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1.INLEIDING

Bijhetbemestingsonderzoekheeftdepraktijkveelalvoorgelopenopde
theorie.Bijhetzoekennaarbepalingsmethodendieeengoedeindrukgeven
vande"beschikbaarheid"vaneennutrientwerdenvia"trialanderror"
(watnietwilzeggenlukraak)extractieproceduresgezochtmeteenzo
goedmogelijkevoorspellendewaarde.Viareeksenproefveldenencorrelatieberekeningenkwammendantotbruikbareadviezenvoordepraktijk.De
theoretischeachtergrondvandergelijkeadviezenintermenvanchemische
enfysischeprocessenindebodemisinhetalgemeenslechtsinkwalitatieveverklaringenbekend.Datiszeerbegrijpelijk;dereactievaneen
plantovereenheelgroeizeizoenwordtimmersdoorzoveelprocessenbepaald,dieookweeropelkaarinwerken,dateenkwantitatieveverklaring
opgrondvandieprocessenslechtsnaintensiefengerichtonderzoek,en
dannogslechtsmeteenruimemarge,mogelijkis.Ditwilnatuurlijkniet
zeggendattheoretischonderzoekvoordebemestingspraktijkzonderbetekenisis.Ookzonderdirecttestrevennaareensluitendekwantitatieve
verklaringkunnenbijvoorbeeldmodelberekeningenofchemischonderzoek
aaneenvoudigersystemeninzichtverschaffenindevraagwaarcorrelaties
gezochtzoudenmoetenwordenenofmenkanverwachtendatmethodes,ontwikkeldvoorNederlandseomstandigheden,ookvannutkunnenzijnvoorde
beoordelingvanandere,bijvoorbeeld tropischegronden.
Inditrapportwordtgetrachtbijtedragenaanhettheoretischinzicht
indefosfaatvoeding vanhetgewasviadegrond.DemeesteNederlandse
grondenbevatteneenveelvoudvandehoeveelheid fosfaatdieeengewasin
eengroeiseizoenonttrekt.Eendeelvanditfosfaat istesterkgebonden
ombeschikbaartezijnvoordeplant ("immobiel"),eendeeliszwakgebondenaandegrond ("geadsorbeerd")enslechtseenzeerkleindeelisinoplossingaanwezig.Deplantneemtuitdiederdefractieop,maarisineen
geheelgroeiseizoenvooralafhankelijkvannaleveringuitdetweede,geadsorbeerdefractie.Hetkarakteriserenvanhetfosfaatleverendvermogen
vaneengrondkomtdanookneerophetmetenvandesomvandeeersteen
eendeelvandetweedefractie.Echtervoorhetbepalenvanvooralde
tweedefractieiseenscherperdefiniërenhiervannodigenhierlopende

diversebepalingsmethodesuiteen,InNederland zijnachtereenvolgensgebruikt:eenwarmwaterextractie ("p-<-getal"),eenextractiemet 1%citroenzuur ("P-citr."),eenextractiemetammonia-KLactaat-azijnzuur("P-Al")en
eenverbeterdewaterextractie ("P ")(vanderPaauwetal.,1971).Inhet
w
buitenlandiseengrootaantalandereextractietechniekeningebruik
(Ansiaux,1977)metalsvoornaamste0,5MNaHCCLvolgensOlsen,0,025N
HCl-0,03NNH.FvolgensBrayenP-CAL.Dekeusvooreenextractievloeistof (water,"bodemoplossing",zwakzuur)isvaakwelrationeel,maar
deverdereuitwerkingvandemethode (bijvoorbeeldwatbetreftvolumeverhoudinggrond:vloeistof (1:10voorP-getal,1:60voorP)endeinterpretatievandegevondenwaardenberustenoplouterempirie.InNederland
wordtmomenteelP gebruiktvoorbouwland,maaropgraslandblijktde
oudereP-Almethodebetertevoldoen.
Hetblijktmogelijk (zie2.2.1.)P waardesbijbenaderingteberekenen
w
uitadsorptieeigenschappenvandebetreffendegrond.Ditvormdehetuitgangspuntvoorberekeningenoverdevraag"hoeveelwortelsheefteen
plantnodigvoorfosfaatopname,ineengrondvangegevenP-rijkdom?",
nadertespecificerentot"welkebewortelingsdichtheid (lengtewortels
pervolumegrond)isnodigominhetbenodigdetempovoldoendefosfaat
optenemenbijgegevenP-rijkdom enbouwvoordikte?".Dezevraagisook
omtedraaientot"hoegrootmoethetfosfaatleverendvermogenvande
grondzijnomaandebehoeftevaneengewasmetgegevenbewortelingsdichtheidtevoldoen?".Hetgaatomhetsamenspelvanhetaanbod indegrond,
debehoeftevandeplantenhetopnemendvermogenvanhetwortelstelsel
(fysiologischenruimtelijk).
Uitgaandevaneenaangenomengewensteopnamedoorhetgewasenvaneen
sterkvereenvoudigdebeschrijvingvandefosfaatchemieenhetfosfaattransportindegrond,hebbenweberekeningengemaaktwaarinbewortelingsdichtheidenhetP-leverend vermogenvandegrondalsvoornaamstevariabelen
werdeningevoerd.Tijdenshetonderzoekbleekdattevensmeerinzichtontstondindemanierwaarophetfosfaat-leverendvermogenvaneengrondgekarakteriseerdkanworden,afhankelijkvandebewortelingsdichtheid.

Inhetvolgendehoofdstukzullendebijonsmodel

gemaaktevooron-

derstellingen (simplificatiest.o.v.dewerkelijkheid)uiteengezetworden.Hoofdstuk3behandeltvervolgensdewiskundigeformuleringvanhet
model (dewiskundigevertalingvandevooronderstellingen)endegebruikteoplossingstechniek.Dithoofdstukiszonderbezwaaroverteslaan
voordehierinnietgeïnteresseerdelezer.Inhoofdstuk4en5komenwe
terugopdelandbouwkundigevraagstellingdiehierbovenuiteengezetis.

* Bijhetuitwerkenvanhetmodelhebbenweveelwaardevollediscussies
gehadmetDr.P.A.C.Raats,dievooralbijdeanalytischeoplossingadvies
heeftgegevenendegeheletekstvan ditrapportkritischheeftdoorgenomen.

2.MODELBESCHRIJVING

2.1. algemene opzet
Elkmodelisperdefinitieeengeschematiseerde,vereenvoudigdeweergave
vandewerkelijkheid.HetgaatbijhetopstellenvaneenmodelomhetzelfdealsvanWijk (1963)gezegdheeftoverdealgemenemathematischfysischeaanpakvanproblemen:"toisolatetheessential characteristics
oftheproblemandtoabstractthemfromthelessessentialones".De
keuzetussenwelennietessentiëlekarakteristiekenblijftnatuurlijk
subjectiefendaaromdiscutabel.Somsishetzelfsnodignogrigoreuzere
vereenvoudigingenaantebrengendaneigenlijktoelaatbaarwordtgeacht,
om,bijgegevenoplossingstechniek,nogtoteenoploss1ngtekomen.Zo
bleekhet,bijhetzoekennaareenanalytischeoplossingvanhethierte
behandelentransportprobleem,nodiguittegaanvanlineaireadsorptie,
terwijlhetvoorstellenvanbindingvanfosfaatindegrondalsadsorptie
opzichzelfaleenvergaande simplificatieenlineariteit hiervanslechts
eenlimietgevalis.Nietteminishetnuttigovereendergelijkeanalytische
oplossingtebeschikken,omdatdezekandienenalsreferentieencontrole
vandenumeriekeoplossingsmethode,waarmeereëleresituatieskunnenwordennagerekend.Ookgeefteenanalytischeoplossinginzichtinhoede
variabelenopelkaarinwerken.Ditisalsreferentievoordereëleresituatiebruikbaar.
Alsmineraal-envochtvoorzieninggoedzijn,isstralingbeperkendvoor
degroei.Nadateenmaaleengeslotengewasdekbereiktis,ligtdegroeisnelheidvandemeestegewassenopeenconstantniveau (onderNederlandse
omstandighedenca.200kgdrogestofha

dag ,zie2.2.3).Alsweals

landbouwkundigdoelstellenhetrealiserenvandeze,doorlichtbepaalde
groeisnelheid,danvolgtuithetbenodigdemineraalgehalte (hoeveelheid
mineraalpereenheiddrogestof)directdebenodigdeopnamedoorhet
gewas.Dezeperdagbenodigdemineraalopnamestaatcentraal inonzeberekeningen.Degrootheiddiewehebbenuitgerekend isnl.hetaantal
dagen (t)dataandezevraagvoldaankanwordendooreencombinatievan
bewortelingsdichtheid enfosfaatrijkdomvandegrond.

