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1 Inleiding

1.1 Het probleem
Kaliisonontbeerlijk voordegroeivangras.Hijwordt met behulp van de wortels
aandebodem onttrokken.
De hoeveelheid, die de plant gedurendedegroeiterbeschikkingstaat,wisseltsterk
van perceeltot perceel enverandert met detijd onder invloed van verschillende factoren. Samenmet andere groeifactoren bepaalt zehetgewichtendeminerale samenstelling van de te oogsten delen.
Meteentoenemende kalivoorziening stijgt het kaligehalteinhetgewasendalende
gehaltenaan natrium, calciumenmagnesium.Hierdoor kunnen samenstellingen van
hetvoerontstaan,diebezwaarlijk zijn voor het dier. Dit geldt in het bijzonder voor
weidegras, dat ongeveer 70%van detotale opbrengst van het grasland uitmaakt en
dat gedurende een groot deelvan hetjaar het enigevoedselvan het dier is.Zo geeft
een te ruime kalivoorziening, vooral wanneer deze gepaard gaat met hoge stikstofgiften, kans op kopziekte (hypomagnesemie) bij rundvee ('T HART en KEMP, 1956;
KEMPen 'T HART, 1957;KEMP, 1958 en 1960;KEMP C.S., 1961).Ookkan denatriumvoorziening van het rund lager zijn dan noodzakelijk voor een goede gezondheid
(KEMP, 1964; HENKENS en VAN LUIT, 1963; OOSTENDORP, 1961).
Opeen groot deelder percelen isdekalivoorziening te ruim en op eengeringdeel
te krap (KOOPMANS, 1960:Tabel 1 onder 1.4).
Nogafgezien van devraagnaar hetjuisteniveauishetvan grootpraktisch belang
omteweten,opwelkewijze men dekalivoorziening oppeilkan brengen en houden.

1.2 Het kaligetal
Dehoeveelheidkaliindezodelaagisinhetalgemeen velemalen groter dan dehoeveelheiddiehet gewasgedurendeééngroeiseizoenaan dezelaag onttrekt.
Kalikomtvoor:(a)indebodemoplossing(vooreenzeerkleindeel),(b)ininwater
oplosbare vorm in plantaardige en dierlijke resten, (c) in direct uitwisselbare vorm
aanhetoppervlakvandemineraleenorganischebodemkolloïden, (d) inmoeilijk uitwisselbarevorm,gebondenaandemineralebodemkolloïden,(e) inmet-uitwisselbare
vorm,gebondenindekristalroostersvankaliumhoudende mineralen alsglimmersen
veldspaten en in bepaalde kleimineralen. Tussen deze vormen vinden voortdurend
overgangenplaats.Alnaar desterktevandezebindingenisdekalimeerofminderof
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in hetgeheel niet opneembaar voor deplant (DE VRIES en DECHERING, 1960: 92e.v.;
VAN DER SPEK, 1944).

De gebruikelijke maat voor debeschikbare hoeveelheid bodemkali is het kaligetal
van debovenste vijf cm. Ditgetal wordt berekend uitdehoeveelheid kali dievolgens
een gestandaardiseerde methode met0,1 n HClextraheerbaar is,en uit het humusgehalte. De geëxtraheerde hoeveelheid in mg K 2 0 per 100gram droge grond ishet
K-HCl-cijfer. Zijisbijbenadering gelijk aandedirect uitwisselbare hoeveelheid. Het
humusgehalte, uitgedrukt in gewichtsprocenten van de droge grond, is bij de interpretatie vanhetK-HCl-cijfer nodig, omdat debeschikbare hoeveelheid kali mettoenemend humusgehalte afneemt. Deberekening vindt plaats volgens deformule:
kaligetal =

10 x K-HCl-cijfer
—
ƒ X humusgehalte

(1)

Hierin isƒ afhankelijk van humusgehalte en grondsoort. Op zand- en dalgrond varieert/van 1,2bij laag humus tot0,8bij hoog humus enopdeandere grondsoorten
van 1,6tot 0,8. Vóór deanalyse worden alle delen groter dan2mm,waaronder ook
planteresten, uit het monster verwijderd (Landelijke Adviesbasis Grondonderzoek;
DE VRIES en DECHERING, 1960: 91 e.v.).

De plant neemt de kali echter niet uitsluitend uitde bovenste vijf cm op: GOEDEpercelen oud blijvend
grasland, dat gemiddeld 38% vandetotale wortelmassa zich dieper danvijf cmbevindt.
Hoewel ditkaligetal niet devoor deplant gedurende degroeitijd beschikbare hoeveelheid kali alszodanig weergeeft, blijkt uitproeven toch eenverband tebestaanmet
het gewicht en de minerale samenstelling van de bovengrondse delen (VAN DER
WAAGEN en SCHUURMAN (1950) vermelden van een vijftiental

PAAUW, 1943, 1953).

D E VRIES (1961) onderzocht vaneen proefveld op zandgrond het verband tussen
de hoeveelheid kali inhetgemaaide gras vanverschillende sneden enhet kaligetalbij
hetbeginvande groei vandeze sneden. Hijvond over eenkaligetaltraject vanca.13
tot ca.30eennauw rechtlijnig positief verband. Boven 30namde meeropname met
toenemend kaligetal snelaf. Extrapolatie gafeen opname vannulaanbijeen kaligetal
van ca.7.Binnen hettraject vanhetrechte deel bleek eenverhoging vanhet kaligetal
met ééneenheid gepaard te gaan meteenmeeropname vanca.2kg K 2 0 perhaper
30dagen. Deze hoeveelheid isongeveer eenvierdevandetoenameinde extraheerbare
hoeveelheid kali diemet deze verhoging vanhet kaligetal gepaardging. Erwaren aanwijzingen, dat dit rechte deel van de curve de gedurende degroeitijd maximaalbeschikbare hoeveelheid kali aangaf.

1.3 Defactoren diehetkaligetal bepalen
Het kaligetal vande bovenste vijf cmverandert onder invloed vanwijzigingen inde
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totale hoeveelheid kaliin dezelaag.Dezewijzigingen ontstaan door:
a bemesting,
b onttrekking door het gewas,voor zover dezeaan debovenste vijf cm plaatsvindt,
c terugvoer van reeds eerder door het gewas opgenomen kali en
d uitspoeling naar diepere lagen, waarbij men ook rekening moet houden met het
omgekeerde, nl. opstijging met het bodemvocht uit diepere lagen.
Het iswaarschijnlijk dat dezeveranderingenaanvankelijkvolledig,ofalthans overwegend,plaatsvindenindeextraheerbarefractie.Tochzijndewijzigingen inhetkaligetalnietuitdezefactoren teberekenen,ookalzoudenaldezefactoren temeten zijn,
omdat er zich mede onder invloed van deze factoren,voortdurend processen in de
bodemvoordoen, waarbij
a extraheerbare kali in niet-extraheerbare vormen overgaat ( = vastlegging), of
waarbij
b het omgekeerdegebeurt ( = nalevering) (VANDER SPEK, 1944).
Het kaligetal vlak na de bemesting vormt hierop deenige uitzondering. Geen der
andere factoren heeft dan nog een rol kunnen spelen en de kali van de meststof is
volledig oplosbaar in0,1 n HCl.
Deuitspoelinguitendeonttrekking aan debovenstevijf cmzijn niettebepalenen
derhalvekanookdeveranderingindehoeveelheidkaliindebovenstevijfcmnietbepaaldworden.Welkanereenvrijgoedebenaderinggegevenwordenvandewijziging
in detotale hoeveelheid bodemkali gedurende het bemestingsjaar.
Figuur 1geeft een schemavan deverschillende 'kalistromen'.
Debemesting(B)iseenvoudigtemeten.
Vandeonttrekking(U)komt een deelinhet maaibare grasterecht, een ander deel
indewortelsennogeenanderdeelindestoppels,waaronderookalleanderedoorde
dieren tijdens het weiden versmade delen verstaan worden. Alleen dehoeveelheid in
demaaibare delenis,vrij nauwkeurig, te bepalen.
Figuur 1 Schema vande verschillende'kalistromen'
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Figure 1 Scheme of the différent 'potassium flows'

B = bemesting/fertilization
U = onttrekkingdoorhetgewasaandebodem/
uptakeby herbage front soil
T, = terugvoer uit wortels naar de bodem/
returnfromroots tosoil
Ts = terugvoer uit stoppels naar de bodem/
returnfromstubblestosoil
Ai = afvoer van het perceel met gras en hooi /
removalfrompasture ingrassandhay
T , = terugvoer uit gemaaid gras tijdens oogst/
returnfrom cutparts during harvest
W = opnamedoordierentijdensweiden/intake
by animalsduring grazing
A, = afvoervanperceelmetmelkeninhetdier/
removal from pasture in milk and in the
animalIA , ~ 0 , 0 5 W
T . = terugvoermeturineenmesttijdensweiden/
returninurine andmanure during grazing/

