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INLEIDING

Kortleven (1963)bestudeerde deopbouwenafbraakvan
humusbijbouwland opminerale grondenenkwamtotde
volgendeformuleringen:
Ay=K.x-K?y=K.U^--y =K,(ym-y)

'2 w m

en:
Y

_]LUL

=(1_K 2 ) f c «

e'***

y » - ?0

waarin:
y0=humusgehalte indeuitgangstoestand
y =humusgehalte optijdstipt(t=tijd injaren)
y =humusgehalte indeevenwichtstoestand (K.x=K„y)
m
1
2'm
x=jaarlijks toegevoerdeorganischestof
K=humificatiecoëfficiënt,fractievanxdienaeen
jaargehumificeerdis
K=afbraakcoëfficiëntvoorgehumificeerdeorganische
stofindegrond
Bijgebruikvandezeformulesmoetenallehoeveelhedenwordenuitgedrukt indezelfdeeenheid,percentage
vandedrogegrondofkg/ha.
Deformules gevenaandathetverloopvanhethumusgehaltebijeenconstante aanvoervanorganischmateriaalbepaaldwordtdoorhetverschil tussenhethumusgehalteopeenbepaaldmomentenhethumusgehalte inde
evenwichtstoestand.

Aannemende datvoorhetverloopvanhethumusgehalte
opgrasspcrtveldendezelfdewetmatigheden gelden,wordtin
dezestudieaandehandvangegevensuitdeliteratuuren
uiteigenonderzoek eenbenadering gegevenvoordewaarden
vandeparameters K,,K0 eny envoordetoevoervan
c

1

2

J
m

organischmateriaalx.
Voordeomrekeningvangehalten inkg/hawordtgebruik
gemaaktvandedoorKortleven (1970)ontwikkeldeformule:
volumegewicht =1:(0,02525x %org.stof+0,6541)

TOEVOERVANORGANISCHESTOF

Bijgrassportveldenbestaatdetoevoervanorganischmateriaaluitgemaaid gras,grasstoppels engraswortels.
Opsportveldenwordthetgemaaide grasgewoonlijk
nietafgevoerd;hetdraagtdusvolledigbijtotdehumusopbouw.Degeproduceerdehoeveelheid isondermeerafhankeiijkvandebemesting,demaaifrequentie,demaaihoopte
endebespeling. Ineenproefwerdbijbemestingmet 200kg
N/ha,driemaalperweek rollenmetdebetredingsrol,en
dertigmaalmaaieneenproductievan 1600kgdrogestof
perha,perjaaraangemaaid grasgevonden. (RiemVis,
1974).Deze invergelijkingmetproduktieprasland,lape
drogestofproduktie isvoornamelijk hetgevolgvanhetveelvuldigmaaien.Dekunstmatigebetredingwerktgroeiremmend inhetvroegevoorjaarenindeherfst.Inde
maandenmeitotoktober isdeinvloedvandebetreding
opdegrasgroeigering,mogelijk zelfspositief.
Debijdragevandegrasstoppel aandehumusopbouw
wordtbijsportveldenbepaald doorhetdeelvandetotale
massadatdoorbespeling enweersinvloeden indewinter^
periode afsterft.Indeherfstvan 1974werdgemiddeld
overtienwaarnemingeneenhoeveelheid van5000kgdroge
stofperhaaannietgemaaid grasenin de toplaagvan
degrond aanwezige stengeldelengevonden.
Dewortelmassawordtondermeerbeïnvloed doorde
ouderdomvandegrasmat,debemesting,demaaifrequentie,demaaihoogteendebespeling.Alsregelwordthet
organische-stofgehalte vandegrondbijgrasvelden
bepaald indelaag0 - 5 cm.Daaromwordtspeciaalaandachtgeschonken aandehoeveelheidwortels indezelaag,

die 60-90%vandetotalewortelmassa inhetprofielvertegenwoordigt.
VanderHorstenKappen.(1970)geven cijfersover
dewortelmassa indelaag0-5 cmbijsportveldproevenvan
verschillende ouderdom.Bates (1948,geciteerddoor
Troughton,1957)vermeldtvergelijkbare gegevens overde
laag0-10 cm,uitgedrukt inprocentenvandewortelmassa
bijeenéénjaaroude zode.Hetverband tussendeouderdomvandezodeendewortelmassa isafgebeeld infiguur1

droog w o r t e l g e w i c h t
m ' / i ( I j a a r = 100%)
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F i g . 1 . Invloed van de ouderdom van de zode op de wortelmassa
• Van der Horst en Kappen (1970); 100% = 4000 k g / h a .
x'Bates (1948).