ZoweleenhogereP-rijkdomvandegrondalseensterkerontwikkeldwortelstelselkunnendezeperiodeverlengen.Bijdeberekeningvandeopname
zijnweervanuitgegaandatallewortelsgelijkelijkopnemen (voordetails
enrechtvaardigingzie2.2.3).Ditmaakthetmogelijktesprekenover
één,gemiddeldewortelmetbijbehorendecilindergrondwaaruitopname
plaatsvindt.Deopnamepergewasoppervlakperdagwordtgedeelddoorde
lengtewortelspergewasoppervlakomdeopnamebehoefteperworteltekrijgen.
Deopnamevindtplaatsuitdebodemoplossingdirectronddewortelen
verlaagtdeconcentratieterplaatse,waardoordiffusiegaatoptredenvan
fosfaatuitaangrenzendebodemoplossing.Zodradeconcentratieinoplossingdaalt,komterterplaatsegeadsorbeerd fosfaatinoplossing,tot
eennieuweevenwichtsconcentratie isbereikt.Opdezewijzekandegrond
eentijdlangdeplaatselijkeuitputtingronddewortelcompenseren,maar
nazekeretijd (t)kannietmeeraandeopnamebehoeftevandewortel
wordenvoldaan.
Ingrotelijnenisditdeopzetvanhetmodel,waarbijweonstotdusver
beperkthebbentotdelineairegroeifase,nadateengeslotengewasdekbereiktis.Indevolgendeparagrafenzullenwedegemaakteaannamesindetail
bespreken.Hierbijmoetonderscheidgemaaktwordentussenstructureleaannames,bijvoorbeeld "anorganischfosfaatindebodemisindriefractieste
onderscheiden:opgelost,geadsorbeerdenimmobiel"enaangenomengetalwaardenvoorgroothedenensnelheden.Dezelaatstezijnsimpelteveranderenen
tevariëren,terwijldegekozenmodelstructuurveelwezenlijkerisvoorde
gedachtengang.Hetresultaatvandeberekeningenwordtnatuurlijkdoorbeide
soortaannamesbepaald.Voordelezerdienietgewendisaanhetgebruikvan
modellenzaldelijstaannameslanglijkenenzaltochdecomplexewerkelijkheidnogtevergeschematiseerd zijn.Menbedenkedatdemodel-benaderingjuistalsvoordeelheeftdatdeinanderwerkvaakimplicieteveronderstellingenexplicietgesteldwordenendatheteronsomgaatmetde
voornaamsteprocessentebeginnenentezienofdaarmeedeessentiëlekenmerkenvanhetwerkelijkesysteemvoorspeldkunnenworden.Complicerende
factorenzullenernaderhand ingebrachtmoetenwordenalservoldoende
vanbekendisenalsblijktdatzijderesultatenwezenlijkkunnenbeïnvloeden.
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2.2. Bespreking van de gebruikte

aannames en beperkingen

Degebruiktesymbolenenbijdeberekeningenaangenomenparameter-waarden
staanvermeld inhoofdstuk0.Deaannameszijnhieronderaangegevendoorde
lettersA,B,enC,gevolgddooreencijfer.

2.2.1.

Chemie van fosfaat

in de bodem

(Al)-Hetanorganischfosfaatindegrondwordtverondersteldtebestaan
uitdriefracties:fosfaatinoplossing (C),geadsorbeerd fosfaat (P^)en
immobielfosfaat (Larsen,1967;BarrowenShaw,1975).Hetfosfaatinde
bodemoplossingenhetgeadsorbeerdefosfaatvormensamendemobielefractie (P M ).Zoalsinfiguur1isaangegevenhebbenwehetorganischfosfaatgeheelbuitenbeschouwinggelaten.Hetverbandtussengeadsorbeerd
fosfaatenhetfosfaatindebodemoplossingkanwordenweergegevendoor
eenadsorptie-isotherm.Eenvoorbeeldhiervanvindtmeninfiguur2.Het
betrefthiereenesgrondwaargedurendeca.40jaareenfosfaat-hoeveelhedenproefwerdgehoudenmetsuperfosfaatenstalmest.Uitdefiguur
blijktdatdeverschillendeanorganischebemestingendevormvandeisothermnietbeïnvloedhebben.Bijstalmestgiftenverandertdevormvande
isothermwel, zoalsookdoordeHaan (1965)werdwaargenomen.Deadsorptie
isothermblijktvaakmeteentweetermigeLangmuir-vergelijkingbeschreven
tekunnenworden (deHaan,1965;HolfordenMattingly,1975aenb ) .Deze
vergelijkingisvandevorm:
_bJLAjLC
A 1+bC

b2A2C
1+b2C

O)

-3
metP.=geadsorbeerd fosfaatinmgPcm grond
-1
C =concentratieinmgPml bodemoplossing
b.enb_=parametersinmlmg
AjenA„=adsorptiemaximainmgcm

-3

IndeLangmuir-vergelijkinghebbendeparameterseenfysischebetekenis
(b=benodigdeenergiebijbinding)enindeliteratuur (HolfordenMattingly,
1975b)verbindtmendanooksomsconclusiesoveraardenmechanismevande
adsorptieaanhetfeitdatexperimentelepuntenzichuitstekend latenvereffenendooreenvergelijkingals (1).Ditlijktnietgeheelgerechtvaardigd,menkanzichzelfsafvragenofervanadsorptiesensustrictosprake
is (vanRiemsdijk,pers.comm.;Veith&Sposito,1977).
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;
inorganic
jr
w
-—> i n s o i l solution 3— iL °AaylLw
adsorbed to s o i l )

-1

, - j

year
immobile
leaching

Fig.1.Schematischevoorstellingvandeverdelingvanfosfaatindebodem
oververschillendefracties.Slechtshetgedeeltebinnendestippellijnis
inditmodelbetrokken.Bijtweeevenwichtenisdeordevangroottevande
reactiesnelhedenaangegeven.
Fig. 1. Schematic representation

of the fractions

in which soil

occurs. Only the part within the broken line is considered
For two equilibria

phosphorus

in this

the order of magnitude of the rate constants

model.

is

Voordehiertebesprekenberekeningenisditnietbelangrijk,hetaangegevenverbandistebeschouwenalslouterempirischverband tussenpotentieelopneembaarfosfaatenfosfaatinoplossing.Aanhetgebruikvande
termadsorptieofgeadsorbeerd fosfaatmoetgeentegrotebetekenisworden
gehecht.

given.
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PA (mg cm' 3 )
0.50

0.25 o=

0 kg ha" 1 yr" 1 superphosphate

V =400
A= 8 0 0

10

15

I
20

C(mg ml")
l_
25*10" 3

Fig. 2.Adsorptie-isothermvaneenesgrond teRuurlowaargedurende40
jaareenP-bemestingsproef heeftgelegen.

