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1.

Inleiding

1.1

Aanleidingtothetonderzoek

Inhetonderzoek naar stikstofstromen inproductiegrasland wordt onder stikstofopname door hetgewasvrijwel altijd
verstaan deopgenomen stikstof dieinoogstbare delenwordt vastgelegd.Dit is hetgevolgvanhettypischlandbouwkundige karakter vanhet onderzoek waarinderelatie tussen bemestingenoogstbare productie centraal staat
envande bijzonder problematische bepalingvandeturnover vanwortels ennietgeoogste bovengrondseplantendeleningrasland.
Ditheeft geresulteerd indebekende stikstofstroomschema's waarinwortels enstoppels ontbreken(o.a.Vander
Meer&VanUum-vanLohuyzen, 1986). Indeze schema's ontbreekt het deelvandeopnamedat inniet oogstbare
delenisvastgelegd endus ook detoevoer vandeze stikstof naardebodem naafstervenvandeze delen.Door het
ontbreken vaneendeelvandeaanvoer vanorganisch gebonden stikstof wordt ook eenreële kwantificering vande
stikstofmineralisatie opbasisvandeze schema's onmogelijk. Bijeenvereenvoudigde benaderingvandestikstofhuishouding,waarbijwordt uitgegaanvaneenstabiele hoeveelheid stikstof inhetsysteemopjaarbasis,hoeft dit
geenprobleemte zijn. Hierbijis immers aangenomen dat dejaarlijkse stikstofmineralisatie uitafgestorven niet
oogstbare plantendelenweggestreept kanwordentegen dejaarlijkse stikstofopname diegebruikt wordt voor de
vormingvannietoogstbare plantendelen.
Voor nietstabiele situaties,waarbij sprake isvannetto opbouw of afbraak vanorganische stof, envoor eenmeer
dynamische beschrijvingvande stikstofstromen voldoeteenvereenvoudigde benaderingnieteniseenmeergedetailleerde beschrijvingvandestikstofstromen onmisbaar. Voor deze beschrijving is eengoede schattingvande
totale toevoer vanorganischgebonden stikstof naar debodem nodig,inclusief destikstof inafgestorven niet oogstbareplantendelen.Indemeeste modellenwaarindeproductie of demilieubelastingvangraslandwordenberekend
istegenwoordigweleenberekeningvandestikstofmineralisatie opgenomen,maar deinputvanstikstof uit afgestorvenniet oogstbare plantendelen is nietinalle modellen evengoedonderbouwd.Omdeze situatieteverbeteren is,in
het kadervanhetLNVOnderzoeksprogramma 398-111,Verbetering modelinstrumentarium', indeze notadebestaande kennis opditgebied samengevat met als doelconsensuste bereiken over deinputvanstikstof naarde
bodem uitafgestorven nietoogstbare plantendelen inproductiegrasland.

1.2

Probleemstelling

Voor eencorrecte berekeningvandestikstofstromen ingrasland ishet nodigeengoedbeeldtehebbenvande
totale opnamedoor hetgewas envandehoeveelheid stikstof dieweer aandebodemvoorraad wordt toegevoegd
door hetafstervenvannietoogstbare plantendelen.Dezehoeveelhedenenhunafhankelijkheidvanhetbemestingsniveauzijnnieteenduidiggedocumenteerd.

1.3

Aanpakvanhetonderzoek

Hetonderzoek omvat indeeerste plaatseenanalysevandeliteratuur. Hierinzijndrie relevante benaderingente
onderscheiden. Deeerste is eendirecte benaderingdoor hetmetenvandehoeveelheidafgestorvenniet oogstbare
plantendelen endestikstofgehalten hierin.Detweede benadering bestaat uiteenanalysevande koolstofstromen
met behulpvanfotosynthese/ademhalingsonderzoek.Opbasishiervan kandehoeveelheidafgestorven nietoogstbare plantendelengeschatworden enincombinatie metgeschatte stikstofgehalten kandestikstofinput berekend
worden.Dederdetenslotte iseenindirecte benaderingviademetingvandestikstofmineralisatie. Ineen evenwichtssituatie ishetverschiltussen mineralisatieeninputviaorganische bemesting,inclusief weidemest,enmaai- en
beweidingsverliezen gelijk aandeinputviaafgestorven nietoogstbare plantendelen.Alledrie benaderingen kennen
hunzwakheden.Dedirecte benaderingkent eengrote methodische onnauwkeurigheid bijdebepalingvandehoe-