Bij de gegevens van Van der Horst en Kappen i s 4000 kg
droge s t o f p e r ha g e l i j k g e s t e l d aan 100 % . Omdat de levensduur van een g r a s w o r t e l b e p e r k t i s (2 t o t 3 j a a r ) ,

zaldewortelmassanaverloopvantijdeenevenwichtstoestandbereikenwaarbijdeproduktie endeafsterving
vanwortels aanelkaargelijk zijn.Infiguur 1 isnog
geensprakevaneenafbuigingvanderegressielijndie
voldoetaandevergelijkingy=118x.Opbasisvande
gegevensvanVanderHorstenKappen (1970)isdejaarlijksetoenamevandewortelmassaindelaag0-5cm
1,18x4000=4700kgdrogestofperha.Wijnemenaan
datdezeproduktie ookbijhetouderwordenvandezode
gehandhaafdblijftendatuiteindelijk eenevengrote
hoeveelheidwortels jaarlijks zalafsterven.
Goedewagen enSchuurman (1950)kwamentoteenzelfde
conclusie,maarsteldendejaarlijksewortelproduktie
indelaag0-20 cmop5000kg/ha. Vandewortelmassa inde
laag0-20 cmvonden zij 70% indelaag0-5 cm.

HUMIFICATIE

Kortleven (1963)vondgeenduidelijkeverschillen
tussendehumificatiecoëfficiëntenvoordebij zijnonderzoekbetrokkenvormenvanorganischmateriaal.Kolenbrander
(1974)geeftvooreenaantalmaterialenwelafzonderlijke
humificatiecoëfficiënten,dieechter inveel gevallenlager
zijndandedoorKortleven alsgemiddelde gehanteerdewaardevan0,40.UitdedoorKolenbrander verzamelde gegevens
zijnvoordezestudievanbelang:
organischmateriaal: humifieatiefactor:
groenemassa
0,20
groenbemesters
0,25
wortels
0,35
Deze factorenwordenbijdeberekening gebruiktvoor
respectievelijk gemaaid gras,grasstoppels,er, iras'-'crtels
indelaag0-5 cm.Aannemende datdeinvloedenvandeafzonderlijkebestanddelenophetorganische-stofgehalte vande
grondadditief zijn,kandejaarlijkse aanvoervangehumificeerdeorganische stofopdeintabel Iaangegevenwijze
wordenberekend.Debijdragevandegrasstoppel isafhankelijkvandebespelingenwordtop30-1001vandestoppelmassagesteld.
TABEL I.Toevoervangehumificeerdeorganischestof
gemaaid gras
grasstoppel
wortels
totaal

0,20 x 1600
=
320kg/ha
0,25 x (1500-5000)= 375-1250kg/ha
0,35 x4700
=
1645kg/ha
2340-3215kg/ha

Degrootstetoevoeraanorganischmateriaalkomtop
rekeningvandewortelmassa.Degrasstoppelkaneenbelangrijkebijdrage leverenopterreingedeelten dieintensief
bespeeldworden.Indepraktijk zalmenopdezegedeelten
echter inveelgevallen geensterkereverhogingvanhet
organische stcfgehalte vindendanópminder intensiefbespeeldeplaatsen.Alsonderhoudsmaatregelwordtnl.opveel
sportveldenmatig fijntotmatiggrofzandgestrooid,
waarbijdegrootstehoeveelheden opdemeest intensiefbespeelde gedeeltenterechtkomen.VanWijkenBeuving (1974)
vondenopdezegedeeltennietalleeneenlagerorganischestofgehalte,maarookeenlagergehalte aandeeltjeskleinerdan0,osnr eneenhogerpercentage aandeeltjesvan
defractie0,05-0,21mmdanophetminder intensiefbespeeldegedeelte.
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AFBRAAKVANORGANISCHESTOF INDEGROND