Fig. 2. Adsorption isotherm of a soil at Ruurlo after 40 years of
levels of
P-fertilization.

different

Devormvandeadsorptie-isothermhangtafvanomstandighedenalspHen
ionsterktevandebodemoplossing (Danilo-LopezenBurnham,1974;Rajanen
Fox, 1972),zieC5.Tenbehoevevandezeberekeningenzijnvaneenvijftal
gronden,waarvanuiteenlopend gedragt.o.v.defosfaat-binding teverwachtenwas,doorSissinghadsorptie-isothermenbepaald,volgenseenvoorschrift
dato.a.doorBerding (1974)isgebruikt (1:5extract,na24uurin0,005
MCaCl„).Infiguur3zijndezeadsorptie-isothermenweergegeven,terwijl
intabelIdeparameterwaardenvoordeze5grondenvermeld staan.Uitvergelijking (1)blijktdatbijlageconcentratie-alsdetermenb.Cenb„C
verwaarloosdkunnenwordent.o.v.1-adsorptiemeteenlineairefunctie
vandeconcentratiebeschrevenkanworden:
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O 2

10

20

, 30 «10"
Ctmg ml" )

PA (mg c m " )

lichtezeeklei!
.- ^
(lightclay)
- , x " ' j o n g e dalgrond
(finesand)

2«10"
C t m gml"

Fig.3AenB.Adsorptie-isothermenvanvijfNederlandsegronden.Meteen
kruisisP=50aangegeven.Hetgebiedbinnendeonderbrokenlijnisuitvergrootin3B.
Fig. 3 A and B. Adsorption isotherms
indicates

F = 50.
w

for five Dutch soils.

The cross
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P A = (bjAj+b 2 A 2 )C=KC

(2)

DeadsorptieconstanteKisintabelIvermeld,evenalsdegrensconcentratieC.benedenwelkedelineairebenadering redelijkis.C.iszogekozen
datb.C.=0.05,zodatvoor lagereconcentraties dezebenaderingeenmaximaleafwijkinginP.geeftvan5%(omdatmetb» steedsdekleinstevande
tweebetreffendeparameterswordtaangeduidisb_Cdanzekerverwaarloosbaart.o.v. 1).IndetabelistevenshetP getalberekenddatbijC
w

I

hoort.Nederlandse landbouwgronden zijnrelatief fosfaatrijk.Risenvan
Luit (1973)vermeldenbijvoorbeelddatin1971slechts4,4%vanhetbouwlandeenP getalhadlagerdan11 (gebaseerdop42000monsterpunten).
w
TABELI.Parametersvandeadsorptie-isothermvoorvijf gronden.Bijlage
concentratiesisdeadsorptie-isothermmeteenrechte lijntebenaderenmet
alshellingshoekK=bjA.+b 2 A 2 ' A a n 8 e g e v e n *-sd e concentratieC (enbijbehorendeP waarbij dezebenaderingeenafwijkingvan5%geeft.Voor
w,l
lagereP isdelineairebenaderingbruikbaar,
w
grond/soiltype

b.

b0

A, A„ K
^
I
z
-1
-3
mlmg
mgPcm
mlcm

Cn

l

1.Jongedalgrond/
light sand
2. Zwart zand/
humous sand
3.Lichtezeeklei/
light alay
4. Löss/loess
5.Komklei/
basin alay

500 8,5 0,16 0,91

87

P,
i

-3
mgPml

w,i
-1
mgP^O,-1

1,010~ 4 10

820 35

0,15 0,37 130

6,110~ 5

5000 20
6600 44

0,0870,18 430
0,12 0,26 800

1,010" 5 2
7,610~ 5 <2

16000 130

0,15 0,49 2300

3,110" 6 < 2

TABLEI. Parameters of the adsorption isotherm for five soils.
concentrations

the adsorption

for which this approximation

7

For low

isotherm may be approximated linearly

angle K=b^A^ + bJ\.~. The concentration

-1

with

C-, (and corresponding F 7) is given

contains an error of 5%. For lower P the
w

linear approximation may be used.
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UitdeintabelIgegevenwaardenvanP 1blijktdanookdatnormaliter
rekeninggehoudenmoetwordenmethetniet-lineairzijnvandeadsorptieisotherm.
InprincipeishetmogelijkhetP getalteberekenenuitdeparameters
vandeadsorptie-isothermendetotalehoeveelheidmobielfosfaat(bepaaldm.b.v.anionenhars).Immersperdefinitiegeldt:

P M -P A+ 0C

(3)

met0=vochtgehaltevandegrondofhoeveelheidvochtpereenheidgrond
bijdeextractie ("extractieverhouding").Uit (1)en (3)kunnenbijgegevenadsorptieparametersenbekendP ,P endusCalsfunctievan9berekendworden.HetP getalwordtbepaaldbijeenextractieverhoudingvan
w
1:60en opgegevenalsmgP~0,.geëxtraheerdper1grond,zodatmetdenodigecorrecties:
P = 1000x60x(142/62)xr
w

(4)
oU

waarinC,ndeconcentratieisbijextractieverhouding 1:60.Bijlineaire
adsorptiewordthetrekenenalheeleenvoudig,doordat (2)nainvulling
in(3)en(4)P alslineairefunctievandebekendeP oplevert.BijnietW

M

lineaireadsorptiemoetCeerstopgelostwordenuiteenderdegraadsvergelijkinguit (1)en(3)metalsparametersP„,9endeadsorptieparameters.
HetschattenvanP uitdeadsorptie-isothermkanookgrafisch (fig.3C).
w
Voordegenoemdegronden (inclusiefdedrievanfig.2)staaninfiguur
4deberekendeP getallenuitgezettegendegemetenwaarden.Erblijkt
w
eengoedecorrelatie,hoeweldeberekendewaardeninhetalgemeenlager
uitvallendandegemeten.Ditiswaarschijnlijk toeteschrijvenaan
hetfeitdatadsorptiewerdbepaald in0,005MCaCl„,terwijldeP bepalingwordtgedaanmetzuiverwater.HetberekendeP getalvande
jongedalgrondechtervaltveeltehooguit.Uitfiguur3Bblijktdatvoor
dezegrondinhetrelevante (lage)trajectvandeadsorptie-isotherm
slechtséénmeetpuntligt,waardoordeschattingvandeadsorptieparametersverkeerdkanzijnuitgevallen.BijdeontwikkelingvandeP
methodeismenuitpraktischeoverwegingenvan"bodemoplossing"overgestaptopwater,nadatmenmerktehiermeevoordepraktijkeven
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1

O

C(mgPml')
a&
50 100 P (mgP 0 L- )
1

w

2 5

Fig.3C.Grafischeweergavevanhetverbandtussendeadsorptie-isotherm
endeP-waarde.Lijn 1isdeadsorptie-isothermvanzwartzanduitfig.
3B:P=P + ec«iP .Lijn2geefty=60C,zodatlijn1en2opgeteld
totlijn3,hetverbandaangeefttussenconcentratieen mobielfosfaat
tijdensdeP bepalinginhet 1:60mengsel.Deconcentratieszijnnuvia
(4)inhetP-getalomtezetten.Zokanuitdeadsorptie-isothermenkennisvanP MhetbijbehorendeP-getalwordenteruggelezen.Ookkanvanuit

'M

w

hetP-getaldedaarbijbehorendeconcentratieindegrondwordenterugge-

w

lezenviaA,A &A .UitvergelijkingvandeAlijnenbijP 50ende
B-lijnenbijP 100blijktdateenfactor2verschilinP toteenlagere

w

w

w

verschilfactor inP leidt (inditgeval 1,7)eneenhogereinC (indit
geval2,4)tengevolgevandebollingvandeadsorptie-isotherm.