T.~0.95W

De jaarlijkse wortelproduktie is aanzienlijk. Volgens GOEDEWAAGEN en SCHUURMAN (1950) ligt deze opoudblijvend grasland indeorde van5000 kgdroge stof per
ha. Dejaarlijkse vertering isechter, behoudens bijzondere omstandigheden, praktisch
gelijk aandeproduktie. Aangenomen datervanjaar totjaar geen verandering in het
kaligehalte optreedt, betekent dit,dater perjaar evenveel kali in de wortels wordt
vastgelegd alservanuit dewortels naar debodem wordt teruggevoerd (T^. Degroei
van denieuwe wortels endevertering van deoude gaan echter niet gelijk op. Volgens
de aangehaalde schrijvers vertoont hetwortelgewicht inmeieenmaximum eninde
winter een minimum. Daardoor kanerover perioden korter dan eenjaar wel verschil
bestaan indevastgelegde endeteruggevoerde hoeveelheid kali. Daar ervanjaar tot
jaar ook geen verandering optreedt in de hoeveelheid stoppels, is ook hier de onttrekking gelijk aandeterugvoer (T2).
Na maaien wordt hetgrootste deel vande kali in demaaibare delen metgras en
hooi vanhetperceel afgevoerd (Aj). Eenklein deel blijft ophetperceel achter door
materiaalverlies enuitloging tijdens deoogst (T3).
Er bestaat geen voldoend nauwkeurige methode omdedoor dedieren opgenomen
hoeveelheid kali (W)te bepalen. Hiervan komt echter een95% weer meturine en
mest pleksgewijze ophetperceel terecht (T4), terwijl slechts een5% met demelk enin
het dier wordt afgevoerd (A2).
Uit hetvoorgaande volgt, datdejaarlijkse afvoer sterk afhankelijk isvande verhoudingtussenmaaien enweiden.Hetgebruik, waarbij deeerstesnedein hooistadium
wordt gemaaid en devolgende worden geweid, noemen wijin het vervolg het standaardgebruik.Wij nemen aan, datbij ditgebruik A 2 gelijk isaanT 3 .Dejaarlijkse afvoer vankali isdangelijk aandehoeveelheid kali inhetpasgemaaide gras vande
eerste snede. Voor uitsluitend weiden wordt aangenomen, datde afvoer 10% is van
die bij standaardgebruik.
Het isonbekend, ofde kali diemet deurine inzeer grote hoeveelheden peroppervlakte-eenheid wordt teruggevoerd, welin gelijke mate het kaligetal vanhet perceel
in zijn geheel verhoogt alsdekali inkunstmest enstalmest. Bijdebespreking vande
proefresultaten wordt ditwelaangenomen.
De bemesting minus de afvoer wordt in het vervolg de netto-bemesting (Bn)genoemd. Deze kanooknegatieve waarden aannemen.

1.4 Hetbemestingsadvies
Op basis vanhetkaligetal heeft men metbehulp vanproefvelden bemestingsadviezen
opgesteld. Hierbij heeft menzich indeeerste plaats laten leidendoor de economisch
optimale opbrengst van de eerste snede,gemaaid inhooistadium. Debeperkingtotde
eerste snede vindt haar reden indeervaring, dathetgewicht vandesneden volgende
op een optimaal bemeste eerste snede niet, ofalthans niet duidelijk, opeen aanvullendebemesting reageert ('T HART en VAN DER PAAUW, 1942;DEVRIESand DEWIT,1958).

De optimale gift neemt af met toenemend kaligetal (VAN DER PAAUW, 1943 figuur
:
51).

Deadviezenverschillennaar grondsoortengebruikswijze. Het adviesvoorhet standaardgebruiknoemenwijhetstandaardadvies. Ditadviesstaatindevijfdeen dezesde
kolomvantabel 1.Debemestingmetkunstmestkalivindtdoorgaansinhet voorjaar
plaats. Stalmest en gier worden ook wel op andere tijdstippen gegeven, (VAN DER
PAAUW, 1943, 1953,1956a,1956ben1958;LandeüjkeAdviesbasisGrondonderzoek).

Tabel1 Het bemestingsadvies
Kaligetalklasse

Kwali-

zand- en
dalgrond

andere
grondsoorten

ficatie

<16
16-25
26-35
36-45
>45

<13
13-20
21-28
29-36
>36

laag//ow
goed/good
hoog/high
tehoog/too high
veelte hoog/
muchtoo high

sandy
soils

other
soiltypes

Potassium-valueclass

Qualification

Frequentie

Bemestingsadvies in kgK^O/ha

m%
standaardgebruik
uitsluitend weiden
(alle
grond- zand-en andere zand-en
andere
soorten) dalgrond gronden dalgrond gronden
8
27
28
15
22

180
140
80
40
0

160
100
60
30
0

100
60
0
0
0

80
20
0
0
0

sandy
soils

other
soils

sandy
soils

other
soils

Frequency standardmanagement
grazingonly
% (all
Fertilization advice inkg KtO/ha
soiltypes)

Table1 Thefertilization advice

Menheeftbijhetopstellenvandezeadviezenerooknaargestreefdomhetkaligetal
opeenbepaaldniveautebrengenoftehouden.Inhetalgemeenvindtmeneenkaligetal 'goed', wanneer het bij de optimale gift in de loop derjaren ongeveer gelijk
blijft, terwijlhetweglatenvandebemestingnietmeerdan 5%opbrengstdervingmag
geven (DEVRIESen DECHERING,1960: 175).Opgrasland houdt menbovendienrekening met de mogelijkheid tot ontwikkeling van de meest gewaardeerde graslandplanten(DEVRIESenKOOPMANS, 1949)enmetdemineralesamenstellingvanhetgras.
De derde kolom van tabel 1laat zien, hoe men de verschillende kaligetallen in dit
opzichtbeoordeelt.
Doormeerderemalenperseizoentemaaienneemtdeafvoer vankalitoe.Daarom
adviseertmenvoorelkesnedediemenmeermaaitdanbij standaardgebruik,eenaanvullendebemesting,behalvebij diekaligetallenwaarbij ookdeeerstesnedegeenkali
krijgt.Maardaardezegifttochgeeninvloedheeft opdeopbrengstvandeextrasnede
kan men dezeookna het maaiengeven.
Percelendieeentehoogkaligetalhebbenomtebeweiden,dientmenzoveelmogelijk temaaien omhet kaligetalzo snelmogeüjk te doen dalen.

Daarbijuitsluitendweidendeafvoer aanmerkelijk geringerisdanbijhetstandaardgebruik, adviseert menvoor eerstgenoemd gebruik eenlagere gift. Een tweede reden
ligtindevrees,dateennietverlaagde gift eenongezonde samenstellingvanhetvoorjaarsweidegras geeft. Dit hangt samen met het feit, dat de mineralengehalten in het
jonge weidegras aanmerkelijk hoger plegen tezijn dan in het hooigras. Het isechter
niet uitgesloten, dat men hiermee iets op de opbrengst heeft toegegeven. Het advies
voor dit gebruik staat in de tweelaatste kolommen van tabel 1.
Menisechter nogteweinigingelicht omtrent (a) degrootte vandebemestingdie,
in afhankelijkheid van grondsoort en gebruik, nodig is om het kaligetal op peil te
houden,enomtrent (b) desnelheidwaarmeehetkaligetal bijeengegevengrondsoort,
gebruik en bemesting verandert. Het bemestingsadvies heeft dan ook slechts een
korte geldigheidsduur.

2 Deproeven

Erzijn opachtpraktijkpercelen proevengenomen opviergrondsoorten:zand,rivierklei-stroomruggrond, rivierklei-komgrond en kleihoudend veen. Opelke grondsoort
lageenproefveld meteenlaaguitgangskaligetalenéénmeteenhooguitgangskaligetal.
Op alle proefvelden werd, op enkele uitzonderingen nasteeds, het standaardgebruik
toegepast.
Elkproefveld bevattetweeobjecten, waarvanéénjaarlijks bemestwerdmet 120kg
K2Oper ha (K^-object). Deze hoeveelheid komt ongeveer overeen met dejaarlijkse
afvoer vanhetperceel.Hettweedeobject van deproefvelden meteenhooguitgangskaligetalkreeggeenkali(Ko-object)endatvandeproefvelden meteenlaaguitgangskaligetalkreegjaarlijks 240kg(K2-object). Hetproefveld meteenhooguitgangskaligetalopzand(Cl2226)vormthieropeenuitzonderingmetjaarlijkse giften van40en
140kgK 2 0 per ha. Deproefbemesting werd inhet voorjaar als kunstmest gegeven;
gier werd niet aangewend. Eens in de drie à vierjaar mochten de proefveldhouders
stalmestgeven.De hoeveelheidkalihierin werd,zomogelijk, in minderinggebracht
op de kunstmestgift. Bij aanwendingin dezomer oflater werd deze kalivolledigtot
deproefbemesting van het volgendejaar gerekend.
Beide objecten werden verder zo goed mogelijk gelijk behandeld. Fosfaat
werd in het voorjaar gegeven op basis van het P-Al-getal. Alle sneden werden met
stikstof bemest; de gemiddeldejaarlijkse hoeveelheid was in de eerste zeven proefjaren 136kgN per ha, ongeacht destikstof indestalmest; degemiddelde bemesting
van degemaaideeerste snedewas61kgN/ha. De gemiddelde netto-zetmeelwaardeopbrengst bedroeg 4140kgper ha perjaar.
Teneindetevoorkomendatertijdenshetweidenmetdeurineendemestoverdracht
van kali plaatsvindt van het ene object naar het andere envan en naar omringend
weiland,werdendeobjecten afzonderlijk beweidenmochtendedierengedurendeeen
beweidingsperiode het betrokken object niet verlaten. Teneinde de onvermijdelijke
kali-overdracht door het verweiden zo kleinte houden alsbinnen de bedrijfsvoering
mogelijk was, werd gestreefd naar beweidingsperioden van minimaal vijf dagen.
Afwijkingen van deproefopzet staan aan devoet van tabel4.
Debovenstevijf cmvandebodemisper object drietot acht maalperjaar bemonsterd;eerstinenkelvoud,naseptember 1957intweevoud.Delaagvanvijftottiencm
iséénmaalperjaar bemonsterd. In dezemonsters zijn het humusgehalte,het K-HC1cijfer en het kaligetal bepaald. Vlak voordat de boer ging maaien is de hoeveelheid
kali in het maaibare gras bepaald.
Tabel2geeft enkeleeigenschappen van de proefvelden.

