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STRUCTUURREGELAARS

Aan het einde van 1951 werd bekend gemaakt, dat het de onderzoekers van.
de Monsanto Chemical Company gelukt was om een z.g. structuurregelaar te
ontwikkelen, waarvan de resultaten veel beter waren dan die van andere tot
nu toe gebruikte methoden om de bodemstructuur te verbeteren. Toen ook
andere industrieën met dergelijke producten op de markt verschenen, werd
het duidelijk, dat hier een taak voor het Nederlandse onderzoek lag om na
te gaan in hoeverre deze producten in aanmerking kwamen voor landbouwkundige toepassing in ons land. Door het Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O. te Groningen werd dit onderzoek in het begin van
1952 dan ook aangepakt.
Daar de beschikbare hoeveelheden in het begin maar klein waren, moest
het onderzoek aanvankelijk beperkt blijven tot een beoordeling in het laboratorium. Duidelijk kwam daarbij naar voren, dat verschillende structuurregelaars in staat waren om spectaculaire veranderingen in de bestendigheid
der aggregaten van de grond tegenover de destructieve kracht van het water
aan te brengen.
Toen in het voorjaar van 1953 van enkele producten grotere hoeveelheden
ter beschikking kwamen, werd tot de aanleg van een proefveld op een slempige zavelgrond te Hornhuizen overgegaan, waar het effect van een aantal
structuurregelaars in verschillende concentraties op bodem en gewas kon
worden nagegaan. Reeds het eerste jaar bleek dat enkele middelen behoorlijke
opbrengstvermeerderingen hadden gegeven, hetgeen duidelijk blijkt uit de gegevens van tabel 1, waar van enkele veldjes de opbrengsten aan korrel en
stro van de verbouwde zomergerst (Agio) zijn vermeld.
Tabel 1. Opbrengsten aan zomergerst (Agio) van met structuurregelaars behandelde veldjes (Pr 1470).
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) Oppervlakkige behandeling.

In de herfst werden alle veldjes omgespit, waarna ze gedurende dé gehele
winter onbewerkt zijn blijven liggen. Tijdens de vorst- en dooiperiode waren
er frappante structuurverschillen ontstaan. De onbehandelde veldjes waren in
sterke mate verslempt, terwijl de veldjes die met krilium en aerotil waren behandeld, er nog prachtig bijlagen. Het B 517, een product van een Nederlandse industrie, gaf juist een omgekeerd effect, want dit materiaal versterkte
de verslemping.
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Door middel van de bepaling van de grond-water-luchtverhouding konden
deze zichtbare structuurverschillen ook in cijfers worden vastgelegd. De onbehandelde grond had een poriënvolume van 49% en een luchtvolume van
16%, voor de met krilium behandelde grond was dat resp. 56% en 27%, voor
de veldjes met aerotil dry resp. 55% en 26% en voor de veldjes met B 517
44% en 5%. Dat kunnen dus zeer duidelijke verschillen genoemd worden.
De laatste jaren zijn vele structuurregelaars aan een onderzoek onderworpen.
Genoemd kunnen worden : Krilium (6,9 en Merloam), Aerotil (dry form en
wettable flakes), Agrilon (P en NA), Aglusol, B 517, CMC, Rohagit, Flotal, Nutil,
X2, Actumus en Humauby.
Bij toediening van structuurregelaars moet vooral gelet worden op de dosering.
Gewoonlijk moet 0,05—0,1 gew. % aan actief materiaal gegeven worden, hetgeen
voor de behandeling van een 15 cm dikke bouwvoor neerkomt op ongeveer
1 à 2 ton per ha. Vele middelen zijn echter met een hoeveelheid vulstof
versneden.
Het effect van sommige producten op de bodemstructuur is dus zeer spectaculair, terwijl gebleken is dat deze structuurverbeteringen gepaard kunnen
gaan met flinke opbrengstverhogingen. Daar er in ons land heel wat klei- en
zavelgronden zijn met tamelijk grote structuurgebreken, kan worden aangenomen
dat theoretisch bezien het gebruik van goede synthetische structuurregelaars
perspectieven biedt. Praktisch bezien is dat echter nog niet het geval, daar het
gebruik bij het huidige prijspeil der structuurregelaars over het algemeen nog
niet verantwoord is. Uit een berekening, die door PEERLKAMP werd opgezet,
waarbij werd aangenomen dat de structuurregelaars minstens 10 jaar werkzaam
blijven en dat de opbrengstverhogingen ieder jaar van de orde van grootte zijn,
zoals in 1953 in Hornhuizen werd geconstateerd, bleek dat bij een prijs van één
tot twee gulden per kg actief materiaal de perspectieven van toepassing in het
groot beter zouden zijn. Wanneer men bedenkt dat de prijzen nu nog uiteenlopen van ƒ 5,—tot ƒ 65,—per kg, dan is het wel duidelijk dat daarvan nog geen
sprake is.
Vermoedelijk kunnen structuurregelaars wel gebruikt worden bij bepaalde
intensieve teelten, b.v. bij pot- en kasgronden.
Voor het landbouwkundig onderzoek zijn de structuurregelaars bovendien van
groot belang. Men is nu nlf in staat om een structuurtrappenproefveld aan te
leggen, wat voorheen niet mogelijk was zonder ook andere vruchtbaarheidsfactoren te wijzigen.