Voorhetbepalenvanafbraakcoëfficiënten moetmen
overtijdseriesbeschikkendieeengrootaantaljarenbeslaan.Deliteratuuropditgebied isvoorgraslandzeer
beperkt.Somswordtmetbehulpvangraslandpercelenvan
verschillende ouderdom eenschatting gemaaktvanhetverloopvanhetorganische-stofgehalte. 'tHart (1950)geeft
voordelaag0-20 cmeenschematischevoorstellingwaaruit
doorberekening devolgendekarakteristieken kunnenworden
afgeleid:
y =190.000kgorganische stofpèrha
:2 =0,04
K,
enopgrond
vanK.x=1K„y: 2Jm
^°
K .x=7600kgorganische stofperha
Bijoudgraslandopzandgrondvond 'tHart indelaag
0-5 cm 32%vandevoorraad aanorganischestofindelaag
0-20 cm.Voordelaag0-5 cmzouy m -0,?2x 190.000-60.»00
kg zijnenbijaannamevaneengelijkblijvendeafbraakcoëfficiëntvoordelaagvan0-20 cm,bedraagt Kj x ~0,04x
60.800=2432kg.Devoorraadvan60.800kgindeevenwichtstoestandkomtovereenmet 11,5% organischestofindelaag
0-5 cm.
Bewerkingenvangegevensvangraslandenvanverschillendeouderdom zijntevindenbijWalkeretal.(1959)en
bijRichardson (1938).
DegegevensvanWalkeretal.(1959)voordelaag
0-10 cm,leverendevolgendeparametersop:

11

y
m
K2

C-gehalteN-gehalte
6,69
0,91
0,084
0,033

Uity =6,69 voorhetC-gehalte volgteenorganischestofgehaltevanomstreeks 13°Ô indelaag0--0cmof 15%in
delaag0-5 cm.Hetverschil inK„bijCenNhoudtverband
methetfeitdatdeC/N-verhouding bijnieuwingezaaidgrasland indeloopvandetijddaalt.
Richardson (1938)vermeldtalleenhetverloopvanhet
stikstofgehalte vandegrond ondergrasbegroeiingen inde
Jaap0-20 cm.Hieruitkunnendevolgendeparametersworden
afgeleid:y =0,262enK„=0,011.UitdedoorRichardson
gegevenverhouding C/N =12,1 indeevenwichtstoestand,
volgteenmaximaalC-gehalte van3,17sindelaag0-20 cm,
overeenkomend metca. 9%organische stofindelaag0-5•;:.
BijaannamevaneenzelfdeverhoudingvoorIC tussenC
enNalsuitdegegevensvanWalkeretal.werdgevonden,
geldt:
0,084
K
2C= ÖTÖT3- X °'°11 = °>° 3
Jackman (1964)bestudeerde deorganische-stofhuishoudingbijeenaantal graslandpercelen inNieuwZeeland.
HijgeeftvoorhetC-gehalte vandegrond deintabelII
vermelde afbraakcoëfficiëntenendedaarvanafgeleide
halveringstijden.Delaatstenwerdengevondendoorte
stelleny -y .= \{y - yn), waaruitvolgt:

12

en
0,693
t=
K

2

TABBtII.Afbraakcoëfficiënten enhalveringstijden voorkoolstofindelaag0-7,5cmvolgensJackman (1964)
K

2'

0,017
0,025
0,046
0,050
0,069
0,099

t

i
41
28
15
14
10
7

Jackmanvermeldtnadrukkelijkdatdegemaakteschattingenmetaanzienlijke foutenzijnbelast.Degemiddelde
waardeK =0,05 wijktechternietbelangrijkafvandein
hetvoorgaande genoemdewaarden.
Rüssel (1960)vondvoordelaag0-5cmuitwaarnemingen
overeenperiodevan39jaareenafbraakcoëfficiënt voororganischestofvan0,029.
Naastdegenoemdeonderzoeking zijnuiteigenlandenige
gegevensbeschikbaardievoorhetmerendeelbetrekkinghebben
opeenrelatiefkleinaantaljaren.Uitdezegegevensisdoor
rechtlijnigevereffeningdegemiddelde stijgingvanhetorganische-stofgehalteperjaarberekend.Hoewelprincipieelniet
juist,lijktdezewerkwijze toelaatbaarvooreenbeperkt
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aantaljaren.
HetverslagvanhetonderzoekvanNSF-KNVB-KNHMopnegensportveldenoverdejaren1962tot1969(Anonymus,1969)
vermeldt organische-stofgehalten enuitgestrooidehoeveelheden zand.Tabel IIIgeefteenoverzichtvandegegevens.
TABELIII.Het'verloopvanhetorganische-stofgehalte ende
gebruiktehoeveelheden zand (sportveldenonderzoek NSF-KNVBKNHM)
Veld