Fig. 3 C. Graphical representation
of the relation between adsorptionisotherm and P -value. Line 1 is the adsorption-isotherm
of the humous
sand in fig. 3 B: PM=PA+ OC
P.. Line 2 represents y= 60C3 so adding this to line 1 gives line 33 the relation between concentration and
total mobile phosphorus during the P -determination in the 1:60 mixture.
Via formula (4) the concentration can be transformed into the P -value.
w
So we can read back the P -value, when we know the adsorption-isotherm
and
Py. (for example line A and then A). Wecan also determine the
concentration
in soil solution for a given P -value (line A3 A and A ) . When we compare
t

n

w

t

n

the lines A3 A, A for P =50 and B3 B, B for P- 1003 we see that a
w

J

w

difference in Pw of a factor 2 comes down to a smaller difference in Py.
(in this case a factor 1. 7) and a larger difference in C (in this case a
factor 2.4)3 due to the curvature of the
adsorption-isotherm.
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P w calculated
mg P 2 0 5 L"1

100 -

Pw-measuredmg P2OiL

Fig.4.Correlatievanuitadsorptie-isothermenberekendenfeitelijkgemetenP-getal.

w
Fig. 4. Correlation of P value calculated
actual measurements.

from adsorption isotherms and

waardevollecorrelatiestehalen (vanderPaauwetal., 1971).Ionensterktebeïnvloedtdeadsorptieendaarmeehettransportzodatvoordezeberekeningengekozenisvoordeadsorptie-isothermbepaaldinCaCl~alsnabootsingvandeionensterktevandebodemoplossing.Uithetfeitdatdeadsorptie-isothermhetdesorptiegedragbijdeP-bepalingredelijkvoorspelt,
blijktdathysteresisopdezegrondennietbelangrijkis.Inhetvervolg
zalhetverschiltussenP-gemetenenP-berekendverwaarloosdworden.
Erkannuberekendwordenwelkefractievanhetpotentieelbeschikbare
fosfaat (PM)wordtgemetendoorhetP-getal.Infig.5isdeverhouding
P / P M uitgezet (beidenatuurlijkindezelfdeeenhedenomgezet)tegenhetP
getal.Duidelijkisdatdegeëxtraheerdefractielagerisnaarmatede
bufferinghogeris,d.w.z.deadsorptie-isothermgemiddeld steiler,vgl.
Fig.3.
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Fine sand
Humous sand
Light c l a y

Loess
Basin clay
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Fig.5.Fractievanhetmobielfosfaat (P)datbijdeP bepaling(extractieverhouding 1:60)inoplossingkomt,alsfunctievanP.

Fig. 5. Fraction of mobile phosphorus (PM) measured by P (water : soil)
M'
w
extract 60:1) as a function of P
w
Anderzijdsisdefractieooknietconstant,maarhangtbijgegevengrond
ooknogafvanhetP-getal.
(A2)-Naastdesnelleadsorptiereacties,waarbijinhetmodelisaangenomen
dateropelkmomentevenwichtis,vindenerooklangzamerereactiesplaats.
Zowelmobilisatiealsimmobilisâtiekanoptreden.
(A3)-Desnelhedenhiervanzijnechterslechtbekend,maarbinnenééngroeiseizoenlijkendezefactorenvoorlopigteverwaarlozen. (Vooruitspoelingsberekeningenofuitsprakenovereenbemestingsbeleidoplangeretermijnzijn
dezeprocessenzekernietteverwaarlozen.)
Indepraktijkvanhetbemestingsonderzoekbestaatsomsdeindrukdateen
versebemestingmeereffectheeftdanuitdeverhogingvanhetP-getalte
verwachtenis.Erisonvoldoendebodemchemischuitzichtinwathiergebeurt
omditinhetmodeloptenemen.
(A4)-OnzemodelberekeningengaanuitvaneenP waardevandegrondzonder
verderebemesting.
(A5)-Wenementevensaandathetfosfaathomogeenoverdebouwvoorverdeeldis.
(A6)-T)ediffusiesnel-heidvanfosfaatindegrondwordtmedebepaalddoordevochtigheid.Indehiergepresenteerdeberekeningenisuitgegaanvaneenuniform
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—3
vochtgehaltevan0,4mlcm voorallegronden.Hetzoumisschiendichter
bijdepraktijkgeweestzijnvoorelkegrondhetvochtgehaltebijveldcapaciteittenemen,maardithebbenwenietgedaanomdeeffectenvande
adsorptie-eigenschappen zelfbetertekunnenvergelijken.
(A7)-Bijdeopnamedoordewortelishettransportvanfosfaatalsgevolg
vanopnamevanwater (massastroming)buitenbeschouwinggelaten.Doordat
deconcentratiesindebodemoplossinglaagzijn,levertmassastroming
maareenkleinebijdrageaanhettransport (Barber,1962).

2.2.2.

Geometrie van het grond-

wortelsysteem

(BI)-Evenalsinvrijwelallemicro-schaalwortelmodellendietotnutoe
indeliteratuur zijnbeschreven,isbijditonderzoekdegeometrievereenvoudigd totcilindrische symmetrie,datwilzeggendaterisaangenomen
dathetwortelstelselbestaatuitregelmatigverdeelde,onvertakteen
evenwijdigeassen.Ditbetekentdataaniedereworteleencilindergrond
wordttoegekend,waarvandestraalR.afhangtvandebewortelingsdichtheid
-3
-2
-1
w(cmwortelscm grondofaantalcm ) ,nl.R = (TTW)2

(5)

Ziefiguur6.NyeenTinker (1977)sprekendeverwachtinguitdatresultatenvoorparallel-wortelmodellen ookzullenopgaanvoornietparallelle
systemen:"Thecomplexitiesofdealingwithgroupsofnon-parallelroots
seemverylargeinrelationtothepossiblebenefitwhichcouldbeobtained".
Vanmeerbelanglijktdebeperkingtotregelmatigverdeeldewortelstelsels.
OnderzoekvanBaldwinetal. (1972)heeftuitgewezendaternietveelverschilbestaattussenopnamemogelijknedenvanregelmatigenvantoevallig
verdeeldewortelstelsels,maardatbijgroeperingvandewortelsdeopnamemogelijkhedensnelteruglopen.Ingeaggregeerdegrondenwaardewortels
langsdeaggregatengroeienenernietdoorheen,kandewortelverdeling
sterkafwijkenvandehieraangenomenregelmatigeverdeling.Inditgeval
zaldegrondookquatransporteigenschappenniethomogeenzijn,zodat
dezesituatieveelmoeilijkertebeschrijvenisdanhetsimpelegevalin
onsmodel.
(B2)-Inditmodelwordtslechtsuitéénbodemlaagfosfaatopgenomen.Doordatploegenindeakkerbouwhetvoornaamstetransportvan fosfaatinhet
profielbepaalt,isdefosfaatrijkdomgrotendeelstotdebouwvoorbeperkt
(hierop20cmgesteld).
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Fig.6.Schematischevoorstellingvanwortelsalsregelmatigverdeelde,
evenwijdigeassen.Bewortelingsdichtheidw (lengtewortelspervolumegrond)
isookweertegevenalsaantalsnijpuntenperoppervlak (loodrechtopde
lengteasvandewortels).Inhetmodelisderesterendegrondtussendecilindersuitgesmeerdgedachttoteenextraschilrondelkecilinder.
Fig. 6. Schematic representation
axes. Root density

of roots as regularly

(length of roots per volume of soil)

sented by the number of intersections
root axis).

parallel

may also be repre-

per surface area (perpendicular

In the model the soil between the cylinders

be spread out as an outer layer of each

distributed,

is considered

to
to

cylinder.

FrummelenSissingh (1976)vermeldenbijvoorbeeldvooreenesgrondeenPgetalvandebouwvoorvan25t.o.v.eenwaarde5voordeondergrond.Het
fosfaatindeondergrondzouvanbelangkunnenzijnalsdebouwvooruitdroogt,maardithebbenwebuitenbeschouwinggelaten.
(B3)-Eenbelangrijkebeperkingvanonzeberekeningenisdatwewortelharen
enmycorrhizabuitenbeschouwinghebbengelaten.Mycorrhizakaneenbelangrijkerolspelenoparmegronden,ookindegematigdeklimaatzone (Black
enTinker, 1977),inhettransportvanfosfaatnaardewortel.Insommige
gevallenzouookdechemischeontsluitingvanbodemfosfaatanderszijn
(Moawad, 1979).EchterondernormaleNederlandseomstandighedenopP-rijke
grondzijnweinigaanwijzingenbekendvoorhetbelangvanmycorrhiza,zodat
wehethierbuitenbeschouwinghebbenkunnenlaten.
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Hetvoorkomenvanwortelharenisafhankelijkvanplantesoortenomstandigheden,maaruitdeliteratuurisduidelijkdatwortelharende
opnamemogelijknedensterkvergroten.Alseerstebenaderingisditvaak
tebeschrijvenalseenvergrotingvande straalvandewortelmetde
gemiddeldelengtevandewortelharen.
(B4)-Dezeberekeningenzijnuitgevoerdmeteenwortelstraalvan0,025
cmenvooréénseriemet0,010cm.Aangenomenisdatallewortelseven
dikzijn.

