Zeer belangrijk ook is de
toevoer van schoonwater. Indien u moet
spoelen met het water uit de sloot waarop uw buurman bij doorspoelen eerder
heeftgeloosd,dankanhetzoutgehalteen
ook het bromidegehalte een te hoog niveauhebben.
J. P.N. L.RoordavanEysinga
Proefstation Naaldwijk
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