Tabel 2 Enkele eigenschappen van de proefvelden*
Proef-

Object Uitgangs- Opperkaligetal 1 vlakte
in are

veld

C l 2226

Cl 2224
Cl 2223
Cl 2221
Cl 2222

°/
grof
zand

%
totaal
zand

/o

zomer

winter

4
8

72
73

901
80/

112

105

K2

6,6
6,5
9,71
9,5ƒ

6

68

84

91

47

K.
Kx
Kx
K2

26,3
24,9
15,2
16,5

85
93
110
99

11,3
11,2
13,11
12,41

44
38

22
32

441
50/

161

157

31

36

56

98

78

K„
Kx
Kx
K2

26,4
24,6
15,5
16,2

119
113
103
103

23,2
23,6
21,5
22,8

53
54
57
56

8
8
9
8

25»
24/
221
21 ƒ

59

57

54

39

K„
Kx
Kx
K2

19,4
24,6
13,2
13,0

46
46
143
143

48,71
45.9/
57,6
48,1

23

12

27

52

29

21
26

7
12

231
26/

38

32

%
organic

%
clay

%
sand

%
sand

summer

winter

matter2

<16[x

>105fj.

>\6\x

Initial
Treat- potassium
value1
ment

Trial
field

/o

slib

34
36
47
47

Cl 2227

Cl 2225

/o

humus 2

Gem. grondwaterstand in cm beneden maaiveld

19,9
20,8
19,1
19,1

K„
K,

Cl 2000

Samenstelling bovenste vijf cm

Area
in are

Composition upper 5 cm soil

* Voor de grondsoorten zie tabel 3/for the soil types see Tabel3
Na vereffening (zie 6.2) / after adjustment
1
Gemiddelde van alle waargenomen gehalten / average of all observeddata
1

Table 2 Some properties of the trial fields*

Av. groundwater table
in cm below surface

3 Grafische voorstelling van de waarnemingen van één der
proefvelden

Figuur 2 Het kaligetal vande bovenste 5 cm inafhankelijkheid van de tijd;Cl 2223, rivierklei-komgrond
Koligetot(O-Scm)
K-vatue(OScm)
50

!$==&-^*
240 115
120 103
K M
1955

1956

240 126118
120 103140
K MS
1

1957

240194
1959

1960

L M1961

1958

240 173119

Lf ff?

1962

o en /and • = Ki-obiect/ Kt treatment
A en /and<*• = K,-object / K, treatment
o en /and A = Waargenomen kaligetal / Observedpotassiumvalues
• en /and*• = Kaligetal vlak na de bemesting, berekenduit het kaligetal vlak voor de bemestingendekaligift /Potassiumvaluesjustafter application,ifallpotassiumin the
manurecontributes to the extractable fraction of the upper five cm
K,SenlandM = Data van kunstmestgift, stalmestgift en maaien. De getallen geven de hoeveelheden kali in de mest of het gemaaide gras in kg K.O per ha. Het bovenste
getal heeft betrekking op het Ki-object / Dates of application of inorganic
fertilizer orfarmyard manure,andofmowing.Thefiguresrepresentthe potassium
content inkg K,0 per ha in the manureor in the cutparts of theherbage.The
upperfiguresrelate to the K«treatment
Gestippeldelündelen:afwijkend verloop gedurendedeextreemdrogezomerenherfst van 1959/
Brokenlines:deviatingtrendduring thedry summerandautumn of1959
Figure 2 Potassium valuesintheupper5 cm soil layer as dependent on time; CI 2223,river basin clay soil

De waargenomen kaligetallen van CI 2223zijn infiguur2met open tekens tegen de
tijd uitgezet.Langsdehorizontale asisbovendien aangegeven,wanneerer kunstmest
(K) en stalmest (S) is gegeven en wanneer er is gemaaid (M). De getallen boven de
lettersgevendehoeveelheid kaliindemestofinhetgemaaidegrasaan.Hetbovenste
getalheeft steedsbetrekkingophetK2-object.Hetkaligetalvanvlakna debemesting
ismet geslotentekens aangegeven. Hetisberekend uithetkaligetal vanvlak voorde
bemesting, de kaligift, het volumegewicht van de bovenste vijf cm en het humusgehaltevandezelaag.Dewaarnemingen zijn per object vereffend volgenskrommendie
in hoofdstuk 4nader worden besproken.
Er zijn drie bronnen van variatie in het kaligetal:
a Een toevallige fout, nl. bemonsteringsfouten in het veld en analysefouten in het
laboratorium.Destandaardafwijking, per objectuitde duplo-monsters berekend,
bedroeg gemiddeld 10%van het kaligetal. FERRARI en VERMEULEN(1955)vonden
14%.
b Eenzichjaarlijks herhalendverloop,datechterernstigverstoordkanwordendoor
abnormale weersomstandigheden,
c Een verandering met dejaren.
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4 Het verloopvanhetkaligetal gedurende het bemestingsjaar

4.1 Grafische voorstelling
Defiguren3a, 3ben3cgevenhet verloopvan hetkaligetal opde K,,-,de K r en de
K^-objecten weer. De kringetjes geven de gemiddelden van de waargenomen kaligetallen opviertijdstippen weer, nl.:
A
B
C
D

vlak voor devoorjaarsbemesting (ongeveer half maart),
tijdens het maaien van deeerste snede(ongeveer halfjuni),
aan het eind van het weideseizoen (oktober/november) en
vlak voor debemesting inhetvolgende voorjaar.

Voor het berekenen van deze gemiddelden zijn alleen die reeksen genomen, waarbij
in het betrokkenjaar
a geenstalmestisgegeven,
b dekalibemesting0, 120of 240kgK / ) per hawas,
c deeerste snede,eventueel na kort voorweiden, gemaaid isen
d het kaligetal niet verstoord werd door abnormale weersomstandigheden.
VandeK^-objecten voldeden hieraan vierreeksen,van deK^-objecten twaalf envan
deK^-objecten acht.
De stippen geven het berekende kaligetal van vlak na de bemesting. De kruisjes
geven het kaligetal dat op het tijdstip van het maaien uit het (eventueel berekende)
voorjaarskaligetal en de onttrekking zou volgen, wanneer:
a de hoeveelheid kali in het pas gemaaide gras gelijk zou zijn aan de totale onttrekking van deplant aan debodem,
b deze onttrekking uitsluitend ten laste gekomen zou zijn van de extraheerbare
fractie van debovenste vijf cmen
c er zich verder geen veranderingen in deze fractie zouden hebben voorgedaan.
Hiermeezijneventueleveranderingenindehoeveelheidkaliindestoppelsendewortels verwaarloosd en is ook geen rekening gehouden met de enkele keren dat er is
voorgeweid.DehoeveelheidkaliinhetgemaaidegrasbedroegopdeK„-,deKx-ende
K2-objecten gemiddeld 115, 137en 151kgK 2 0 per ha.
De verschillende kaligetallen zijn bovendien in getallen in defigurenvermeld. In
alle dalenzevanaf de(eventueelna bemestingberekende) waarde in hetvoorjaar tot
aanheteindevanhetweideseizoen;daarnastijgenzeweeriets.Dewaarnemingenvan
figuur2zijn per object volgensdergelijke krommen vereffend, behoudens enkele in
4.5tebespreken uitzonderingen.
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Figuren 3a, 3b en 3c. Het verloop van het kaligetal van de bovenste 5 cm op de Ko-, de K t - en de K 2 objecten gedurende het bemestingsjaar
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A = Tijdstip van de kalibemesting /Date of potassium application
B = Tijdstip van maaien van de eerste snede /Date of mowing first cut
C = Einde van het weideseizoen / End of grazing season
D = Tijdstip van kalibemesting in het volgende voorjaar / Date ofpotassium applicationin next
year
o = Waargenomen kaligetal / Observedpotassium values
• = Kaligetal vlak na de bemesting berekend uit het kaligetal vlak voor de bemesting en de
kaligift / Potassium valuesjust after potassium application, if allpotassium in the fertilizer
is consideredto contribute to the extractable fraction of the upper5 cm
x = Kaligetal tijdens maaien van de eerste snede, wanneer alle kali in de gemaaide delen aan
de (eventueel na bemesting berekende) extraheerbare fractie van de bovenste vijf cm onttrokken zou zijn, ener zich verder geen veranderingen in dezefractie zouden hebben voorgedaan /Potassium values at the time of the first cut, calculated on the assumption that
(a) all theappliedpotassium contributes to the extractable fraction of the0-5 cm soil layer,
(b) the potassium in the cut parts of the herbage originates from this fraction and (c) no
further gain or loss of potassium occurs in this fraction
Figures 3a, 3b and 3c. Trend in the potassium values in the upper 5 cm soil layer of the K 0 , K! and K 2
plots during the manurtal year