2.2.3. Fysiologie

van de opname

Indefysiologischeliteratuurwordtergveelaandachtbesteedaande
relatietussendeopnamesnelheid enconcentratieronddewortel.Voorde
actieveopname (via"carriers")vindtmenvaakeenverzadigingskromme
(Michaelis-Menten)vandevorm:
F=

F
C„
maxRo

(6)

+C

ha. Ro
waarinF=opnamepereenheidworteloppervlakpertijd,C_=deconcentratieronddewortelenF

enEL.parameters.
max
n

Verreweghetmeestemodelonderzoeknaarionenopnamedoordeplantewortel, zoweltheoretischalsexperimenteelgetoetst,isdelaatstejaren
verrichtdoorNyeenmedewerkersinOxford.Demeestevanhunresultaten
wordenbesprokenensamengevatineenonlangsverschenenboek (Nyeen
Tinker, 1977).IndebeschouwingenvandezeOxford schoolwordtuitgegaan
vaneendergelijkverbandtussenopnamesnelheid enconcentratieaande
wortelwand.Ditwordtvoorgesteldals:
F-aC R o

(7)

metaalsopnameparameter (cmdag ) .
Vooralindeeerstepublikaties,bijvoorbeeldNye (1966),werdaconstant
genomen,d.w.z.erwerdevenredigheidverondersteld tussenopnamesnelheid
enconcentratie.Later (BaldwinandNye,1974)heeftmenookingewikkelder
verbanden,metnameMichaelis-Mentenopname,bijhetonderzoekbetrokken.
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Inderecenterefysiologischeliteratuurkomtersteedsmeerinzichtin
deregulatievandeopnamesnelheidnaardebehoeftevandeplant.Opzichzelfisallangbekenddatdeinterneconcentratieindeplantdeopname
beïnvloedt.Nietvoornietswerktemenvooropnameproevenmetals"lowsalt"geprepareerdewortelsenkorteopnameperioden.Concreteaanwijzingen
voorregulatievandeopnamekomenuitproevenwaarin"low-salt"en"highsalt"wortelswordenvergeleken (ziebijvoorbeeldMarschner, 1974),uit
proevenwaarinslechtseendeelvandewortelsfosfaatkanopnemenenzo
deopnamebehoefteperwortelgroterwordt (Drew,1976;deJager,1979)en
uitproevenwaardeopnamebehoefteperwortelwordtvergrootdooreen
deelvandewortelsafteknippen (JungkenBarber,1974,1975;Edwards
enBarber, 1976).Inhetllichaelis-Mentenmodelvooropnamepereenheid
worteloppervlak,kanregulatieopdrieniveausplaatsvinden:
1.viadeactiviteitvandecarriers;"finecontrol";omgekeerdevenredig
metK^(Cartwright,1972)
2.viadehoeveelheidactievecarrierspercel;"coarsecontrol";F
v

max

(Jungk,1974)
3.viadehoeveelheidworteloppervlak;lokaaluitgroeienvanzijwortels
inP-rijkezonesbijP-deficienteplanten (Goedewaagen,1942;Drew,1976;
deJager,1979).
Overhetpreciezemechanismevanderegulatiebestaannietveelideeën.De
simpelstebeschrijving,remmingvandeopnamedoordeinterneconcentratie
inhetcortex-plasmadiezelfviafloëemterugvoerafhankelijkisvande
gehaltenindespruit,lijktvoorlopigdevoorkeurtegenieten (deJager,
1979).Vooreengedetailleerdemodelbeschrijvingvanditregulatiemechanisme
zijnerteweinigbasisgegevens.
(Cl)-Daaromhebbenwehetprobleemsterk vereenvoudigddoortestellendat
deopnamegeheelbepaaldwordtdoordebehoeftevandeplant,alsdetoeleveringvanuitdebodemdittoelaat.
Debehoeftevandeplantwordtbepaalddoorgroeisnelheidenbenodigdmineraalgehalte.Alsgroeisnelheid hebbenwedeG=200kgha

dag genomen

dievolgensSibma (1968)indelineairegroeifasebijgeslotengewasdek
doorveelgewassengerealiseerdkanworden (figuur 7).Hetfosfaatgehalte
isconstantverondersteldopP=2,2mgPg drogestof (=0,5%P_0,-).De
opnamebehoefteisdan:
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drymatter
production
103kg.ha_1
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Fig.7.GroeisnelheidvandiversegewasseninNederland, volgensSibma
(1968).
Fig. 7. Growth rates of agricultural
to Sibma (1968).

crops in the Netherlands

according
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A=P.G=0,44kgPha

-1
-1
-3
dag =4,4 lo mgPcm dag

-2

-1

(8)

Iederehcmwortelmoetdan TTR.AmgPperdagopnemen.
(C2)-DezeaannamevaneenconstantP-gehalte,dieverdergaatdandeaannamevanopnameregulatie,isnietgeheeljuist. DeP-opname inhetgroeiseizoenlooptenigszinsvooropdedroge-stofproduktie,zijhetminderdan
deN-enK-opname (figuur8).

1May

Uune

Uuly

1Aug.

1Sept. 10ct.

Fig.8.Verloopvandroge-stofproduktie envandeN-,P-enK-opnamedoor
haverensuikerbietgedurendedegroeiinprocentenvanhetmaximum (van
Itallie, 1938).

Fig. 8. Time course of production of dry matter and cumulative uptake of
#, P and K as percentage of the maximum (van Itallie3
1928).
DeP-gehaltesindedrogestofkunnenvanjongetotoudeplanteenfactor
2dalenmaartijdensdelineairegroeifaseisdedagelijkseopnametoch
nagenoeginovereenstemmingmetdedagelijksegroei.
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Hetvoorkomenvan"luxe-consumptie"bovenhetbenodigdmineraalgehalte
geeftaandatderegulatievandeopnamenietzosterkisalswijveronderstellen,maarhetgaathierbij,zekervoorP,ombetrekkelijkkleine
hoeveelheden.Eenandererechtvaardigingvooronzeaannameis,datwe
vooralgeïnteresseerd zijninsituatieswaarinhetkritischgehaltenet
onderhoudenkanwordenennietindesituatiemetzeerruimaanbod.
(C3)-Voorallewortelswordt,onafhankelijkvanleeftijdofpositie,eenzelfdeopnameperlengte-eenheidaangenomen.RecentfysiologischonderzoekondersteuntdezeaannamewatbetreftP,alseerstebenadering
(Clarksonetal.,1977)(ookdestraalisuniform,zieB4).
Indienmogelijkneemtdeplantopnaarbehoefte.Ofditmogelijkiswordt
enerzijdsbepaalddoordeopnamemogelijkhedenvandewortel,anderzijds
doorhetleverendvermogenvandegronddiedeconcentratieaandewortelwandoppeilmoethouden.NaaronsideegeeftdeMichaelis-Menten-relatie
demogelijkhedenaanvanhetwortelstelsel,maarwordtdaarvandoorregulatieslechtsdatdeelgerealiseerd datnodigis.
(C4)-Figuur9toontopwelkemanierdekritischeconcentratiewaarbijnog
netvoldoendeopnamemogelijkis,bepaaldwordtdoordeopnamebehoefteper
wortel.Indeberekeningeniseenrechtelijnalsgrensaangehoudenmet
alshellingshoeka=210 cms = 1 7 cmdag

