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1.INLEIDING

Uithetvruchtwisselingsonderzoek op deproefboerderij "DeSchreef"is
gebleken datdeopbrengst vanaardappelen afneemtnaarmate deteeltfrequentie
toeneemt (Hoekstra, 1981). Indedriejarige rotatiesmet tweederde hakvruchten
werd eenextragrote opbrengstderving geconstateerd bijdeteeltvan aardappelen
na suikerbieten (bouwplan 5b).Inditbouwplanwerd ondermeervaker enlanger
blauwkleuringvandegrond aandeonderzijdevandebouwvoor waargenomen
(Hoekstra,1981;Groenwold enBreeuwsma,invoorbereiding).Dezeblauwkleuring van
degrond ishet gevolgvanreductievan ferri-tot ferroverbindingenonder invloed
vanactiefmicrobiologisch levenbijbeperkend zuurstofaanbod enbij aanwezigheid
vanafbreekbaar organischmateriaal.Gereduceerde plaatsenwordendoorwortels
gemeden.
Devraag deed zichvoor ofdezereductieverschijnselen verklaard konden
wordendoorbijzondereverteringskarakteristieken van ingeploegdebieteresten dan
weldoorbelemmeringen indezuurstoftoevoervanwege eenminder gunstige
bodemstructuur inditbouwplan.Teneinde enig inzicht teverwerven indit
vraagstukwerd eenlaboratoriumproef opgezetwaarinde relatieve
verteringssnelheden vanverschillende soorten organischmateriaalmet elkaar
werden vergeleken.Deuitkomsten staanvermeld inditverslag.Tevenswordt
aandachtbesteed aandemathematischebeschrijving vandeafbraakvan organische
stoffen.Erwerd eeneenvoudig simulatiemodel opgesteldwaarmeede
afbraaksnelhedenper dagvanvers enouder organischmateriaal gedurende eenjaar
werdenberekend.

2.MATERIAAL ENMETHODEN

2.1Verteringsvaten

Deproefwerd uitgevoerd door grond,afkomstigvan "DeSchreef",aldanniet
onder toevoegingvan organischematerialen inafgeslotenverteringsvaten te
brengenendekoolzuurproduktie temeten.Deverteringsvatenwarenvervaardigd uit
PVC-pijpmet een inwendige diameter van 15cm.De totale lengtevandevatenwas
60cm (circa 10,5liter inhoud).Devatenbestondenuit tweehelften.Inde
onderstehelftbevond zichdegrondmet eendrooggewichtvan4,7 kg eneenvolume
3
vancirca 4,8 liter (circa 1ggrond per cm) .Debovenhelftvanhetvatdiende
alszuurstofreservoirenvoor opslagvandeontwikkelde koolzuur.Met intervallen,
variërend vandagen totweken,werdendevatengespoeldmet koolzuurvrije luchten
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Tabel 1.Beschrijvingvandeobjecten
Table 1. Description

Code

a)

of the

treatments

Omschrijving

C-Vl-20

controle,geen toevoegingvanorganischmateriaal,2herh.

C-V2-20

controle,hoger grondvochtgehalte,2herhalingen

B-l-Vl-20

bieteblad en-koppen,geconcentreerd ineenlaagopcirca22cm
diepte,2herhalingen

B-g-Vl-20

bieteblad en-koppen geheeldoordegrond gemengd,1herh.

G-l-Vl-20

grasgroenbemester,geconcentreerd ineenlaagopcirca22cm
diepte,2herhalingen

G-g-Vl-20

grasgroenbemester,geheeldoordegrond gemengd,1herhaling

S-l-Vl-20

stro (tarwe),geconcentreerd ineenlaagopcirca 22cmdiepte,
1herhaling

B+S-l-Vl-20

mengselvanbieteblad en-koppenplus stro,geconcentreerdin
een laagopcirca22cmdiepte,1herhaling

G+S-l-Vl-20

mengselvangrasgroenbemester plus stro,geconcentreerd ineen
laagop20cmdiepte,1herhaling