veelheidafgestorven nietoogstbare plantendelen;bijde andere benaderingen geeft het indirecte karakter eenextra
bronvanonnauwkeurigheid. Doordat alle benaderingen grote onnauwkeurigheden kennen,kunnenzijelkaarjuist
goedaanvullen.
Daarnaast isnoggeanalyseerd opwelkewijze inverschillende modellen dehoeveelheid stikstof inafgestorven niet
oogstbare plantendelen berekendwordt.
Naast afgestorven nietoogstbare plantendelen vormt ook hetdeelvandeoogstbare productie dat bij deoogst verlorengaat eenstikstofstroomvangewas naar bodem.Hetgaat hier omdeoogst-enbeweidingsverliezen, ofwelhet
verschil tussen bruto ennetto productie. Metingen enberekeningenvandestikstofstroom vanplant naar bodemin
deliteratuur zijn somsexclusief ensoms inclusief dezeverliezen gemaakt enhet isdaarom niet altijdmogelijk deze
verliezen apartte onderscheiden. Deomvangvandezeverliezen hangt sterk afvandemanier vanoogsten envan
hetstikstofgehaltevandeoogstbare delen.Indit rapport gaat deaandachtvooral uit naar deafgestorven niet
oogstbaredelen.

2.

Resultaten

2.1

Directe benaderingvia metingafsterving

Dezebenadering isgebaseerd opdebepalingvandehoeveelheid perjaar afstervende nietoogstbare plantendelen
enhetstikstofgehalte hierin.Omdatdit afsterven eencontinuproces is,zichdeels aanhet oogonttrekt envooral bij
wortels het onderscheidtussen levendendoodmateriaal moeilijk istemaken,kanernauwelijks sprake zijnvan
nauwkeurige metingvandehoeveelheid afgestorven materiaal enis het schattingselement erg belangrijk bijde
bepaling. Debekendste referentie indezebenadering isdereviewvanWhitehead(1986). Indeze review wordt
geconcludeerd dat inproductiegrasland dehoeveelheid afgestorven bovengronds materiaalvrijwel evengroot isals
dehoeveelheid geoogst materiaal (Parsons, 1986)endat het stikstofgehalte hierinsterk afhankelijk isvanhet
bemestingsniveau (o.a.Hunt, 1983).Voor wortels wordt geconcludeerd dat onder frequent geoogst productiegrasland eenhoeveelheid levendewortels vanongeveer 3000 kgper hectare aanwezig ismet eenlevensduurvan
gemiddeld 5tot 6 maanden(Garwood, 1967;Troughton, 1981). Deafhankelijkheidvandehoeveelheidwortelsvan
het bemestingsniveau isnieteenduidigvastgesteld, hetmeest waarschijnlijk lijkt eenoptimum indewortelmassa bij
eenmatig bemestingsniveau (Ennik etal.,1980).Welis het stikstofgehalte vanafgestorven wortels sterk afhankelijk
vanhet bemestingsniveau (Whitehead, 1970).
Whitehead(1986) kwamtot devolgende schattingvandestikstofinput uitnietgeoogste plantendelen bijeenrelatief
hoogbemestingsniveau,corresponderend met eenproductie van 12tondroge stof per hectare perjaar:
Geoogste productie
Afgestorven nietgeoogste delenbovengronds,
inclusief maaiverliezen
Afgestorvenwortels

12.000 kgha1jr 1 droge stof
9.000 kgha' jr' droge stof
2,0%N
180 kgha1jr 1 N
6.000 kgha'1 jr 1 droge stof
1,5% N
90 kgha1jr 1 N