(Nye,1977).Iedere (hcm)
2
-1
wortelmoetzorgenvooreenopnamevan TTR1 Amgdag .Deopnameper
worteloppervlakisF=aC enhetworteloppervlakperwortel 2TTR h.Dit
betekentdatdeconcentratieaanhetworteloppervlakminstensgelijkmoet
zijnaan:
Rj2A
C

lim = 2Rha
o

(9)

—12
—2—1
(ca.10 Molcm s =2,710

—3

mgPcm dag ,NyeenTinker,1977)bepaaltdeminimaalbenodigdebewor-3
telmgsdichtheid:deopnamebehoefte isvolgens (8)A=4,4 10 mgPcm
-1
2
.
2

-2

DemaximaleopnamesnelheidperwortelF

dag .Ditbetekentdat 1,6cm worteloppervlaknodigispercm bodemoppervlak,watbijeenwortelstraalvan0,025cmeneenbouwvoorvan20cm
3
overeenkomtmet0,5 cmwortelpercm bouwvoor.
(C5)- Alsverdereaannamegeldtnog,datgeenrekeninggehoudenismeteventueleveranderingeninpHofionensterkteinderhizosfeer.Dezezoudende
adsorptie-isothermaanzienlijkkunnenbeïnvloeden.
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root uptake
rate

c

lim.mclim.n

concentrationat
root surface

Fig. 9.Opnamepereenheidwortelalsfunctievandeconcentratieaanhet
worteloppervlak (CD ) .LijnIgeeftdeMichaelis-Mentenrelatieaanzoals
Ko
dieinkortdurendefysiologischeproevengevondenwordt.LijnIIgeeftaan
datinonsmodeldeopnameonafhankelijk isvandebuitenconcentratie,zolangdatmogelijkis.IngevalvanlijnIIIisdehoeveelheidwortelsdubbelzogrootalsbijlijnIIendaardoordeopnamepereenheidwortelhalf
zogroot.DezeopnamekantoteenlagereconcentratieC.. wordenvolgehouden.Bijdeberekeningenhebbenwede onderbrokenlijnIVaangehouden
alsgrensi.p.v.lijnI.

Fig. 9. Absorption per unit root as a function of the root surface (C~~).
Line I represents the Michaelis-Menten relation found in short-term
fysiological
experiments. Line II shows that in our model absorption is
is taken to be independent of concentration as long as possible. In the
case of line III the root density is twice as high and so the adsorption
rate per root may be half the value of line II. This lower absorption rate
may be sustained till a lower concentration C-, . is reached. In the
calculations the broken line IV was used as the boundary instead of line I.
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3.WISKUNDIGEFORMULERINGENGEBRUIKTE OPLOSSINGSTECHNIEK

3.1. De transportvergelijking

enrandvoorwaarden

Eengrootdeelvandeaannamesisnodigomtekunnenrekenenmetëén
gemiddeldewortelputtenduiteencilinder grond (A5,BI,B2,B4, C3),
waardoordewiskundige formuleringbetrekkelijk eenvoudigwordt.Omdat
alleenrekening gehoudenwordtmetdiffusieinradialerichting,resulteertdewetvanFick gecombineerdmetdemassabalansvoormobiel fosfaat^oorafleidingzieNyeenTinker, 1977)in:

ÖP

M
W

D' §_ï
ÔC*
r Ôr|_r Ôr

(10)

waarindeD'dediffusiecoëfficiëntindebodemoplossing is,gecorrigeerd
voorhetvochtgehaltevandegrondendetortuositeit (kronkeligheidvan
de transportbaan).Differentiatievanvgl.(3)naardetijdgeeft:
ÔP,
M
ôt

Ôt

ÔC
ôt

(ID

bijconstantvochtgehalte (A6).Alsdeadsorptie-isothermwordtweergegevenalsP=f(C),dan:
A

Ü A _ d P A ÔC _ ,,. ÔC
ôt " dC Ôt "* KL) Ôt

(12)

waarinf'(C)dehellingvandeadsorptie-isothermisbijgegevenC.Bij
lineaireadsorptieheeftf'(C)eenconstantewaardeK.Invullenvan(11)
en (12)in(10)geeft:
ÔC
ôt

r ôr

metD*=D'/(0+f'(C))

ÔC
ôr

(13)
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-2
Alsdebewortelingsdichtheidwcm bedraagt,danisdestraalR.vande
bodemcilinderwaardeworteluitputvolgensvgl.(5)gelijkaan (TTW)
2
Volgensvgl.(8)moetdeopnameperwortelAÏÏR bedragenendezemoet
passerendooreenworteloppervlak2IThRfi.
Aandewortelwandmoetdanookgelden:
Rj 2 A
2

2TThR„D'4£=irR, A of|^
0
or
1

or

(14)
r=R0=

^

^

Alstweederandvoorwaardegeldtdatoverderandvandebijdewortelbehorendebodemcilindergeentransportoptreedt

r

=Rl

Vooreenoplossing,analytischdanwelnumeriek,isnaastderandvoorwaarden,informatienodigoverdeuitgangstoestand.Hierissteedsuitgegaanvaneenuniformebegintoestand,d.w.z.P Mheeftopt=0overalinde
grondcilinderdezelfdewaardeP M (i),watermeeovereenkomtdatCinitieel
overaldewaardeC(i)heeft:

fc= P = £ )

(16)

°' MV

Vergelijking (13)metderandvoorwaarden (14)en (15)enbeginvoorwaarde
(16)vormenhetstelselwaarvandeoplossinggezochtwordt.Wezijner
vooralingeïnteresseerdhoelanghetopdezewijzebeschreventransport
deconcentratieaandewortelwandbovendein(9)genoemdelimiterende
concentratiekanhouden.

3.2. Oplossing in geval van lineaire

adsorptie

Indiegevallenwaarindeadsorptie-isothermmeteenrechtlijntebenaderenis,isP A=f(C)=KC (2)endusD* =D' / (0+K ) .
Vergelijking (13)isdaneenpartiëlelineairedifferentiaalvergelijking.
Voordeoplossinghiervanishethandigvariabelenenparameterstecombinerentotdimensielozegroepen (Min-ShingLih, 1975).Hierzijndevolgendegroepengebruikt:
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dimensieloze straal grondcylinder

p =R./ RQ

"

afstand

x =r /R Q

"

concentratie

u =C /C(i)

"

bouwvoordikte

r| =h /R ß

aanbod/vraagverhouding <f> =D p M (i)/(AR n^
tijd
T =D* t/RQ2
Dezegroeperingvereenvoudigt denotatie aanzienlijk enlaat tegelijk zien
hoedeverschillendevariabelen inonderlingeverhoudinghet eindresultaat
bepalen.ViaLaplace-transformatie bleekhetmogelijk eenanalytischeoplossing tevinden,zoalsuiteengezet isinAppendix I:
"

2 2

u = !+ K

2

x- p \+ .P + -,_( P\_ P

2
-,_.Ä_^ J H
1-p'
(I-P)

2

fc[IV
*£*f ? >»(f)"^-Tï^-„. -2,

,^ _

-TT? e""n T Ji2(potn)£JQ (xan)Yi(On)-YoCxOrt)Jl(ah)>1
n-1 a n
Jj2((%)-J,2(pan)

4(l-p )
(17)

J

HierinzijnJ Q ,Yfi,JjenY. Besselfunktiesvandeeerste (J)resp.tweede
(Y)soortennulderesp.eersteorde.Dea zijndewortelsvan:
n
Jj (a)Yj (pa)-Jj (pa)Y } (a)= 0
Ookhetuitrekenenvanconcrete getalwaardenmet dezeanalytische oplossing
vraagt speciale technieken,zoals inAppendix IIuiteengezetwordt.Uitde
vgl. (17)isteziendat insommige gevallen,d.w.z.bijbepaaldeparameterwaardendeoplossing aanzienlijkvereenvoudigt.De termenachterhet
somteken,waarinde tijdalleenvoorkomt ineenexponentvaneennegatief
getal,wordenna zekere tijdverwaarloosbaar t.o.v.heteerstegedeelte.De
oplossingkan indatgeval goedbenaderd wordendoorditeerstegedeelte
waarinde (dimensieloze)tijd alleenmaar lineairvoorkomt.Inditgeval:
x
2
OU = P

*.,.