B-1-V2-20

bieteblad en-koppen,geconcentreerd ineenlaagopcirca22cm
diepte,1herhaling,hoger vochtgehalte

G-1-V2-20

grasgroenbemester,geconcentreerd ineenlaagopcirca22cm
diepte,1herhaling,hoger vochtgehalte

B-l-Vl-5

bieteblad en-koppen,geconcentreerd ineenlaagopcirca22cm
diepte,1herhaling, lagere temperatuur

G-l-Vl-5

grasgroenbemester, geconcentreerd ineenlaagopcirca22cm
diepte,1herhaling,lagere temperatuur

a) C- control

treatment,

soil without

addition

of organic

matter

B- sugar beet leaves and crowns
G- grass green manure
S- straw

(wheat)

I = organic materials
g- organic materials

concentrated
throughly

in a layer at circa

mixed through the

VI- soil moisture

content

22.5% (dry weight

V2- soil moisture

content

34% (dry weight

20- treatment
5 = treatment

soil

basis)
basis)

at 20 C throughout

the

experiment

at S C throughout

the

experiment

b)halverwegedeproef iseenherhaling overgebracht naar5 C

22 cm depth
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werd degeproduceerde koolzuur opgevangen. Indegrondwerd op 22cmdiepte een
platina redoxelektrode aangebracht;ditwas opdedieptewaarhet organische
materiaal zichbevond.

2.2 Objectenengegevens overdegebruikte grond enorganische materialen

Tabel 1bevat eenoverzichtvandeindeproef opgenomenobjecten.De
belangrijkste objectenwerden induplouitgevoerd.Het concentrerenvanhet
materiaal ineenlaagwerd toegepast omdatdit indepraktijkbijhet inploegen
feitelijk ookgebeurt.Erwerdenook objectenopgenomenwaarbijhetmateriaal
volledig doordegrondwerd gemengd om tezienofdit eenander verteringsverloop
zouopleveren.Mengselsvan stromet grasofbieterestenwerden om tweeredenenin
deproef opgenomen.Teneersteverandert daarmee deC/N-verhouding enten tweede
zoudaarmeevoorkomen kunnenwordendatdebieteresten eendichtepapperige laag
zoudengaanvormen.Dekeuzevan 20 °Cals standaardtemperatuurwerd ingegeven
doordepraktischemogelijkheden;eentemperatuurvan 15 °Cwaswenselijker
geweest.Dewaarnemingen bij 5 °Cwerdenverricht omenig inzicht teverkrijgen in
deinvloedvande temperatuur opdeomzettingssnelheid. Devochttrappen dienden
eveneens omde factorvocht enigszins tekunnenbestuderen.
Bijde 20 °Cobjectenwasdeproefduur 193dagen;bijde5 °Cobjectenwerden
delaatstemetingenna 245dagenverricht.Destartdatumwas 11december1981.

De gebruikte grond isafkomstig uit debouwvoor.Bij aanvangvandeproef
warendeintabel 2vermeldekarakteristieken daarvanbekend.

Tabel 2.Karakteristiekenvandegebruikte zeekleigrond

Table 2. Characteristics

%lutum

(silt)

%CaC03
pH-KCl
%humus (org.

of the marine clay used in the

ca30

org.Cmgg

ca 10

N-N0„ygg
7,6

matter)

experiment

3,75

-1

grond

grond
-1
N-totaalmg g grond

(soil)

22
17
2,1
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Uitdegegevensintabel2kanwordenafgeleiddatdehoeveelheidorganische
koolstof 102gperverteringsvatbedroeg (oudereorganischematerialenbestaan
voor58%uitkoolstof).
Degebruiktehoeveelhedenvandeorganischematerialenendeuitkomstenvan
enigechemischeanalysesstaanvermeldintabel3.
Tabel3.Toegevoegdehoeveelhedenorganischmateriaalenuitkomstenvanchemische
analyses
Table 3. Additions

of organic materials

and results

of chemical

analyses

Organischmateriaal

Parameter

toevoegingin (addition

Bietebladen

Grasgroen- Stro

-koppen(B)

bemester(G)(S)

rate)