Organische-stofgehalte in %
januari 1963
stijgingper
jaar

1

3,43

2

4,18

3

3,47

4

4,28

5

1,24

6

4,38

7

4,46

8

3,65

9

11,46

0,186
0,211
0,026
-0,046
0,246
-0,082
-0,156
-0,017
-0,610

Zand
' m/veld
totaalover
1961-1969

0
0
240
240
100
300
300
30
520

Hoewelderegressiecoëfficiënten (stijgingperjaar)
ineendeelvandegevallennietbetrouwbaarvannulafwijken,zijnzijgehandhaafdvoordeverderebewerking
vanhetmateriaal.Hierbijisgebruik gemaaktvanderegressievergelijking:
Ay=a y Q + bz+c
waarin:
Ay=stijgingvanhetorganische-stofgehalte in %perjaar.
y =organische-stofgehalte injanuari1963
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z = zand, totaal over de jaren 1961-1969 in 10 m /veld

Als resultaat van de bewerking werd gevonden:

a = -0,05250 + 0,01488
b = -0,00689 + 0,00239
c = 0,34242 + 0,05159

De coëfficiënten zijn alle betrouwbaar tot zeer betrouwbaar.
In het gebruikte regressiemodel geeft a het deel van de
aanwezige organische stof dat wordt afgebroken en b geeft de
verlagende invloed van toegevoegd zand op het organischestofgehalte, c is een maat voor de verandering van het organische-stofgehalte indien y = 0 en z = 0, en als zodanig
te vergelijken met de term K x in de humusformule, de fractie van de toegevoerde organische stof die overgaat in humus,
De in het voorgaande gevonden karakteristieken zijn samengevat in tabel IV. Zonodig zijn de uitkomsten herleid tot
de laag 0-5 cm onder aanname van een gelijkblijvende afbraakcoëfficiënt in de laag 0-20 cm. Voor de opeenvolgende
lagen van 5 cm dikte is een naar beneden toe afnemende humusvoorraad van 32, 25, 23 en 20% van het totaal over 0-20
cm aangenomen ('t Hart, 1950).

TABEL IV. Karakteristieken voor het verloop van het organische-stofgehalte van grasvelden
Bron

y.
m

K-,

eigen onderzoek
't Hart (1950)
Richardson (1938)
Walker et al. (1959)

2340'-3215
0,04

2515

9%

0,03

1531

15°ö

0,08

5809

•\2%

Jackman (1964)

0,05

Russell (1960)

0,03

Anonymus (1969)

KjX, kg/ha

8%

0,05

2254
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Deuitkomsten gebaseerdophetonderzoekvanWalker
etal.(1959)nemenduidelijk eenuitzonderingspositie in.
OokJackman (1964)vondbijenkelegrondenhogeafbraakcoefficiënten.Mogelijkhebbenbodem-enklimaatsomstandighedenhierbijeenrolgespeeld.Wordthetonderzoekvan
Walkeretal.(1958)buitenbeschouwing gelaten,danzijn
degemiddelden
K„=0,04 eny =10%. Uitdezecijfers
6
2
'm
volgtK x =K„y =2206kg/ha.Bijeenaanvoervan 320kg
1

2m

uitgemaaid grasen1645kguitdewortelmassa(tabelI)
resteertvoorgehumificeerdeorganische stofuitdestoppel2206-1965 =241kg.Ditkomtovereenmeteenafsterving
van201vandebijsportveldproevenindeherfst aanwezige
stoppelmassa (tabel I). Deaanvoervanorganische stofuit
destoppelmoetbijintensiefbespeelde sportveldenbelangrijkgroterwordengeachtdandegenoemde 241kg,welk'
getalvooreenbelangrijk deelsteuntopgegevensdieafkomstig zijnvanproduktiegrasland.Wordtdeaanvoeruit
degrasstoppel optweederdevandeindeherfstaanwezige
hoeveelheid of3350kggesteld,overeenkomendmet 840kg
gehumificeerde organische stof,danbedraagtdetotaleaanvoerKjX=320+840+1645=2805kg/ha.BijK2= 0,04
leidtdezetoevoertoteenorganische-stofgehalte inde
evenwichtstoestand vany =14%.
m
Opgrondvanhetvoorgaandekunnenvoordelaag0-5cm
opintensiefbespeelde sportveldendevolgendekarakteristiekenwordengehanteerd:ym = 14%=70.000kg/ha
K 2 =0,04
Kx=2800kg/ha
x=9600kg/ha (1600kggras,3300kgstoppel,4700kg
wortels)
K