4.2 De periode tot het maaien van de eerste snede
De daling van het waargenomen kaligetal is op de K0-objecten 2,4 eenheden (figuur
3a). Dit isnog niet een vijfde van de daling die uit de onttrekking (115kg) zou volgen
(13,3 eenheden). Ongeacht de uitspoeling moet derhalve vier vijfde van de onttrekking uit andere bronnen dan de extraheerbare fractie van de bovenste vijf cm geleverd
zijn. De daling van het kaligetal in de laag van 5tot 10cm in figuur 16a wijst op een
onttrekking aan diepere lagen. Uit deze figuur blijkt ook, dat de daling in deze laag
van gelijke orde van grootte is als die in de bovenste vijf cm. Boven bedoeld verschil
kan derhalve slechts voor een klein deel verklaard worden uit onttrekking aan de
ondergrond, ook als er nog enige rekening wordt gehouden met onttrekking uit nog
12
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dieperelagen.Bovendienishetalzeeronwaarschijnlijk, datzo'ngrootdeel afkomstig
zou zijn uit lagen, dieper dan 5cm, waar het kaligetal veel lager is en de zuurstofvoorzieningslechter.Daar ookeenopstijgingvanenigebetekenisonwaarschijnlijk is,
kan het grootste deelvan het verschil tussen dewaargenomen en de berekende verandering alleen verklaard worden uit een nalevering.
OpdeK2-objecten (figuur 3c)ishet kaligetalna deberekende stijging inhet voorjaarvan27,0eenhedenslechts3,9eenhedentoegenomentenopzichtevanhetkaligetal
van voor de bemesting, terwijl uit de bemesting en de onttrekking een stijging zou
moeten volgen van 9,5 eenheden. Op deze zwaar bemeste objecten moet derhalve
(ongeacht deonttrekking aan dieperelagen) eenvijfde van degift, of drievijfde van
het verschil tussen gift en onttrekking (151kg)zijn vastgelegd door debodem en/of
zijn uitgespoeld naar dieperelagen. De stijging vanhet kaligetal in delaagvan 5tot
10cmindefiguren16cen 17bwijstinderdaad opeenuitspoelingdiede onttrekking
aan dezelaag overtreft.
Op de K^-objecten (figuur 3b)waar debemesting en deonttrekking elkaar weinig
ontlopen, ishetverschiltussen hetwaargenomen enhet berekende kaligetalten tijde
van het maaien (0,2eenheden) en de verandering in het waargenomen kaligetal gedurende deze periode (-0,8 eenheden), overeenkomstig de verwachting bij de proefopzet, kleintot verwaarloosbaar. Het kaligetalvan delaagvan 5tot 10cmblijkt uit
figuur16bnagenoeggelijk te blijven.

4.3 Deweideperiode
Dehoeveelhedenkali,diegedurendedezeperiodezijn afgevoerd of met urineenmest
zijn teruggevoerd, zijn onbekend evenalsdeverdelingvan dezehoeveelheden overde
tijd.
De daling isin alle drie gevallen vanfiguur3geringer en op de bemeste objecten
zelfsveelgeringerdandiegedurendedevoorgaandeperiode.Zijlijktmettoenemende
bemestingtoe te nemen.

4.4 Dewinter
Het kaligetal stijgt gedurende dewinter. Deze stijging blijkt, wanneererinhet voorjaar geen kali gegeven wordt, tot omstreeks april aan te houden. De neerslag is in
dezemaanden aanmerkelijk hoger dan deverdamping, zodatmeneenversterkte uitspoeling zou verwachten, resulterend in een lager kaligetal. De gevonden stijging
bewijst dus,datnoganderefactoren eenrolspelen.Zij kan (nogafgezien van deuitspoeling)nietverklaardwordenuitterugvoer,daarvolgensGOEDEWAAGEN C.S. (1950)
hetwortelgewichtindewinterreedshetminimumbereiktheeft. Ditzelfde geldtvoor
de stoppels.Nog afgezien hiervan iszelfs detotale hoeveelheid kali in dewortelsen
de stoppels zeer waarschijnlijk amper voldoende voor deze stijging, die gemiddeld
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overallejaren enproefvelden 2,8eenhedenbedroeg(verg.6.1).Daar erindezeperiode ook geen onttrekking plaatsvindt, moet de stijging verklaard worden uit een nalevering, die de uitspoeling overtreft.
Het tijdstip waarop inhetvoorjaar destijging overgaat ineendaling, endat uiteraardalleenopdeonbemesteobjectengeconstateerdkanworden,hangtsamenmethet
begin van degroei.

4.5 Abnormale weersomstandigheden
In de maandenjuli/augustus 1959trad op verschillende proefvelden een stijging van
hetkaligetalopinplaatsvaneendaling.OpCl2226,Cl2227enCl2223deedzichdit
op beide objecten voor, op Cl 2000 alleen op het K^-object. Deze stijging hield aan
tot eind oktober/begin december, waarna het kaligetal ging dalen, totdat omstreeks
december/januari weer een niveau was bereikt, dat men volgens het gewoonlijk optredende verloop zou verwachten. Figuur 2toont dit verschijnsel voor Cl 2223. Het
afwijkende verloop isin dezefiguurmet een onderbroken lijn aangegeven, terwijl de
vol getrokken lijn een benadering geeft van het gewoonlijke verloop in deze periode
vanhetjaar.Ditverschijnsel houdt waarschijnlijk verbandmetdeuitzonderlijk droge
zomer en herfst van ditjaar. Het is opvallend, dat het zich tot enkele proefvelden
beperkt. Hiervoor kon geenverklaring gevonden worden.
In de zeer natte winter van 1961 was er gemiddeld over alle proefvelden eerder
sprake van een daling (-0,1eenheid),tegen een stijging van gemiddeld 3,3 eenheden
in deanderejaren. Hoewelergeen duidelijk verband bleektussen deover alleproefvelden gemiddelde verandering in de verschillende winters (variërende van -0,1 tot
+5,0 eenheden) en de neerslag in deze winters, is het uitblijven van de stijging in
deze winter toch waarschijnlijk het gevolg van een versterkte uitspoeling door de
abnormaalgrotehoeveelheidneerslag.Dezebedroegvandecembertotmaart 321 mm
tegen228normaal.Deuitspoelingiswaarschijnlijk nogbevorderd, doordatdebodem
reedsaanhetbeginvandewinterzeernatwas.Indeviervoorafgaande maandeniser
nl. 477mmregen gevallen tegen 302normaal.

4.6 De buffering van het kaligetal
In 1.3 isaangenomen, dat dejaarlijkse afvoer bij het standaardgebruik gelijk is aan
dehoeveelheidkaliinhetversgemaaide grasvandeeerstesnede.Denetto-bemesting
bedraagt dan opdeK0-objecten gemiddeld-115kgK 2 0 perhaperjaar enopdeKaobjecten +89 kg(zie4.1).
Wanneerdezenetto-bemestingvolledigtenlasteoftengoedegekomenzouzijn aan
deextraheerbare fractie van debovenste vijf cmengeender andere in 1.3 genoemde
factoren eenrolzouhebben gespeeld, danzoudeveranderinginhetkaligetal aan het
eind van het bemestingsjaar gelijk geweest zijn aan de in 4.2 berekende verandering
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ten tijde van het maaien van de eerste snede:-13.3 eenheden op de Ko-objecten en
+9,5 eenheden op de K2-objecten. De veranderingen zijn in werkelijkheid -2,3 en
+ 1,5eenheden, of slechts 17%en 16%van deberekende verandering. Het kaligetal
blijkt dus door nalevering, vastlegging, uitspoeling en onttrekking aan dieperelagen
sterk gebufferd tezijn. Deze buffering iseven sterk bij dalen alsbij stijgen.
Detijdenshetmaaienwaargenomenveranderingeninhetkaligetalzijn 18%en41%
van de berekende verandering. Deze percentages wijzen erop dat de buffering zich
grotendeels, zo niet volledig, voltrekt binnen enkele maanden nadat de bemesting is
aangebracht of de onttrekking op de onbemeste objecten isbegonnen. Zij lijkt zich
sneller te voltrekken op de onbemeste objecten dan op de bemeste; in het bijzonder
wanneer in aanmerking wordt genomen, dat het begin van de onttrekking ongeveer
eenmaand later valt dan debemesting.
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5 De factoren diedejaarlijkse afvoer bepalen

Dejaarlijkse afvoer bijhetstandaardgebruik isin 1.3gelijkgesteldaandehoeveelheid
kaliin het pas gemaaide grasvan deeerstesnede.
Degemaaideeerstesnedenvandezeproefvelden, dieinhetvoorjaar 0,40, 120,140
of 240 kg K 2 0 per ha als kunstmest ontvingen, zijn in groepen ingedeeld naar bemesting, kaligetalklasse engrondsoort. Deze sneden zijn overwegend in hooistadium
gemaaid. Bij de indeling naar grondsoort is die van tabel 1aangehouden. Bij de indelingnaar kaligetalklasse is uitgegaan van het gemiddelde kaligetal van het voorgaande bemestingsjaar, berekend op de wijze als in 6.2 aangegeven. Per groep is de
gemiddeldehoeveelheidkaliinhetpasgemaaidegrasberekend.Devariatiebinnende
groep is groot. De standaardafwijking van de individuele waarneming van de drie
Figuur 4 De jaarlijkse afvoer bij het standaardgebruik in afhankelijkheid van de bemesting
Afvoer (kg K20 per ha per jaar
Removal (kg K20per ha per year)
200 h