- gpot vers (.fresh)

60,4

59,8

-tha vers

34

34

10,6
6

-gpot droog (dry)

9

8,,9

9

-tha droog

5

5

5,1

-org.Cmgg

402

425

-suiker (sugar) mgg

368

143

0,0

-N-totaalmgg

23

29

5,1

C/Nratio

17,5

14,6

gehalteaan (content

of)
433

85

2.3Metingvandekoolzuurproduktie
Degeproduceerdekoolzuurwerduithetsysteemverwijderddoordevatente
spoelenmetkoolzuurvrijelucht.Deuitgaandeluchtstroomwerddoortweeinserie
geschakelde250mlwasflesjesgeleid,dieeenbariumhydroxideoplossingbevatten.
Deafnamevandegeleidbaarheidvandeoplossing,gemetenmeteenWTW-modelLF39
geleidbaarheidsmeter,isevenredigaandehoeveelheidneergeslagen
bariumcarbonaat.Metbehulpvaneencalibratiecurvekandehoeveelheid
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geproduceerde koolzuurberekend worden.De calibratiecurve werd gemaakt door
bekendehoeveelheden koolzuur op telossen in250mlbariumhydroxide oplossingen.
Devolgende ijklijnwerd verkregen:

y «30,76x-1,33

waarbijy=het aantalmgCO in250ml Ba(0H)_ oplossing
x =afnamevandegeleidbaarheid (conductivity)
-1
cm

vandeoplossing inmS

Hetverband waspraktisch rechtlijnig overhet traject vannul totmeer dan 14mS
-1
cm

2.4Metingvande redoxpotentiaal

Deredoxpotentialenwerdenbepaald met eenPhilipsPW 9418pH/mVmeter tegen
een calomelelektrode (E =245mV).Demeetwaardenwerden omgerekend tot
o
E,-waarden (tenopzichtevan eenwaterstofelektrode).
Deredoxpotentiaal (E,)werd berekenduit:
E u =E
h

^ + 2 4 5 (mV)
gemeten

3.RESULTATEN ENDISCUSSIE

3.1Redoxpotentialen

Degemeten redoxpotentialen (E,)staan intabel 4.Deredoxpotentialen van
alle objectenmet eengrondvochtgehalte van 22,5%(VI)lagenaltijd indeordevan
400tot 600mV.BijdeV2-objecten (34%vocht) lagen deE waarden duidelijk
lager.BijhetV2controle objectvarieerden dewaarden indeloopvandetijd
tussen 170en320mV.Bij object G-1-V2-20 (ineen laaggeconcentreerd gras)was
deredoxpotentiaal aanvankelijk 290mV.Gedurende demeetperiodevan 112dagen
daalde deE echter geleidelijk tot 125mV. Inhetvergelijkbare bietenobject
(B-1-V2-20) liepdeE gedurende deeerstevierweken sterker terug totwaarden
van-80mV,daarna trad ereen stijging op tot 105mVna 112dagen,
VolgensRowell (1981)kunnenaërobe omstandigheden worden gekarakteriseerd
met E-waarden tussen 400en600mV.Bijanaërobe omstandigheden ligt deE veelal
tussen 200en-400mV.Dit zoubetekenen datdeverteringbij alleVl-objecten
aëroob isgeschied enbijdeV2-objecten anaëroob.Ook andere gegevenswijzen in
dierichting.ZovondenTurner enPatrick (1968)dathetpuntvanzuurstofuitputting overeenkwammet E,-waarden van 300tot 350mV (gecorrigeerd voor pH 7).
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Volgens genoemde auteurs treedt ijzerreductieopbijE-waarden (pH7)
kleiner danongeveer 150mV.Mangaan ennitraat zijndanalgeheelof grotendeels
gereduceerd.