Detotale stikstofaanvoer uitafgestorven nietgeoogste plantendelen bedraagt volgens deze schatting dus 270 kgN
per hectare perjaar bijeenopbrengstniveau van 12ton droge stof per hectare perjaar. Ditgetalisvantoepassing
voor gemaaide graslanden met eenrelatief hoogbemestingsniveau enis sterk afhankelijk vanhet bemestingsniveau.
Voor beweidingwerddehoeveelheid afgestorven nietgeoogste delen bovengronds op 10tonper haperjaar
geschat (Whitehead, 1986).
Destikstofgehaltenvanzowelwortels als bovengrondse niet oogstbare plantendelen lijkenvrijwel evenredigte zijn
methetstikstofgehalte vandeoogstbare productie (Whitehead, 1986). Detotale hoeveelheid Ndiemet nietoogstbaar materiaal indebodem komt isechter nietevenredig metdehoeveelheid Ninhetgeoogste materiaal.De
wortelproductie neemt bij stijgend bemestingsniveau nauwelijkstoe enover deafhankelijkheidvandehoeveelheid
nietoogstbare bovengrondse productievanhet bemestingsniveau wordt door Whitehead(1986) geenuitspraak
gedaan. Hetligtvoor dehanddat bijeenhogere productie ook meer nietoogstbaar bovengronds materiaalgevormdwordt, maar hetisnietduidelijk hoehet stikstofniveau deverhoudingoogstbaar/niet oogstbaar bovengronds
materiaalbeïnvloed.
Andere studies waarindeze benadering isgevolgd komenuit opvergelijkbare waarden(bijv. Hassink (1995): 245 kg
Nha1jaar1enHassink etal.(1996): 260 kgNha1jaar1).Ook indezestudieswordt'geenuitspraak gedaanover
eenkwantitatieve afhankelijkheidvandegeproduceerde hoeveelheid nietoogstbaar materiaalvanhetstikstofniveau.
Geconcludeerd kanworden datdehoeveelheid stikstof diejaarlijks per hectare met afgestorven niet geoogste
plantendeleninoptimaal producerendgrasland naar debodemteruggevoerd wordt tussen 245 en270 kg Nligt,
inclusief oogst-enbeweidingsverliezen. Dezehoeveelheidisafhankelijkvanhetstikstofniveau,maar eenkwantita-

tieve relatie is opgrondvandeze referenties niette geven.Dehoeveelheid stikstof innietoogstbaar materiaal zalin
ieder gevalminder danevenredig met dehoeveelheid stikstof inoogstbaar materiaal toenemen bij stijgend stikstofniveau.