120

40
9
15
5
0

40

80

4 (•)
10 (o)
5 (A)

120
160
200
240
8emesting (kg K20 per ha per jaar)
Application (kg K2Oper ha per year)

o = veen en rivierklei, kaligetalklasse 'goed' /peat soilandriver-claysoil,potassium-value class
'good'
• = veen en rivierklei, kaligetalklasse 'hoog' /peat soil and river-clay soil, potassium-value
class'high'
A = zand, kaligetalklasse 'goed' /sandy soil, potassium-value class'good'
n = aantal waarnemingen / number of observations
Figure 4 The annual potassium removal in the standard management depending on the potassium application
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grootste groepen is:35(n= 9),32(n = 15)en32(n = 10)kgK 2 0 perha.
De gemiddelden voor de kaligetalklasse 'goed' op zand envoor de klassen 'goed'
en'hoog' opdeanderegrondsoorten zijn infiguur4tegendebemestinguitgezet. Het
aantalwaarnemingen pergroepisindefiguurvermeld.Deafvoer blijkt toetenemen
mettoenemende bemestingenkaligetal;zeisopzandlager dan op deandere grondsoorten.
De twee belangrijkste oorzaken voor devariatie binnen de groep zijn waarschijnlijk: verschil in groeiduur en verschil in produktievermogen. Figuur 5illustreert de
invloedvanhetproduktievermogen opdeafvoer: zegeeft hetverband tussendekalibemestingendehoeveelheid kaliineenvoorjaarssnede bijeenlageeneenhoge stikstofvoorziening. Degemiddeldedroge-stofopbrengsten waren2700en3700kgperha.
Menzietin defigurendat bij eenzelfde bemesting (B)deafvoer (A)zeerverschillendkanzijn,endaarmeedeveranderingindetotalehoeveelheidbodemkali(B—A).
Deze verandering isin 1.3 de netto-bemesting genoemd (Bn = B- A). Uit de vorm
van delijnen volgt verder dat hetverschilin afvoer endaarmeehet verschilinnettobemesting(ABn)bijeen gegevenverschilinbemesting(AB)afhankelijk isvan hetniveau van de bemesting, het produktievermogen en (hoewel minder) van de grondsoort enhet kaligetal.
Figuur5 De hoeveelheid kali in het gemaaide gras vaneen voorjaarssnede in afhankelijkheidvande
kalibemesting, bijtwee stikstofniveaus
Hoeveelheidkali ingemaaid gras (kg K20 per ha)
Pottassium contant incutports (kgf£0parha)
160

o = laagstikstofniveau /lownitrogen
level
hoog stikstofniveau / high nitrogen level

120
80

to •

0L
0 100

300

700
1200
Kalibemesting (kgK20 per ha)
Potassium application (kgK2Q per ha)

Figure 5 Potassiumcontentinthe herbage of a springcut depending on thepotassiumapplication, at
twonitrogen levels

Tabel 3 laat zien, dat er ook tussen de hier te bespreken proefvelden een grote
variatiebestaatinhetverschilinnettobemestingtussendeobjecten. Bijdeberekening
hiervanissteedshet Kx-object alsvergelijkingsobject genomen, omdat daar het kaligetalmetdejaren ongeveergelijk blijft (4).Ookhierisaangenomen dat dejaarlijkse
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Tabel 3 Enkele uitkomsten van de proefvelden
Grondsoort

Proef-

AB

veld

AO

AB n

pin

q in

K-getaieenneaen K.-getaieenneaen
perl00kgK2O/ha

in kg K a O/ha/jaar

Zand/Sandy soil

CI 2226
CI 2227

- 93
+ 119

-48C-47) 1
+41

- 45
+ 78

1,0 ± 0,7
2,0 ± 0,3**

-0,8
-0,2

Rivierkleistroomruggrond
River levee soil

CI 2000
CI 2225

- 90
+ 107

-14
+31

- 76
+ 76

1,0 ± 0,3*
1,5 ± 0,4*

+ 1,7
+ 1,2

Rivierklei-komgrond/ifaVer
basin clay soil

CI 2224
CI 2223

-103
+ 117

-(-I)2
+29

-104
+ 88

1,4 ± 0,3**
0,8 ± 0,4

+2,1
+0,1

CI 2221
CI 2222

- 96
+ 120

-65C-53) 1
+ 16

- 31
+ 104

2,0 ± 1,0
1,8 ± 0,4**

-5,0
-1,0

Veen/Peat soil

p in

in kg K20/ha/year

p^rVCllUV

1 rial

Soil type

field

AB

AO

ÄBn

Itrill A

q in
Krvalue units

perlOOkgKtOIha

*0,05>P>0,01
**P<0,01
Exclusief tweede gemaaide snede/Exclusive second cut
2
Dezewaarde iswaarschijnlijk laag omdat er in één jaar niet is gemaaid en er drie jaren waren,
waarin slechtseen lichtesnedeisgemaaid /Thisvalueisprobablylowbecausemowingwasomitted
duringone year and the cuts werelight during three years

1

VERKLARING DER GEBRUIKTE SYMBOLEN/Explanation of symbols:

AB: Gemiddeld verschil inde jaarlijkse kalibemesting van het K,- c.q. het Ka-object met het
Ki-object /Average difference in the annualpotassium application between the K0 c.q. the
K s plots andtheKi plots
AO: Het overeenkomstige verschil in de hoeveelheid kali in het gemaaide gras / The corresponding difference in thepotassium content in the cutparts oftheherbage
AB n : Het overeenkomstige verschil inde netto-bemesting / The correspondingdifference in the
net application (In calculatingthese valuesitisnot taken into account, that infew casesthe
standard management has notbeen applied (compare table 4): inallcases the annual
removal (A) issupposedtobeequalto O)
p:
Deverandering van hetkaligetal van debovenste vijf cm door een verschil in nettobemesting van 100 kg KaO per ha /Change in the potassium valuebyadifference in the
net applicationof100kgKjO per ha
q:
Het aanvankelijk verschil inkaligetal van het Ko- C.Q. het Kj-object met het K^object/
Initial difference inpotassium valuebetween the K0 c.q. the K„plots and the Ki plots
Table 3 Some results of the experiments

afvoer (A) bij het standaardgebruik gelijk is aan de hoeveelheid kali inhet pas gemaaide gras(O).Erisgeenrekening gehouden metdepaar keren,dat opdezeproefvelden niet het standaardgebruik istoegepast: in alle gevallen isA gelijk gesteld aan
O.Dederdekolomgeeft hetoveralleproefjaren gemiddeldeverschilinbemestingvan
het K0-c.q. het K2-object met het Kj-object (AB). Uitdewijze van berekenen volgt,
dat dit verschil opdeproefvelden met een K^-object negatief isenop de proefvelden
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met een K^-object positief. De afwijkingen van |AB|ten opzichte van devolgens de
proefopzet beoogdeverschillen(120en 100kg)zijn hetgevolgvan de stalmestgiften.
Devierdekolom geeft het overeenkomstige verschilindehoeveelheid kaliinhet pas
gemaaidegras(AO).|AO|vertoont eengrotevariatie.Dezeisbehalvevandevariatie
in |AB|envan deinvoorgaande alinea genoemdefactoren (niveauvan debemesting,
produktievermogen, grondsoort en kaligetal) waarschijnlijk voor een belangrijk deel
het gevolg van verschillen in produktievermogen en kaligetal, die er, ondanks de
selectieopgelijkmatigheid, tussen deobjecten vanéénproefveld bestaan.Devariatie
in |ABj isduszoweleengevolgvanvariatiein |AB|alsvanvariatie in |AO|.
De invloed van degebruikswijze op deafvoer isreedsin 1.3 besproken.
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6 De veranderingvanhetkaligetal metdejaren

6.1 De kalifactor
Denetto-bemesting geeft dewijzigingindetotalehoeveelheid bodemkaliaan(1.3,5).
Heteffect hiervanophetkaligetalvandebovenstevijf cmisperproefveld onderzocht
door dejaarlijkse uitkomsten van het K0-object (proefvelden met hoog uitgangskaligetal) ofhetK2-object(proefvelden metlaaguitgangskaligetal) tevergelijken metdie
van het corresponderende K^-object, waarvan volgens4het kaligetal ongeveer gelijk
blijft.
Het verschil in netto-bemesting van het K„- c.q. het K2-object met het K^-object
(ABn)isper bemestingsjaar berekend op dewijze alsin 5aangegeven. Uiteraard zou
nu het effect van Bn op het kaligetal gemeten moeten worden aan het eind van het
bemestingsjaar. Uitfiguur3 blijkt echterdathetkaligetalaanheteindvanhetbemestingsjaar nagenoeg gelijk is aan het gemiddelde kaligetal van het gehelejaar, en om
nu de berekening van het effect op zoveelmogelijk waarnemingen te doen berusten
wordt uitgegaan van het gemiddelde van alle kaligetallen, die in de periode van het
maaien van de eerste snede tot aan debemesting in het volgende voorjaar waargenomen zijn (K). Het verschil in dit gemiddelde kaligetal van het K0- c.q. het K2objectmethetK^-objectwordtvoorgestelddoorAKj. Hieringeeftj hetproefjaar aan.
Daar denetto-bemesting eencumulatief effect heeft ophetkaligetalmoetAKjverklaard worden uit het tot en met het betrokkenjaar gesommeerde verschil in nettobemesting ([ABJj). AKjis indefiguren6tot 13 metkringetjes uitgezettegen [ABJj.
Wanneer er in de zomer gemaaid is, dan zijn de waarnemingen van ditjaar in twee
perioden verdeeld; de ene periode beslaat de tijd vóór het maaien en de ander die
erna.Vanbeideperiodenishetverschilinhet gemiddeldekaligetal uitgezettegenhet
tot en met de betrokken periode gesommeerde verschil in netto-bemesting. Deze
waarnemingen zijn in defigurenmet kruisjes aangegeven.
De waarnemingen zijn vereffend volgens de functie
AKi=pX^P