Tabel 4.Redoxpotentialen (E,)vandeverschillende objecten indetijd

Table 4. Redoxpotentials

(E-,) of the various

treatments

with

Objectcode

Redoxpotentiaal E, (mV)na ..dagen

Treatment

Redoxpotentials

code

E-, (mV) after

time

.. days

14

28

35

70

112

C-Vl-20

500

570

590

590

590

B-l-Vl-20

480

545

575

545

620

B-g-Vl-20

540

510

550

550

570

G-l-Vl-20

435

490

490

485

465

G-g-Vl-20

530

490

570

550

540

S-l-Vl-20

470

460

460

440

430

B+S-l-Vl-20

510

410

390

400

390

G+S-l-Vl-20

430

550

555

510

500

C-V2-20

170

240

320

250

210

B-1-V2-20

-25

-80

5

75

105

G-1-V2-20

290

190

180

165

125

3.2Koolzuuron twikkel:Lngssnelheden

3.2.1 Controle- -objecten

Indecontrole-objectenwas deontwikkelingssnelheid vankoolzuur gedurende
degeheleproefperiode betrekkelijk stabiel.BijdeVl-20objecten lagde
produktie op 7,8mg C (koolstof!)pervat perdag.Ditkomtovereenmet 1,7 ugC
g

droge grond dag

(ditisgelijk aan6,2 ug CO.g

drogegrond dag ) .

Omgerekend opjaarbasisbetekent diteenafbraakconstantevan0,028jaar
afbraak perjaar)bij 20 °C. Indeeersteweekwarende snelhedenongeveer30%
lager.Hetverschil tussendebeideherhalingen bedroeg 8tot 9%.

(2,8%
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Halverwegedeproefperiodewerd eréénVl-controleobjectovergebracht van20
°Cnaar 5 °C.Bij 5 °Cbedroeg deC-ontwikkelingssnelheid 1,6mg Cvat"dag"
(0,34ug Cg droge grond d ) .
DeV2-controle objecten (natter)hadden eengemiddeldeC-produktiesnelheid
van 11mgCvat

dag ,overeenkomend met 2,3ug Cg droge grond dag .Het

verschil tussenbeideherhalingenbedroeg 7tot 9%.

3.2.2 Objectenmetorganisch_materiaal_bij 20°C_

Vanafhetbeginvandeproefnamendekoolzuurontwikkelingssnelheden eerst
gedurendekorte tijd toeendaarnavoortdurend af.Bijdeobjectenmet bieteresten
werdhetmaximumbinnen eenweekbereikt,bijdegrasobjecten tusseneenentwee
weken enbij stro tussen tweeenvierwekennaaanvangvan deproef.Bij
bieteresten engraswarendehoogste snelheden 11tot 16maal zogrootalsdievan
decontrole objecten opdatmoment.Uitgedrukt inafbraakconstanten (zie sectie
3.4)warendemaximavoor deobjectenG-l-Vl-20enB-l-Vl-20respectievelijk0,022
dag

en0,026dag .Na9wekenwerden snelhedenbereikt dieslechts 2tot3

maal zogrootwarenalsvandecontroles.Bijhet afsluitenvandeproefna 193
dagenwaren desnelheden indeobjectenmetbieteresten engras 1,0 tot 1,3maal
zogroot alsvandecontroles,voor stro lagditverhoudingsgetal op 1,4.
Bijdenattere grond laghetmaximumvandeomzettingssnelheid alleenbij
bieteresten duidelijkhoger.Hetmaximumvandeafbraakconstantebedroeg indit
object (B-1-V2-20)0,035dag" 1 .