2.2

Indirecte benaderingvia koolstofstromen

Deverdelingvangeassimileerde koolstof over verschillende plantendelen isveelintensiever gemetendandedrogestof-producties vandezedelen.Datmaakt het iets eenvoudiger omviadezemeer indirecteweginzichtte krijgenin
dehoeveelheid geproduceerde, endus oplangeretermijn ook afstervende, nietoogstbare productie. Deverdere
benadering isnietverschillend,datwilzeggen dat bijdehoeveelheid koolstof eenC/N-verhouding bekendmoet zijn,
analoog aanhet stikstofgehalte behorend bijeendroge-stofproductie.
Sibma&Ennik(1988) geveneenverdelingsmodel op basisvandevastgelegde koolstof ingras.Zijgevenaandat
gemiddeldvoor bemest grasland 27,5 tondroge stof per hectare perjaar wordt gevormd,waarvan 50%wordt
vastgelegd inoogstbaar product, 30%inniet oogstbare bovengrondse delenen20%inwortels. Opdeinvloedvan
hetstikstofniveau opdezeverdelingwordt niet ingegaan enook worden geen C/N-verhoudingenof stikstofgehalten
gegeven. Eenschatting iswelte makenmet behulpvandestikstofgehalten gepubliceerd door Whitehead(1986):
165 kgNvoor bovengronds nietoogstbaar en83 kgNvoorwortelafstervingkomt danuitop eentotaalvan248 kg
Nha'1jaar1.
Met behulpvankoolstofisotopenonderzoek is bepaald dat dejaarlijksewortelproductie bijEngels raaigras ongeveer
6 tondroge stof per habedroeg bijhoogenlaagN-niveau,destoppelproductie tussende 10- 12 tondroge stof
per halag,waarbijhoogN-niveauongeveer 1tonmeer stoppel produceert danlaagN-niveauendatdeoogstbare
droge stof ongeveer op9ton per habijlaagN-niveauen 14à15ton per habijhoogN-niveauuitkwam(Schneider et
al.,2004).AlswederomdestikstofgehaltenvanWhiteheadgebruiktworden, danwordt er intotaal ongeveer 310 kg
Nha'1jaar1 aandebodemtoegevoegd. Hetverschilmetde schattingvolgens Sibma&Ennik(ziehierboven) wordt
hoofdzakelijk veroorzaakt door eenhogere inschattingvandehoeveelheid afgestorven bovengrondse plantendelen
inhet isotopenonderzoek.
Geconcludeerd kanworden dat bijdeze benadering dehoeveelheid stikstof diejaarlijks per hectare met afgestorven
nietoogstbare plantendelen inoptimaal producerend grasland naar debodem teruggevoerd wordttussen 248 en
310 kgNligt, exclusief oogst-enbeweidingsverliezen.

2.3

Indirecte benaderingviastikstofmineralisatie

Metingvandenetto stikstofmineralisatie ingrasland geeft eenindicatievandehoeveelheidvoor afbraak beschikbaar gekomen organische stikstofverbindingen. Onderdevoorwaarden datdeinputvanorganische stikstofverbindingenmetoogst-enbeweidingsverliezen enbemesting,inclusief weidemest, bekend isendat deveranderingin
gehalte aanorganische stikstof indebodemnulof bekend is,kanuit degemeten stikstofmineralisatie deaanvoer
vanorganische stikstof metafgestorven nietoogstbare plantendelen berekendworden.Verandering inhet gehalte
aanorganische stikstof indebodem ismoeilijk nauwkeurigvastte stellen,zodat deze benadering indeeerste
plaatsgeschikt isvoor stabiele situaties. Hiervanissprake inouder grasland.Voor zandgrond kaneengrensaangehoudenwordenvanenkelejaren naherinzaaitot ongeveer tienjaar nainzaainaeenlangere akkerbouwperiode.Voor
kleigrond isdetermijnwaarinopbouwvanorganische stikstof plaatsvindt aanzienlijk langer.
Voor metingenvandestikstofmineralisatie door middelvanincubatie inhetveld inde[aren 1993tot 1999 opzandgrondopproefbedrijf 'DeMarke'(Corré, 2000) wordt aanbeidevoorwaarden voldaan.Uitgaande vandeveronderstellingdater geenverandering plaatsvond inhetgehalte aanorganische stikstof indebodem kaneeninputaan
stikstof metafgestorven nietoogstbare plantendelen berekendwordenvan242 kgNha-1jaar1, exclusief oogst-en
beweidingsverliezen, bijeenmatig stikstofniveau.Omdathethier omrecent, nieuw ingezaaidgrasland gaat isniet
opvoorhandduidelijk dathetgehalte aanorganische Nindebodem gedurende deze periode stabiel isgeweest.