100

+q

Hierin isp de verandering van het kaligetal ten gevolge van een verschil in nettobemestingvan 100kgK 2 0 perha enqhet aanvankelijke verschilin kaligetalvanhet
K,,-ofhet K2-object methet Kx-object.AanAKjiseengewichttoegekend gelijk aan
het aantal paren waarnemingen, waaruit het is berekend. Er is aangenomen, dat
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(2)

Figuren 6tot 13 Verschilin het gemiddeldekaligetal van hetKo-ofhetK.%-ob]ectmet hetKj-object
(AKj) inafhankelijkheidvanhetgesommeerde verschilinnetto-bemesting vanhetKo-ofhetK^-object
met hetKfObject ([ABnJj)
TABnl.in kg K,0/ha/ioar
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o = Kaligetallen per bemestingsjaar gemiddeld / Potassium values averagedper experimental
year
x = Gemaaid in de zomer. Kaligetallen gemiddeld over de perioden voor en na het maaien /
Trialfieldscutinsummer.Potassiumvaluesaveragedovertheperiodsbeforeandaftercutting
n = Aantalwaarnemingenwaaruithetgemiddeldekaligetalberekendis/Numberofobservations
usedin calculating the averagepotassium values
Figures6 to 13 Differencein the averagepotassium valuesbetweenthe Ko or the K2plots and the
Kiplots (AKj) asdependent onthesumof thedifferences inthenet application between theKo orthe
K,plots andtheKiplots ([ABn]j)

[ABn]j foutloos is.Deuitkomsten vanpenq staan indetweelaatste kolommen van
tabel 3.Opvijf proefvelden ishet effect betrouwbaar.
Derelatieve dalingvan het kaligetal op de K^-objecten isgemiddeld 1,4 eenheden
enderelatievestijgingopdeKa-objecten 1,5eenheden.Menverwachtinhetalgemeen,
datvandebemestingeenbelangrijk deeldooruitspoelinguitdebovenstevijfcmverdwijnt (VAN DER PAAUW, 1944: 142e.V.). De gelijke uitkomst van de gemiddelde p
opbeidegroepenproefvelden geefteenaanwijzing,datdeuitspoelingproportioneelmet
debemestingtoeneemt.Hetisook mogelijk, dat eenrelatief grotere uitspoeling opde
zwaar bemeste objecten gecompenseerd wordt door een relatief grotere onttrekking
aan dieperelagen op deonbemeste objecten.
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Degrondsoortenlijkenzichintweegroepenterangschikken;inhetbijzonderwanneerwij afzien van dezeer onbetrouwbare uitkomst van Cl2226.Opzand enveenis
pgemiddeld 2,0eenheden, op de rivierkleigronden 1,2 eenheden. De verschillen binnen dezegroepen zijn zeker onbetrouwbaar.
De bemesting kan in het bijzonder op rivierklei zeer sterk worden vastgelegd, en
welzodanigdatnaderhand slechtseenkleindeelervanweervrijtemakenis(HÄUSER,
1940; DEVRIESen DECHERING, 1960:94e.V.).Hetlangzamer stijgen vanhet kaligetal
op de K2-objecten is hiermee in overeenstemming. Het langzamer dalen op de K0objecten wijst daarentegen op een nalevering die sneller is dan op de andere grondsoorten.
AOisopzandenveengemiddeld37%vanAB enoprivierklei24%*.Ookditiseen
aanwijzing, dat debemesting op zand enveenminder sterk wordt vastgelegd dan op
rivierklei.
Ook wanneerp voor twee grondsoorten (bijv. zand en veen) gelijk is,kan er toch
nogeenverschilbestaanindewijzewaaropdeveranderingvanhetkaligetaltot stand
komt, omdatdeveranderingindeextraheerbarefractie, dienodigisvoordeveranderingvan hetkaligetalmetééneenheid sterk afhankelijk isvanhethumusgehalte.Een
pvan 2,0eenheden betekent, dat opdeveenproefvelden 23% vandenettobemesting
indeveranderingtot uitdrukkingkomtenopdezandproefvelden 7%.
Uitgedrukt in het K-HCl-cijfer bedraagtp voor deverschillende proefvelden in de
volgorde vantabel 3:0,7, 1,9, 1,2, 1,9,,2,8, 1,6, 7,7 en7,7.
Deverhouding 100:p noemen wij dekalifactor (F).Zij geeft detoename (afname)
in dejaarlijkse netto-bemesting aan, die nodig is om het kaligetal het volgendejaar
ééneenheidtedoen stijgen (dalen)tenopzichtevanhetkaligetal,datmenzouhebben
gekregen wanneer er geen wijziging in de netto-bemesting was aangebracht. Zij bedraagt volgensdeonderhavige proevenvoorzandenveen 50kgK 2 0 perhaperkaligetaleenheid, en voor rivierklei 85kg.In hoeverre het gebruik van het grasland nog
invloedheeft opdezefactor, valtuit dezeproeven niet afteleiden.

6.2 De onderhoudsbemesting
De verandering in het absolute niveau van het kaligetal wordt onderzocht op de
K^-objecten.
Tabel 4 geeft per proefveld het per proefjaar gemiddelde kaligetal van hetKxobject. Teneinde deinvloed vanhet verloop binnen hetjaar zoveelmogelijk teelimineren,isalsrepresentatieve waarde genomenhet gemiddeldevandegemiddeldekaligetallen in (a) de maandenjuni,juli (en eventueel mei,wanneer er in die maand gemaaid is)in (b) demaanden oktober ennovember enin (c)de maanden februari en
maart d.a.v. Teneinde deze gemiddelden op zoveel mogelijk waarnemingen te doen
1

Bij de berekening van deze percentages is geen gebruik gemaakt van de gegevens van de tweede
gemaaide sneden, noch van die van Cl 2224.Zie denoten bij tabel 3.
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Tabel 4 Het per proefjaar gemiddelde kaligetal vande bovenste 5cm vanhet K t object
Proefveld/
trial field

55/'56 '56/'57 '57/'58 '58/'59 '59/'60 '60/'61 '61/'62 '62/'63 '63/'64
x

Cl 2226
Cl 2227
CL2000
Cl 2225
Cl 2224
CT 2223
CI 2221
CI 2222

24,8

19,7
821.31
18,5 119,8
+18,2 (19,1) zs 20,l s a19,7
25,1
23,3 827,6« «125,3
x
B
14,7
15,2
16,6 x18,5
z
s
27,3 2X25,5
26,2' on 27,6
s
15,5 (15,3) 15,68 115,9
°25,1
( - ) 822,4« 26,2
13,5 x13,6 OSH.S
14,1

te

20,32
19,5
23,9
s
14,5«
oz
25,9
14,3

18,3
17,3
18,2
19,0
s
28,86 23,9
x
16,7 sx17,3
28,7 xz 31,2
(15,0)
15,3

-

-

-

16,0

16,2

15,3

De GEMIDDELDENzijnberekenduitde gemiddeldewaarden(a)injunienjuli(enmei,alshetgras
in deze maand gemaaid was), (b) in oktober en november, en (c) in februari en maart van het
volgend jaar/Theaverages have beencalculatedfrom the average values(a) inJuneand July
(and May, iftheherbage wascutinthis month), (b) in October and November, and (c) in next
FebruaryandMarch.
AFWIJKINGEN VAN HET PROEFPLAN/deviationsfrom theexperimentscheme:
+ noggeenverschil inkalibemesting/nodifference inpotassiumapplication yet
z
nietdeeerstesnedeisgemaaid,maareenvolgende/thefirstcutwas not mown,butasucceeding
i in het geheel niet gemaaid/not mownatall
* tweemaal gemaaid/mowntwice
8
proefbemesting geheelof gedeeltelijk indevormvanstalmest /potassiumfertilizationpartly or
completelyasfarmyardmanure
Alsdestalmest werdgegevenindeloopvaneenbemestingsjaarwerddekalibeschouwd alste
behoren tot de proefbemesting van het volgende bemestingsjaar / Iffarmyard manurewas
applied in the courseof an experimentalyear thepotassium wassupposed te belongtothe experimentalapplicationof thenext experimental year.
1
= 75 en 175 kg K.O/ha i.p.v. 40 en 140
• = 90 en 140i.p.v. 40 en 140
3
= 140 en 253 i.p.v. 120en 240
«= 350 en 350i.p.v. 0en 120
5
= 160 en 160i.p.v. 0en 120
• = 200 en 240 i.p.v. 120 en 240
' = 70en 70i.p.v. 0en 120
• = 140en 240 i.p.v. 120en 240
• = 110en 110i.p.v. 0en 120
(i.p.v. = instead of)
SCHATTINGEN BIJ DE BEREKENING VAN HET GEMIDDELDE JAARLIJKSE KALIGETAL/ estimates usedin