XT
/-1 ~l\ -constant
ox „nA<p(l-p'')

Alsdeze zogenaamde "gelijkmatige uitputting"("steady-rate")wordtbereikt,
veranderthet concentratieprofiel indetijdnietvanvorm,alleenmaar
vanniveau.Deconcentratie endehoeveelheidmobiel fosfaatdalendanop
elkeafstandvandewortel eninieder tijdstapeven snel.
Figuur 10geefteenvoorbeeld vandeontwikkelingvaneendergelijkesituatie.
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6F>M

~*„ , « - 3 H m , - 1

— - m g cm .day
distance to theroot surface (cm)
.0.01

steady rate

0.5 I0 10203040 506070days

Fig.10.Ontwikkelingvandegelijkmatigeuitputtingssituatie('steadyrate").Desnelheidwaarmeefosfaatonttrokkenwordtuitiederevolumegrond
(6P /6t)convergeertnaaréénwaarde,onafhankelijkvandepositieten
opzichtevandewortel.Resultaatvanberekeningmetsimulatiemodel (zie3.3.)
Fig. 10. The development of the steady rate situation.

The depletion

vote

of soil phosphorus (ô PM / 6 t) converges to a single value3 independent
the distance

to the root. Results

for linear

adsorption.

of the simulation

model described

in 3.3

Dezefiguurtoontdeabsolutewaardevandeafnamevanhetmobielefosfaat
indetijd,opverschillendeafstandenvandewortelwand.Nazekeretijd
bereikenallecurvendezelfdeconstantewaarde.Opdatmomentisde"gelijkmatigeuitputting"bereikt,hetgeenhetrekenenzeervergemakkelijkt.
TabelIIgeeftdewaardenvanTwaarnasprakeisvangelijkmatigeuitputting.Wiskundigkaneendergelijkesituatiebereiktwordenbijnegatieve
concentratieaandewortelwand,hetgeenfysischnatuurlijknietacceptabel
is.

of
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TABELII.WaardevanT(T)waarvoorgelijkmatigeuitputtingbereiktwordt
enmaximumwaardevann<f>waarbijditnogoptreedtvoorC_ =0,inafhankelijkheidvanbewortelingsdichtheidw.
w (cm )

p

T

r|<f>

0,5

32

378

3200

1
2

23
16

187
92

1500
610

3
5

13
10

60
35

380
200

TABLEII. Value of T (T)

for which steady vate is reached andmaximum
S

value of ri<j) at whioh this occurs before CD = 03 depending on root
tio

density w.
Indetabelisdaaromtevensopgenomendemaximalewaardevan r\<$>waarvoor
nognetgelijkmatigeuitputtingbereiktkanwordenvoordeconcentratie
aandewortelwand0is.VoorafleidingenberekeningraadplegemenAppendixII.
Alsgelijkmatigeuitputtingbereiktwordt,danist directteformuleren
als:

(18)

l

l

Voordeafleidinghiervan,zieAppendixIII.
3.3. Oplossing in geval van niet-lineaire

adsorptie

Zoalsin2.2.1.isgetoond,isinhetnormale trajectvanhetP getal(19
tot50)geensprakevanlineaireadsorptie.Deschijnbarediffusiecoëfficiënt
JU

D invergelijking (13)isdaneenfunctievandeconcentratie.Dedifferentiaalvergelijking isnietmeer lineairendaardoorwaarschijnlijkanalytisch (nog)nietoptelossen.
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Daaromiseencomputerprogrammageschrevenwaarmeehetprobleemopgelost
kanworden.HetprogrammaisgrotendeelsopgezetovereenkomstigdeWiten
vanKeulen (1972),zodatvoordetailsnaarhunboekverwezenkanworden.
DeprogrammatekstisalsappendixIVbijgevoegd.Degrondcilinderrondomdewortelwordtverdeeldineenaantalschillen(ziefiguur 11).

Fig. 11.Schematischevoorstellingvanwortel (straalR-.enlengteh)en
grondcilinder (straalR.), opgedeeld inschillenvoorhetsimulatiemodel.

Fig. 11. Schematic represention of a root (radius Rß and length h) and
soil cylinder (radius R1)i divided into layers for the computer
simulation.
Dediktevandezeschillen (Ax.)» isnietconstantgekozen,maarneemt
meetkundig toevanafdewortelwand.Omdatdegrootstegradiëntenoptreden
dichtbijdewortelmoetdaardeschildiktehetkleinstezijn.Deconcentratieopdewortelwand isdoorextrapolatieuitdeconcentratieinde
eerste4schillenbepaald (zieapp.IV).Bijnumeriekeintegratiewordt
uiteraardgerekendmeteeneindigetijdstapAt.Destabiliteitseisvoor
•"•

2

detijdstapwordtgegevendoordeongelijkheidD"At/(2Ax)<1 (Richtmyer
enMorton, 1956).
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Wordtaaneendergelijkeeisnietvoldaan,dangaantijdenshetrekenproceskunstmatigeschommelingenindeconcentratiesoptreden,diezichgedurigversterken.Omnuinelkgevalaandestabiliteitseis tevoldoen
wordtinhetprogrammaAtberekendalsAt=0,3Ax./D ,waarinAx.de
diktevandeeersteendusdunsteschilenD deschijnbarediffusiecoëfJ
n
ficiëntindelaatsteschil.(Daarisdeconcentratiealtijdhetgrootst,
f'(C)dushetkleinstendaaromD maximaal).
Methetcomputerprogrammaisookeenberekeninggemaaktvoorlineaire
adsorptie;ditomdenumeriekeresultatentecontrolerenmetdeexacte
analytischeoplossing.Hetverschiltussenbeideblijktbinnenacceptabele
grenzenteliggen(figuur12).
1.0r-U

t=1day

t*3days

0.75
8
X

Fig. 12.Vergelijkingvandeoplossingvolgenshetsimulatiemodel(

)

metdeanalytischeoplossing ( 0 ) .

Fig. 12. Comparison of the solution
and the corresponding

analytical

of the computer simulation
solution

(

0

).

(

)
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RESULTATEN

4,1. relatie

bewortelingsdichtheid

- F - opname

Inhetalgemeenzijnweerbijdeberekeningeningevalvanniet-lineaire
adsorptievanuitgegaansituatiestevergelijkenwaarbijhetP-getalgelijkwas,omdatdepraktijkdatookalsmaathanteert.Indefiguren13A
t/mEwordtvoordegrondenuittabelIdetoeleveringstijd t weergegeven
alsfunctievanhetP-getal,bijverschillendebewortelingsdichtheid.
Hierinisookde"maximaletoeleveringstijd"t

getekend,datisde

tijdgedurendewelkedegronddevereistehoeveelheidkanleverenalsalle
mobielefosfaatinhetvereistetempobeschikbaarzouzijn.Informule:
t
= h P„(i)/A.Dezet
zougerealiseerdkunnenwordenbij
c,max
M
c,max
eenoneindighoge bewortelingsdichtheid,bijC..=0 (zie (9)bijR + 0 ).
Dezet

isdusevenredigmetP M (i)enuitdekrommingindefiguur

blijktdusnogmaalshetniet-lineairekaraktervandeadsorptie-isotherm.
Naarmatedegemiddeldebufferinggroteris,ist