Analyses gevenechter aandat eventuele accumulatie vanorganische stikstof verwaarloosbaar isgeweest (Corré et
ai, 2004). Indienaccumulatie optreedt is deaangevoerde hoeveelheid organische Ngroter dandemineralisatieen
zoudewaardevan242 kg Nper haperjaar eenonderschatting zijnvandehoeveelheid Nindeafgestorven niet
oogstbare plantendelen.
Hassink (1996)vondt inoudere graslanden op zandgrond zonder organische bemesting enbeweidingeennetto
mineralisatie, gemeten door incubatie onder geconditioneerde omstandigheden enomrekenen naar develdsituatie,
van250 tot 300 kgNha1jaar1. Denetto mineralisatie was inditonderzoek nietduidelijk afhankelijkvanhetbemestingsniveau(140 tot 380 kgNha1jaar1).
Hier kangeconcludeerd worden datdehoeveelheid stikstof diejaarlijks per hectare met afgestorven niet geoogste
plantendelen,inclusief oogstverliezen, ingoed producerend grasland naar de bodemteruggevoerd wordt tussen
250 en300 kg Nligt. Over eenafhankelijkheid vandezehoeveelheidvanhet stikstofniveau geeft deze benadering
geeninformatie.

2.4

Benaderingmetmodellen

Bijhetmodel 'Quadmod'(TenBerge etai, 2000) wordt eenconstanteverhoudinggebruikt tussen Nindeniet
oogstbare productie enNindeoogstbare productie, afgeleid uitWhitehead(1986). Dehoeveelheid Nindeniet
oogstbare productie isgesteldop65%vande hoeveelheid Nindeoogstbare productie envoor oogst-enbeweidingsverlies wordt 10%gebruiktvoor grasland onder maaibeheer en20%bijdag-ennachtbeweiding (TenBerge et
al., 2000).Voor productiegrasland onder gemengd beheer (50%maaienen50% weiden)met eenbruto opbrengst
van350 kgNha_1 jaar1 komt ditneer opeenoogst-enbeweidingsverlies vanruim 50 kgNeneenhoeveelheidNin
afgestorven nietoogstbare delenvanbijna 230 kg.Dit issameneenhoeveelheidvan280 kgNha1diejaarlijks inde
vormvanplantenresten aandebodemwordttoegevoegd.
BijCNGRAS(Conijn&Henstra, 2003) wordendehoeveelheden geoogste enniet geoogste Nberekendop basisvan
onderliggende fysiologische processendie per dagworden uitgerekend alsfunctie vano.a.weersomstandigheden,
water-enstikstofbeschikbaarheid. Deresultatenmet betrekking tot de stikstofstromen vanhetgewas diedeevenwichtssituatie benaderen onder geïrrigeerde omstandigheden bijuitsluitend maaien,zijngegeven inTabel1.

Tabel1.

HoeveelheidNinnettograsopbrengsteninafgestorvenennietgeoogst materiaal(afgeleidvan
Conijn&Henstra, 2003).

N bemestingsniveau
(kgha-1jaar1)a

137
207
280
355
a
6

Netto Nopbrengst
(kgha1jaar1)

237
288
341
377

Nafgestorven + oogstverliesb
(kgha-1jaar1)

215
238
253
260

N afgestorven
(kgha'1jaar1)

196
215
226
229

dewaardengevenhetwerkzamedeelvandetotalestikstofgiftweer
aangenomenoogstverliesis 7,5%vandebrutooogstbareopbrengst

InhetmodelNCYCLE(Scholefield etai, 1991)wordt aangenomen datdedoor beweidinggeoogste hoeveelheid
stikstof 62%bedraagtvandetotale opnameuitdebodem.Deverhoudingtussenniet geoogste NengeoogsteN
wordt hierdoor 0,61enisdaarmeeveellager dandewaarde diebijhetmodel Quadmodgebruikt wordt voor de
hoeveelheid Ninafgestorven niet-geoogst materiaal.InNCYCLEisdewaardevan62%bepaaldnaaftrek vande
oogst-enbeweidingsverliezen opbasisvandenetto opbrengst endanmoet deverhoudingvan0,61dusvergeleken