calculatingtheaverage annualpotassiumvalues:
d herfstkaligetal sterk verhoogd door droogte; waarde nagrafische vereffening /potassium
valueinautumnmuchincreasedby drought; smootheneddata
0
éénderzomerkaligetallenwijktsterkaf, oferzijnindezomergeengrondmonsters genomen;
waarde na grafische vereffening /oneof the potassium values insummerdeviates too much, or
insummernosoil samples were taken; smootheneddata
x
stalmest gedurende de wintergegeven;voorjaarskaligetalberekend uit herfstkaligetal en de
gemiddelde stijging gedurende deandere, normale winters/farmyard manure applied in
winter;springpotassium values calculatedfromautumn values andtheaverageincreaseduring
theother, normalwinters
() stalmest in de zomer gegeven; er kon geen jaargemiddelde berekend worden; waarden na
rechtlijnige vereffening (verg. tabel 5)/farmyard manureapplied in summer; it was impossible tocalculate an annualaverage; valuesafter rectilinear adiustment (compare Table5)
Table 4 Average K values ofthe 5 cm top soilfor Kj,plots in successive experimental years

berusten zijn ook de waarnemingen van het tweedeobject hierbij betrokken, nadat
dezeeerstmetbehulpvan[ABn]j,penqophetniveauvanhetK^objectzijn gebracht.
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Enkele malen moesten erschattingen gedaan worden. Diegevallen zijn indetabel
omschreven.
De kaligetalJen zijn perproefveld rechtlijnig vereffend, behalve dievanCl2221,
waarvan deserie zeer incompleet is. Hierbij isaangenomen, datdetijd foutloosis.
Deregressie-coëfficiënten (a)staan intabel 5.Zijzijn, metuitzondering van dievan
Cl 2222,zeer onbetrouwbaar.

Tabel 5 Berekening vande onderhoudsbemesting B 0
Proefveld

a
in kaligetaleenheden/jaar

B

O

Cl 2226
Cl 2227

-0,4 ± 0,2
0,0 ± 0,1

145
123

Cl 2000
Cl 2225

+0,1 ± 0,3
+0,3 ± 0,3

Cl 2224
Cl 2223

B„

att
in kaligetaleenheden/jaar

155
116

-10
+ 7

-0,2
-0,1

+ 9
+ 7

154
133

171
159

-17
-26

+0,3
+0,7

-26
-54

+0,7 ± 0,3
-0,1 ± 0,2

113
123

91
134

+22
-11

+0,4
+0,1

-35
- 6

Cl 2221
Cl 2222

+0,4 ± 0,1*

133
119

153
138

-20
-19

+0,8

-40

Trial field

inK value
units/year
a

in kg K20/ha/jaar

inkgK.20/ha/year
B

O

B„

inK value
units/year
a0

Bo
in kg K 2 0/
ha/jaar

inkg K 2 0/
ha/year
Bo

*0,05>P>0,01
VERKLARING DERGEBRUIKTE SYMBOLEN /Explanation of symbols:

a = Dejaarlijkse verandering van hetkaligetal ophetKj-object / Annual changeinthe potas_
sium valuesontheKi plots
B = Degemiddelde jaarlijkse bemesting ophetKi-object /Average annual applicationon the
Ki plots
O = Degemiddelde jaarlijkse hoeveelheid kaliinhetgemaaide grasophetId-object /Average
annualpotassium content inthecutherbageontheKi plots
B n = B- O =degemiddelde jaarlijkse netto-bemesting/Average annual netapplication
a, =Dejaarlijkse verandering vanhetkaligetal bijeennetto-bemesting van nul/ Annual
changeinthepotassium valuesatanetapplication zero
B 0 = Deonderhoudsbemesting /Maintenance application
Table 5 Calculation ofmaintenance application

Hetuit dezevereffening volgendekaligetalvanhetK^-objectinhetnuldejaar staat
in tabel 2; voor Cl 2221isdaar het gemiddelde aangegeven. Dewaarden van deK^endeK2-objectenindezetabelzijn dievanhet Kj-object vermeerderd metq.
Dederde,vierdeenvijfde kolomvantabel5gevendegemiddeldejaarlijkse bemesting ophetKx-object (B),degemiddeldejaarlijkse hoeveelheid kaliinhetgemaaide
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gras (ongeacht of ereen eerste,een volgende of meer dan één snedeisgemaaid)(O)
en de gemiddeldejaarlijkse netto-bemesting (Bn).
De zesde kolom geeft de jaarlijkse verandering van het kaligetal bij een nettobemestingvannul(a0). Dezeismetbehulpvan/»enB nuitaberekend.Hierbij isaangenomen, datp voor rivierklei een waarde van 1,2 heeft en voor de andere grondsoorten van2,0.
De negatieve uitkomsten van a0op de zandpercelen tegenover de positieve op de
anderegrondsoortenwijzen opeenverschiltussendegrondsoorten.
Vooreenpositieve OQzijn tweeoorzaken aantevoeren.Deeerstezou kunnen zijn,
dat deonttrekking aan dieperelagen deuitspoeling uit debovenstevijf cm overtreft.
In dit verband moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid,dat gedurende
het weiden, wanneer een 95%van de door de dieren opgenomen kali weer aan het
oppervlak van het perceelwordt afgezet, debovenstevijf cm(ondanks de,zij hetgeringe, afvoer) rijker wordt aan kali. Figuur 3b geeft echter geen aanwijzing in deze
richting.Eenonttrekkingaandieperelagen,diedeuitspoelinguitdebovenstevijfcm
overtreft, zou dan een dalingvan het kaligetalin de dieperelagen doen verwachten.
Degemiddeldekaligetallenvandelaagvanvijftottiencmvandeproefvelden meteen
positieve aQ vertonen echter een stijging (+0,13 eenheden perjaar).
Detweedeoorzaakzouopdezeslibrijkegrondenkunnenliggeninhetnaleverenvan
kali.Ietsdergelijks bleekook gedurendedewintermaanden(4.4).
Denegatieve OQ opdehumus-enslibarmezandgrondenzouhetgevolgkunnen zijn
van een groter uitspoeling en een geringer nalevering. Wanneer OQ inderdaad mede
bepaaldwordtdoornalevering,daniste verwachten, dat OQ op slibarme veengronden
lager zalzijn dan op slibrijke.
Delaatstekolomgeeft deonderhoudsbemesting(BJ. Ditis dehoeveelheid kali,die
jaarlijks meer gegeven moet worden dan er van het perceelwordt afgevoerd om het
kaligetaloppeiltehouden.Zeisberekenduit OQen/».
Eenvergelijkingvan deonderhoudsbemesting opdeproefvelden meteenhooguitgangskaligetalmetdieopdeandereproefvelden laatgeenduidelijkeconclusietoeten
aanzien van de invloed van het kaligetal op de onderhoudsbemesting. Welvolgt uit
het rechte verloop van delijnen in defiguren6tot 13een aanwijzing, dat de onderhoudsbemesting onafhankelijk isvan het kaligetal.
De gemiddelde onderhoudsbemesting, afgerond op tientallen kilogrammen, is op
dezandproefvelden +10 kgK 2 0 per haperjaar. Bijdeniet-zandgronden blijkt geen
systematische invloed van degrondsoort. Het gemiddeldeis-30 kg.
Inhoeverrehetgebruiknoginvloedheeft opdeonderhoudsbemesting,valtuitdeze
proeven niet af teleiden.

6.3 Deevenwichtsbemesting
Uit 6.1 en 6.2 volgt, dat dejaarlijkse verandering in het kaligetal van de bovenste
vijf cmberekend kan worden uit devolgende formule:
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dK =

B-B„

(3)

Hierin is:
dK = dejaarlijkse verandering van het kaligetal; in kaligetaleenheden per jaar.
B = de bemesting; in kg K 2 0 per ha per jaar.
A = de afvoer; in kg K 2 0 per ha per jaar.
B 0 = de onderhoudsbemesting. Deze is volgens de besproken proeven op zand
+ 1 0 kg K 2 0 per ha perjaar en op kleihoudend veen en rivierklei -30 kg.
F = de kalifactor. Deze bleek op zand en kleihoudend veen 50 kg K 2 0 per
ha per kaligetaleenheid en op rivierklei 85 kg.
Van B 0 en F nemen wij, zolang het tegendeel niet blijkt, aan, dat zij alleen van de
grondsoort afhankelijk zijn. A is zowel van de bemesting als van vele andere factoren
afhankelijk (5).
Figuur 14laat zien hoe B, B 0 en A zich tot elkaar verhouden bij verschillende gebruikswijzen, kaligetalklassen en grondsoorten.
Langs de horizontale as is de bemesting uitgezet. De drie bovenste krommen geven
het verband tussen de bemesting en de afvoer bij het standaardgebruik; en wel voor
de kaligetalklasse 'goed'op de zand- en de niet-zandgronden en voor de klasse 'hoog'
op de niet-zandgronden. Zij zijn overgenomen van Figuur 4. De onderste kromme
geeft de afvoer bij uitsluitend weiden in de klasse 'goed' op allegrondsoorten. Deze
isberekend uit deafvoer bij het standaardgebruik door aan tenemen, dat deafvoer bij
uitsluitend weiden 10%is van die bij het standaardgebruik (1.3). (Het verschil tussen