, °mw =°-M
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Inpassingvandezeparameters leidttotdevereenvoudigdehumusformules:
Ay=2800-0,04 y (yinkg/ha)
en:
14-y t
= (1-0,04) =2,7183
14

-

-0,04t
(yin I)

y0

of:
14-y
log rrj—2 -=-0,0175t (yin %vandedrogegrond)

Metbehulpvandelaatste formule zijnvoorenkele
sportveldproeven deorganische-stofgehalten voordeeerste
jarenberekendenvergelekenmet.deinwerkelijkheidgevondenwaarden.Hetresultaat issamengevat intabelV.
TABELV.Berekendeenwaargenomen organische-stofgehalten
bij sportveldproeven
t
0
1
2
3
4
proef,IB-no.

Berekend Waargenomen

Berekend Waargenomen

1,0

0,9

0,9

3,6

3,58

1,51

1,83

1 ,99

4,23

3,58

2,01

2,42

2,18

4,62

4,01

2,48

3,56

2,76

4,99

4,52

5,34

4,96

1954

1955

1768

17
Geziendeheterogeniteit vandegegevenswaaruitde
parametersvoordehumusformule zijnafgeleid,ishetresultaat zeeracceptabel.Dit istemeerhetgevalomdatbij
debepalingvanhetorganische-stofgehalte volgens degloeiverliesmethodeeenrelatieve foutvan 10% (spreidingtussen
duplo's)toelaatbaarwordtgeacht.
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BEHEERSINGVANHETORGANISCHE-STOFGEHALTE

Uitgegevensvanhetsportveldenonderzoek vanNSF-KNVB3
KNHM (Anonymus,1969)werdberekend dat 10m zandperveld
van7000m in29jaardejaarlijkse stijgingvanhetorganische-stofgehaltemet0,0069%vermindert.Naomrekeningtot
q
-1
m'.ha
.jaar-1 isderegressievergelijVing:
Ay=-0,055/-0,0046z +0,343
waarin:
Ay=stijgingvanhetorganische-stofgehalte perjaar
y =organische-stofgehalte in % vandedrogegrond
, . 3 , - 1 . - 1

z=zand m m.ha .jaar
Hetorganische-stofgehalte blijftconstantindien:
z=-11y+74
Hoelagerhetgewensteorganische-stofgehalte,deste
groterdehoeveelheid zanddienodig isomditniveaute
3
3
handhaven.Zozoubijy=5,17m enbijy=3,40m zand
perhaperjaargegevenmoetenworden.
Tervergelijking iseenberekening opgesteld opbasis
vanmengverhoudingenwaarbijwordtuitgegaanvaneengrond
met SI organische stofeneenbezandingsdikte van0,5cm=
50m/ha.Hetorganische-stofgehalte vanhet zandwordtop
0,5%gesteld.Hetorganische-stofgehalte dateenjaarna
hetbezandenbijeenconstantebemonsteringsdiepte kanwordenverwacht,wordtberekend.
Indit
geval
geldt:
Ay=-0,053
x5
-0,0046
x50+0,343=-0,15
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Volgensdevolumeverhoudingengeldt:
4,5 cmgrondmet 5%org.stofbevat 28695kgorg.stof/ha
0,5 cmzandmet0,5%org.stofbevat 376
5cmgrondmengselbevat
29071
aanvoerorg.stofin1jaar (Kx)
2800
afbraak org.stofin1jaar
0,04 x2907
-1163
voorraad org.stofna 1jaar
30708kgorg.stof/ha
30708kgorganische stof/haindelaag0-5 cmkomtovereen
met4,751organischestof,Ay=4,75 -5=-0,251
Geziendeonnauwkeurigheden indegegevens ishet
verschiltussendeuitkomstennietverontrustend.In
principemoétbijorganische-stofonderzoek metdergelijke
afwijkingensteedsrekeningwordengehouden.
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AANBEVELINGENVOORVERDERONDERZOEK