worden met 1,06 (= (0,65 + 0,2)/ (1 - 0,2)) zoals bijQuadmodgebruikt wordt voor de berekeningvandetotale
aanvoer vanNviagewasresten naar debodem bij beweidingvanhet grasland.Volgens NCYCLEzou bijproductiegrasland onder beweidingsbeheer met eennetto opbrengst van300 kgNha1jaar1 eenhoeveelheid van 184 kgN
ha'1 jaar1viaafsterving enoogst- enbeweidingsverlies naar debodemwordenteruggevoerd.Metde gebruikte verhoudingvanQuadmodwordt daneenhoeveelheidvan319 kg Nberekend, inclusief oogst- en beweidingsverliezen
Exclusief oogst-enbeweidingsverliezen komen beide uitopschattingen van 109 kgN(NCYCLE)respectievelijk 244
kgN(Quadmod), indienook voor deNCYCLE-berekeningen 20%gehanteerdwordtvoor deverliezen bijbeweiding.
Eenberekeningvandeverdelingvandevastgelegde koolstof over oogstbaar enniet oogstbaar materiaal inafhankelijkheidvanhetstikstofniveau isgemaakt door VandenPol-vanDasselaar &Lantinga (1995). Uit deze berekening
volgt eensterke afhankelijkheidvandezeverdelingvanhet stikstofniveau. Niet alleen neemt dehoeveelheidoogstbaar materiaal relatief toe bijstijgend stikstofniveau, deproductievanzowel bovengronds alsondergronds niet
oogstbaar materiaal neemtinabsolute zinzelfs af bij stijgend stikstofniveau.Bijeenstijgingvanhet stikstofniveau
van 100tot 700 kgNha1jaar1 steeg deoogstbare productie vanongeveer 8,5 naar 16,5 tondroge stof endaalde
denietoogstbare productievanongeveer 14 naar minder dan 12ton droge stof. Door eentoenemend stikstofgehalte indeniet oogstbare delensteegdehoeveelheid stikstof welmet toenemend stikstofniveau,vanongeveer
165 naar 245 kgNha1jaar1 (zieTabel 2).Stikstofgehalten vandeoogstbare productie zijnnietgegeven.

Tabel2.

HoeveelheidCen Ninafgestorvennietoogstbareproductie (Van denPolvanDasselaar& Lantinga,
1995).

Stikstofniveau (kgha1jaar1)

100
250
400
700

C(kgha'1jaar1)
6400
6490
5940
5280

C/N
38.9
30.3
24.8
21.6

N(kgha-1jaar1)

164
214
240
244

Dehier besproken modellengevenaandatdehoeveelheid Ninafgestorven niet oogstbare plantendelentussen 180
en300 kgNper haperjaar ligt, inclusief oogst-enbeweidingsverliezen; dit isinovereenstemming metde
resultaten uitdeliteratuur vansecties 2.1 en2.2.

2.5

Samenvatting resultaten

Deresultatenvanberekeningen enschattingenvolgensverschillende benaderingenvandehoeveelheid stikstof die
met nietoogstbare en/of nietgeoogste plantendelenterugnaar de bodem gevoerdwordt zijnsamengevat in
Tabel3.

Tabel3.

N-toevoernaardebodemmetnietoogstbareofmetnietgeoogsteplantendelen opbasis van
verschillendebronnen.

Bron

Opbrengst- of bemestingsniveau Ninafgestorven niet
(ha1jaar1)
oogstbare delen
(kgha1jaar1)3

1 Totale Ntoevoer naar i
;bodemviagewas|resten(kgha"1jaar1)

Whitehead(1986)
Hassink(1995)
Hassink 6*<?/.(1996)

12tondroge stofopbrengst

!
!
!

250 kgN-gift

Sibma&Ennik(1988)
gecomb. metWhitehead(1986)
Schneider étal. (2004)
gecomb.metWhitehead(1986)

13,8tondroge-stofopbrengst

248

14 ,5ton droge-stofopbrengst

310

Corré (2000)
Hassink (1996b)
TenBerge etal. (2000)
Conijn&Henstra (2003)
VandenPol-VanDasselaaar &
Lantinga(1995)
Scholefield etal. (1991)

250 kgN-gift
140-380 kgN-gift
300 netto N-opbrengst
207-355 kgN-gift
250-400 kgN-gift

242

300 netto N-opbrengst

verschillen tussen4> en3skolomzijndeoogst-en/ofbeweidingsverliezen

270
245
260

!