Figuur 14 Verband tussen de jaarlijkse bemesting, de jaarlijkse afvoer en de onderhoudsbemesting bij
verschillende gebruikswijzen, kaligetalklassen en grondsoorten
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Figure 14 Relation between annual application, annual removal and maintenance application at different
forms of management, soil types and potassium-value classes
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detweegroepen grondsoorten iszo gering, dat volstaan kon worden met het gemiddelde.)
De rechten geven debemesting minusde onderhoudsbemesting in afhankelijkheid
vandebemesting,voorzandenvoordeandere grondsoorten.
Het verschil tussen een kromme en de rechte voor dezelfde grondsoort geeft aan
hoeveelkalierteweinigofteveelgegevenisomhetkaligetalgelijktehouden.Inhet
snijpunt isdebemestinggelijk aan deafvoer plus de onderhoudsbemesting en blijft
het kaligetal gelijk. Deze bemesting noemen wij de evenwichtsbemesting (Bc).
Uitdefiguurvolgt,dat deevenwichtsbemestingbijuitsluitendweidenveelgeringer
isdanbijhetstandaardgebruik.Zijneemtmethetkaligetaltoeenisvoorzand groter
dan voor deandere grondsoorten.
In 5bleek de afvoer ook nog afhankelijk van het produktievermogen en van de
groeiduurvandeeerstesnede.Ditbetekent,datdeevenwichtsbemestingookvandeze
factoren afhankelijk is.

6.4 Abnormale weersomstandigheden
Dekaligetallenvantabel4zijnmetuitsluitingvandievanCl2221 perjaar gemiddeld
en in figuur 15met kringetjes tegen het jaar uitgezet. Zij zijn rechtlijnig vereffend,

Figuur 15 Kaligetal van de Ki-objecten in afhankelijkheid van de tijd
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o = Gemiddelde waarden van tabel 4, exclusief Cl 2221 / Average valuesof Table4, exclusive
CI 2221
• = Uitkomst van 1960/1961, wanneer de stijging gedurende de winter gelijk geweest zou zijn
aan de gemiddelde stijging van de andere winters / Result of 196011961, assumingthatthe
increaseduringthe winterhad been the same as the average increase during other winters
A = Uitkomst van 1961/1962.wanneerhetuitblijven vande stijgingindewintervan 1960/1961
volledig zouhebbendoorgewerkt in 1961/1962endeonderbroken lijnbijniet-uitblijvende
juiste geweestzouzijn / Resultof 196111962, assumingthat theabsenceof theincrease in the
winter 196011961 were maintainedin 196111962 and the dotted line were correct if the increasehadbeenpresent in 196011961
x = Uitkomstvan1959/1960zondercorrectieopheteffect vandedrogezomerenherfst /Result
of1959/1960 withoutcorrectionfor theinfluence of thedry summerandautumn
Figure 15 Potassium values of the Kiplots as dependent on time
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waarbij is aangenomen, dat de tijd foutloos is (vol getrokken lijn; de regressiecoëfficiënt is +0,16 kaligetaleenhedenperjaar).
De waarneming van 1960/1961 met zijn uitzonderlijk natte herfst en winter ligt
belangrijk lagerdanuitdereekswaarnemingenvandeviervoorgaandejaren zouvolgen.Met eenstipisaangegeven,wathet gemiddelde kaligetalindatjaar geweestzou
zijn,alsdestijginggedurendedejwintervan datjaar niet uitgebleven was,maar hetgemiddelde geweest zouzijn van alleproefvelden in alle anderejaren ( = 19.2+ [3,3 (-0,1)]:3 = 20,3;zie4.5).Dezewaarde rangschikt zichnauwlangsderechte doorde
waarnemingen van de vier voorgaande jaren. Door deze vijf waarnemingen is een
rechteberekend (onderbroken lijn; deregressie-coëfficiënt is +0,25 kaligetaleenheden
perjaar). Met een driehoekje is aangegeven, hoe groot het gemiddelde kaligetal in
1961/1962geweestzou zijn, alsdeonderbroken lijn bij niet uitblijven van de stijging
in 1960/1961 dewerkelijkheid zou hebben weergegeven en het uitblijven van de stijging volledig doorgewerkt zou hebben op het kaligetal in 1961/1962 ( = 20,4- 3,4).
Dewaargenomengemiddeldenvanditenhetvolgendejaarliggenwelonderdeonderbrokenlijn,maardegemiddeldeafstand vandezetweepuntentot delijnisslechtseen
achtstevandievanhetberekendepuntvan 1961/1962tot delijn.Dedoorwerking,zo
dezeal aanwezigis,isderhalve veelgeringer dan uit het uitblijven zelf verwacht zou
mogen worden. Dit wijst erop, dat deextra uitspoeling veelgeringer isgeweest, dan
uithetuitblijven vandestijging endewaarden vanp zouvolgen(ca.200kgK 2 0 per
ha).Ditneemtnietweg,dathetinzulkegevallenvooreenoptimaleopbrengstvande
eerste snede nodig zou kunnen zijn om devoorjaarskalibemesting iets op te voeren.
Het kruisje geeft het gemiddelde kaligetal van 1959/1960 aan, wanneer er voor
de vier betrokken proefvelden geen correctie wordt toegepast op het effect van de
droogte.Degecorrigeerdewaardeblijktzichgoedbijdereeksaantesluiten,welkelijn
men ook alsdejuiste aanvaardt.De droogte blijkt geen invloed gehad te hebben op
hetkaligetalvandevolgendejaren.Ditlaatstevaltbijeenbeschouwingper proefveld
nogsterkerop.OpCl2226washetkaligetaleindoktoberzelfseen15eenhedenhoger
dandegewoonlijk teverwachtenwaarde.Uittabel4blijkt hiervangeeninvloedophet
kaligetal van devolgendejaren.

6.5 Het kaligetal van delaag van 5tot 10cm
Éénmaalperjaarishetkaligetalindelaagvanvijftottiencmbepaald.Alleenin1957
ishet tweemaal bepaald. Tot en met 1960zijn de monsters in deherfst genomen en
daarna indezomer. OpCl 2221konhetechter slechtsdriemaal bepaaldworden. De
waarnemingen vandit proefveld doendaarombij devolgendebeschouwingnietmee.
Daarwaarin 1959eenverhogingvanhetkaligetalindebovenstevijfcmwerdwaargenomen (4.5),bleek tevens een duidelijke verhoging in delaag van vijf tot tien cm.
Despreidingderwaarnemingen isindemeestegevallentegrootvooreenbeschouwingper afzonderlijk object. Het gemiddelde waargenomen kaligetal van de K„-,de
Kx-en de K2-objecten van deniet-veenpercelenisin defiguren16a, 16ben 16cmet
28

Figuren 16a,16ben16c Gemiddeldkaligetalvandelagen0-5 cm en5-10 cm vandeK0-,deKx-ende
Kfobjecten vandeniet-veengronden inafhankelijkheidvan detijd
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x = Kaligetal0-5cm/Potassium valuesinthe0-5cm layer
o =Kaligetal 5-10cm/Potassium valuesinthé 5-10cm layer
• = Kaligetal 5-10 cmvan 1959/1960na correctieopheteffect vandedrogezomeren herfst /
Potassium values in the5-10cmlayerfor195911960aftercorrectionfortheeffectofthedry
summerandautumn, usingtheaverageoftheprecedingandfollowingvaluesoftheplotsunder
consideration
Figures16a,16band16c Averagepotassiumvalues of the0-5 cm andthe 5-10 cm soillayerof the
Ko,theKj andtheK2plots onthenon-peatsoilsasdependentontime

kringetjes tegen detijd uitgezet. De stippen gevenhet gemiddelde kaligetalvan 1959
weer, nadat voor elk van de objecten, waarop zich bovenvermelde verhoging voordeed,hetgemiddeldevanvoorgaandeenvolgendejarengenomenis.Dekruisjesgeven
ter vergelijking de gemiddelde kaligetallen van debovenstevijf cm.De overeenkomstigewaarnemingen van het K r enhet K2-object van het veenperceel wijken vandie
van deandere percelen af enzijn in defiguren 17aen 17buitgezet.
De reeksen zijnrechtlijnigvereffend. Hierbij isaangenomen, datdetijdfoutloosis.
Deuitkomsten van 1959vandelaagvanvijf tot tiencmzijn daarbij buiten beschouwinggelaten,evenals demeteenvraagteken gemerktewaarneming infiguur16a,die
op onverklaarbare wijze sterk afwijkt van de reeks.De regressie-coëfficiënt (a) isin
defigurenvermeld.
Degecorrigeerdewaardenvan 1959indelaagvanvijf tottiencmblijken zichgoed
bij de reeksen aan te sluiten. Er blijkt geen duidelijke systematische invloed van de
natteherfstenwintervan 1960/1961ophetkaligetalvanvijftottiencm.
De waarnemingen op de K^-objecten van de niet-veengronden wijzen in beide
lagen op een geringe, onbetrouwbare stijging. De verhouding tussen de kaligetallen
van beide lagen vertoont slechts een verwaarloosbare verandering met de tijd: van
0,65in 1955/1956tot0,64in 1962/1963.Ditwijstopeenevenwicht.Hetbetekentvoor
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