groterendebij
cy m â x

gegevenbewortelingsdichtheid gerealiseerde t relatiefkleiner,maarabsoluutvaakgroter.Dedalgrond (figuur 13A)kanbijeenbewortelingsdicht-2
heidvan5cm eneenP-getalvan30ca82%van hetmaximaalmogelijke
w
leveren,delichtezeeklei (figuur 13C)ineenovereenkomstige situatie
slechts68%;absoluutzijndegerealiseerdetijdenresp.114en 184dagen.
Infiguur 14zijnalleresultaten samengevat,nuechterist uitgezet
alsfunctievandebewortelingsdichtheid.Duidelijkblijktuitdezefiguur
dateenbepaaldet bereiktkanwordenmetverschillendecombinatiesvan
bewortelingsdichtheid enP-getal.Zozoueenlandbouwkundige topproduktie
W
-1 -1
van 100dagendegroeisnelheidvan200kgha dag bereiktkunnenworden
-2
bxj
v
J eenP 50enw= 1cm ,bijP 30enJw=2à3enbijeenP 10welop J

w

'

w

w

zwaarbufferendegrondbijhogebewortelingsdichtheid,maarnietopeen
zwakbufferendegrond.Hetisduidelijkdatdecurvenmeerdivergeren
naarmatedebewortelingsdichtheid toeneemt.
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Bijdemeesteberekeningenisuitgegaanvaneenwortelstraalvan
0,025cm.Figuur 15toontberekeningenvooreenenkelgevalmet RQ= 0,010
cm.Langsdeabsciszijntweeverschillendegroothedenuitgezet:bewortelingsdichtheidenhoeveelheidbiomassa.Bijgelijkebewortelingsdichtheid
zijndunnerewortelsongunstiger (omgekeerddus:wortelharengunstiger).
Bijgelijkehoeveelheidbiomassaechterisbijeenkleinerewortelstraal
dewortellengtezoveelgroter (ditverlooptmetdekwadraatvandewortelstraal),datdithetopzichtzelfongunstigeeffectvandunnerewortels
meerdancompenseert.Ingevalvantekortschietend fosfaataanbod zoueen
plantdeterbeschikking staandebiomassadusbeterkunneninvesterenin
eengrootaantaldunnedanineenkleinaantaldikkewortels (uitdeanalytischeoplossingisditalgemeentebewijzen).Ditnatuurlijkonderde
veronderstellingdatfysiologischeopname-entransportmogelijkheden (a)
gelijkendeverdelingvandewortelshomogeenblijven.

4.2. Karakterisering

van het P-leverend vermogen afhankelijk

van de

bewortelingsdiohtheid
Infiguur 14blijktdatverschillendegrondenbijgelijkP somswelop
êênlijnzitten,maarsomsookniet.VooralbijhogerebewortelingsdichthedensuggereertdezefiguurdateengelijkP noggeengelijkeopnamemogelijkhedenaangeeft.DitbrengtonsopdevraaghoehetP-leverendvermogenvandegrondtekarakteriserenis,afhankelijkvanhetbufferendvermogen.Wekunnenditvooreendeelzienbijdeberekeningenmeteenlineaireadsorptie,d.w.z.constantebuffercapaciteit.
Infiguur 16isdetoeleveringstijd t,uitdeanalytischeoplossingberekend,gegevenalsfunctievanbewortelingsdichtheid en adsorptieconstanteK,bijgelijkehoeveelheidmobielfosfaat ( P j . Inditgevalblijktde
situatieduidelijkongunstigernaarmatedebufferinggroteris.Infiguur
17staatopnieuwt uitgezettegenw,maarnubijgelijkP getal.Grotere
bufferingisnuongunstigbijlagebewortelingsdichtheid,maarveelgunstigerbijhoge (decurvenvoorK= 100enK=300bijvoorbeeld snijdenelkaar
bijW=2,2).DitomdatbijgelijkeP-getaleenhogerebufferingookeen
w
groterehoeveelheidmobielfosfaatbetekent.DeeisvangelijkP bij
verschillendebufferingovercompenseertdus,althansbijhogebewortelingsdichtheid,deongunstigeinvloedvansterkeadsorptieophettransport.
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H u m o u s sand

w=05

30
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Pw , m g P 2 0 5 / l s o i l

30
50
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w=3

w=2
200-,

w=1

w=0.5

Fig.13At/mE.Toeleveringstijd (t)vandeverschillendegrondenals
functievandeP enbewortelingsdichtheid (w).Bijdeberekeninggebruikte
parametersstaaninhoofdstuk0.
Fig. 13 A-E. Uptake time (t ) of different
root density

soils

(w). Parameters used are listed

as a function

in chapter

0.

of P and
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398
'278

--224

.-*175

403

Q3Q5 1

W 5cm"

Fig. 14.Toeleveringstijd t alsfunctievandebewortelingsdichtheid (w)
voorverschillendegrondenbijdrieP niveaus.Degetallenbijheteind
vandecurvengevent
°

aan.
c,max

Fig 14. Uptake time (t ) as a function of root density (w) on different
soils,at three levels of P . The numbers at the end of each curve indicate
c-3max
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t c days
t c ,max

mgroot fresh weight cm soil
I

10
5

w —»• cm - 2

Fig.15.Toeleveringstijdt alsfunctievanbiomassa (bovensteschaal
ofbewortelingsdichtheid (w,ondersteschaal

)

)bijtweewaardenvande

wortelstraalR_.BerekendvooreenP-armejongedalgrond.
Fig. IS. Uptake time (t ) as a function
or root density

(w3 lower scale

Calculated for a P-deficient

fine

of root biomass (upper scale

)

—) for two values of root radius i?_.
sand.

Hierblijktookweerdegroteinvloedvandebewortelingsdichtheid opde
opnamemogelijkheden.Hoegroterdebewortelingsdichtheidhoegroterdeel
vandemaximaalbeschikbarehoeveelheidP Mkanwordenopgenomenvoordatde
aanvoerontoereikendwordt.Ditbetekentdatmenkanverwachtendatnaarmateeengewaseenhogerebewortelingsdichtheid heeft (doorsoortgewasof
plaatselijkeomstandigheden)eenhogereextractieverhoudingwater/grond
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2 0 0 h t c dagen

.
Pm=4.io

-3
D
mgPcmJ

100

Fig. 16.Toeleveringstijd (t)alsfunctievanbewortelingsdichtheid (w)
bijgelijkP Mvandegrondenverschillendebuffering (K,getallenbij
decurves),berekenduitdeanalytischeoplossing.ZieappendixIIvoor
berekeningswijze.

Fig. 16. Uptake time (t ) as a function of root density (w) at the same
value of P„ and different buffering capacities of the soil (Ks numbers
on the curves). Calculated from the analytical
solution.
K=1000
200750

500
100-

Fig. 17.Gelijkaanfiguur 16,maarnubijgelijkeP vandegrond
w

Fig. 17. The same as figure 163 but now at constant P of the

soil.
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-waarmeeeengroterdeelvanhetmobielfosfaatwordtgeëxtraheerdbetereresultatenopzalleverenvoordekarakteriseringvandefosfaattoestand.Deruimereextractieverhoudingzalvooralopdezwaarbufferende
grondenmeerfosfaatin oplossingbrengen,overeenkomstigdeopnamemogelijkhedenvaneengewasmetsterkerewortelontwikkeling.Alsuitersten
bijdeextractiekanenerzijdsgeldendeconcentratieinbodemoplossing
(C,bijhetheersendevochtgehalte,inditgeval Q=0,4)enanderzijds
detotalehoeveelheidmobielfosfaat (P,bijoneindiggroteextractieverhouding).
Uitdeafstandtussendelijneninfiguur 18At/mCblijktdatbijeen
—2
bewortelingsdichtheidvan2cm C(i)nochPM(i)eengoedevoorspellingvan
t mogelijkmaken,terwijldaarentegendeP waardenopdeverschillende
grondeneenvergelijkbarebetekenishebben.WehebbendezebeschouwinguitgebreiddoorvariantenopdeP-extractienaterekenenbijvariërende
extractieverhouding 6endezetecorrelerenmetdedoorsimulatiegevonden
t .Met