Inhetvoorgaande zijnfactorendiemoeilijk incijfers zijnuittedrukkenofwaaroveronvoldoende gegevens
terbeschikking staan,buitenbeschouwing gelaten.Indit
verbandmoetalseerstewordengenoemdhetorganische-stofgehaltevandelaag0-2 cmincombinatiemetversnerinpvan
hetoppervlak doorverterende gras-enstoppelresten.Deze
factorenkunnendegebruikskwaliteit vansportveldensterk
beïnvloeden.
Sommigeonderzoekers achtendeinvloedvanprikrollen
envandeactiviteitvanregenwormenophetorganische-stofgehalte vandetoplaagvanbelang.Opditgebied zijnmomenteelonvoldoende gegevensbeschikbaarvooreenkwantitatieve
beoordeling.
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SAMENVATTING

Aandehandvangegevensuitdeliteratuurenuiteigen
onderzoekwordteenkwalitatievebenaderinggegevenvoorde
organische-stofhuishouding bijgrassportvelden indelaag
0-5 cm.Hierbij isgebruikgemaaktvandedoorKortleven
(1963)ontwikkeldeformules:
Ay=K.x-K.y

en:
y
y

m" Y

,„

„Nt ...-K2t

=(1-K 2 r -e

m "y O

waarin:
yn =humusgehalte indeuitgangstoestand
y =humusgehalte optijdstip t (t=tijd injaren)
y
indeevenwichtstoestand (K.x=K„y
'm =humusgehalte
°
1)

2'm

x =jaarlijks toegevoerde organischestof
K =hunificatiecoëfficiënt,fractievanx,diena 1jaar
gehumificeerdis
K =afbraakcoëfficiëntvoorgehumificeerdeorganischestof
indegrond
Voorsportveldenkunnenaandeparameters devolgende
waardenwordentoegekend:Kx=2800kg/ha,x=9600kg/ha,
K =0,29;y =14$=70.000kg/ha,K2 =0,04.Uitwerking
leidttotdevereenvoudigdeformule:
14-y
=-0,0175t (yin %vandedrogegrond)

log
14-y0
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Bijvergelijking vanmetbehulpvandezegegevensberekendeenbijsportveldproevenwaargenomen organische-stofgehaltenwerdeenredelijk goedeovereenstemmingverkregen.
Voorhethandhavenvanhetorganische-stofgehalte op
eenbepaaldniveaukangebruikgemaaktwordenvandeformule
Ay=-0,053y -0,0046z+0,343
indienAy=0geldt:
z=-11y + 7 4
waarbij
Ay=stijgingvanhetorganische-stofgehalte perjaar
y =organische-stofgehalte in %vandedrogegrond
z=verschralingszand inm .ha .jaar
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SUMMARY

The organic-matter

regime in sports

turfs

Anestimationofaccumulationanddecompositionof
organicmatterundersportsturfismadeusing theformulas
developedbyKortleven (1963):
Ay = K x - K y
7
1
2
and:
ym - y
.m

=- (1 - K J 1 1 -

where:

Ay=yearly changeinorganicmattercontent
y =soilorganicmattercontentattimet(tinyears)
y0 =soilorganicmattercontentatt=0
ym =soilorganicmattercontentatstateofequilibrium
x =yearlysupply oforganicmatter
Kj =coefficient ofhumification
K2 =coefficient ofdecomposition
Withrespecttothelayer0-5cmthefollowingestimateswereobtained fromdatamentioned inliteratureand
fromexperiments-onsports turfs•atthe Institutefor
SoilFertility: K,X =2.800kg/ha,x=9600.kp/ha,K•=0,29;
y m = 14%=70000kg/ha,'I<2=0,04.Usingthese,parameters
thehumus formulacanbesimplifiedinto:
10,
14-y
l0
S 14-y =-0,0175t(yandy in %ofdrysoil)
0
0

24

Organic-matter contents calculated fromthisequation
agreedwellwithobserved datafromsportsturfexperiments
Tomaintain theorganic-matter contentofthetopsoil
(0-5cm)atadesired levelbydressingswithpuresandthe
followingequations canbeused:
Ay=-0,053y-0,0046z +0,343
and ifAy=0:
z=-11y+74
where:
'
>
Ay=changeinorganicmattercontentafter 1yaer
y =percentage organicmatter
3-1
-1
z =sandsupplied inm-ha .year
Ay andyareexpressed aspercentages ofdrysoil
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