:
!
250-300

230
215-230
214-244

!
;
|

280
238- 260

!
;
!

1

1

184

j

3.

Discussie

3.1

Kwantificering

Dekwantificering vandehoeveelheidstikstof diejaarlijks metafgestorven plantendelen inproductiegrasland naarde
bodem teruggevoerd wordt, is opverschillende wijzen benaderd.Allebenaderingen leiddentot eengoedvergelijkbaar resultaat. Geconcludeerd kanworden dat inproductiegrasland bijeenbruto opbrengstniveau van300-400 kgN
per haperjaar ongeveer 230 kgper haperjaar Nopdezewijze naar debodemteruggevoerd wordt. Bijhogereopbrengstniveaus stijgt dezewaardetot ongeveer 260 kgper haperjaar. Dezewaarden zijnexclusief detoevoer van
N indeoogst-enbeweidingsverliezen engelden alleenvoor goed producerend grasland meteengoede soortensamenstelling eneengoedmanagement. Oogst-enbeweidingsverliezen voegennogeens 25 à75 kgNper haper
jaar toe,afhankelijkvanbemestingsniveau enmatevanbeweiding.
Het isopzichopvallend datverschillende benaderingenvaneenmoeilijk te kwantificeren proces goedovereenstemmende resultaten geven.Datgeeft vertrouwen inhet resultaat eninderobuustheidvandeverschillendebenaderingen.Uitzondering hierop is deschattingvanNCYCLEdiemet 184 kgNper perjaar (inclusief oogst-enbeweidingsverliezen) veellager uitkomt dande andere bronnen bijvergelijkbaar productieniveau.

3.2

Afhankelijkheid vanhetstikstofbemestingsniveau

Over deprecieze afhankelijkheidvandehoeveelheidstikstof innietoogstbare plantendelenvanhet stikstofniveau is
veelminder duidelijkheid.Zeker isdat bijtoenemende stikstofbemesting het stikstofgehalte vanafstervende plantendelen stijgt endatbijtoenemende stikstofbemesting hetaandeelnietoogstbaar materiaal indetotale productie
daalt. Hierbij ligt eentoename vandehoeveelheid stikstof innietoogstbare plantendelen bijeenstijgendstikstofniveauvoor dehand,maar dezetoename zalminder sterk zijndandestijging vandehoeveelheid stikstof inde
oogstbare productie. Ditkomtvooral omdat bijeenstijgend stikstofniveau eengroter aandeelvandedroge stof in
bovengrondse delendelenwordt geïnvesteerd. Dit iseenfysiologische reactie vanplantendie aldoor Brouwer werd
beschreven als het'functioneel evenwicht' (Brouwer, 1963). Hetisduswaarschijnlijk dat deverhouding niet oogstbare N/oogstbare Ndaalt met eentoenemend bemestingsniveau,maar degevonden literatuurgegevens opbasis
vanmetingen latennauwelijkstoe omditgoedte kwantificeren. Demodelbenadering vanVandenPol-vanDasselaar
& Lantinga (1995) laatinderdaad ziendatde hoeveelheid Ninafgestorven nietoogstbare productie toeneemt met
stijgend stikstofniveau. Helaas kanmet dezegegevens deverhouding met betrekkking tot degeoogste stikstof niet
worden bepaald,omdat dehoeveelheid geoogste stikstof niet gegeven is. Bijderesultatenvandestudie vanConijn
enHenstra (2003) isditwelmogelijk enwordt eenverhoudingvan0,76 uitgerekend bijeenwerkzame stikstofgift
vanongeveer 140 kgNha1jaar1 endezeverhoudingdaaltvrijwel lineair naar 0,56 bijeenstikstofinputniveau van
355 kgNha-1jaar1. Dezewaardenzijnbepaaldexclusief deoogst-enbeweidingsverliezen enzijngoedvergelijkbaar
met dewaardevan0,65, ontleend aandegegevens vanWhitehead(1986).
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