3.2.3 Objectenmet organischmateriaalbij 5°C

Inhet objectmetbieterestenbij 5 °C (B-l-Vl-5)werd dehoogste snelheid in
de4etot 5eweekbereikt.Hetmaximumwas0,25 maal zogrootalshetmaximum in
hetvergelijkbare objectbij 20 °C.Vanaf de7eweekbegon desnelheid afte
nemen;deeindwaardewas 1,4maal zogrootalsvandecontroleen0,5 maalzo
grootalsdeeindwaardevanhetvergelijkbare objectbij 20 °C.Voorhet
grasobjectbij5 °Cwerdenvergelijkbare cijfersgevonden.

3.3 Hetverteringsverloop indetijd

Debijdeomzettingvanorganischematerialenvrijkomende Cwerd
gelijkgesteld aanhetverschil inC-ontwikkeling tussenvatenmet enzonder
toevoegingvanorganischmateriaal.Tevenswasbekend hoeveelorganischeC
aanvankelijkwas toegevoegd indeverschillende objecten.Uitdezegegevenskan
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berekend wordenwelkpercentage vandeoorspronkelijk toegevoegdehoeveelheid Cop
iedermoment nog inhet systeem aanwezig is.Ditverloopwordtvoorde
belangrijkste objecten inde figuren 1a-d inbeeld gebracht.Deze figuren tonen
dat deomzettingen vanbieteresten engras snelverliepen gedurende deeerste 30
dagenbij 20 °C.Reedsna 30dagen iscirca dehelftvandetoegevoegde Cuithet
systeem ontweken.Devertering van stroverliep duidelijk langzamer;hierwasna
30dagen slechts 25%vandetoegevoegde Cvrijgekomen.Het tragereverloop vande
omzettingen bij5 °Cwordt infiguur ldduidelijk gedemonstreerd. Indeze objecten
bleef gedurende degeheleproefperiodemeer dan50%vande oorspronkelijk
toegevoegde C inhet systeem aanwezig.
Deaanhet eindevandeproefperiode nog resterende percentagesvande
aanvankelijk toegevoegdehoeveelheden organische Cstaanvermeld intabel5.Bij
20 °Cwaser,afhankelijkvanhet soortorganischemateriaal enhet vochtgehalte
vandegrond,nog 25tot 39%vandeoorspronkelijk toegevoegde Cnog indeeneof
anderevorm inhet systeem aanwezig.Hetpercentage resterende Cwasbij
bieteresten iets lagerdanbij gras; strowerd hetminst omgezet.Bijnattere
grond (V2-objecten)werd 5%meer omgezet totkoolzuur.
Het concentreren ineenlaagvanhet organischemateriaalofhet volledig
doordegrondmengen ervan leiddeniet totverschillen inhetverloopvande
omzettingen (tabel 5). Hetmengenvanbieteresten ofgrasmet strogaf geen
bijzondere effecten.De curvenvoordemengsels liggenoverhet grootste deelvan
het traject tussendievan deafzonderlijke componenten in (fig. la-c),maar de
uiteindelijk overgebleven fractieC lagophetniveauvanstro (tabel5 ) .
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remaining part of added organic carbon (%)
100

a. objecten/'treatments:
. - . B-l-Vl-20
o - o G-l-Vl-20
+ - + S-l-Vl-20

120

160
200
time (days)
remaining part of added organic carbon (%)
100T.

\

80-

b. objecten/treatments:
•o
\\

. - . B-1-V2-20
o - o G-1-V2-20

î°

60
\ \
\ ^o

40-

20-

—I

0

1

40

1

80

1

1

120

1

1

1

1

160
200
time (days)

Fig. 1a-d.Hetverloop indetijd (dagen)vandehoeveelheid noginhetsysteem
verblijvende organischekoolstof,uitgedruktalspercentagevandeaanvankelijk
toegevoegdehoeveelheid.

Fig. 1 a-d. Time courses of the amount of organic carbon remaining in the
system expressed in per cent of the quantity added
initially.
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remaining part of added organic carbon (%)
100TU
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. - . B+S-l-Vl-20

%

60H

objecten/treatments'.
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^>s

K
0
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4(H

20A

0
0

40

~80

'

120

'

160 ' 200
time (days)
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100-x,
d. objecten/treatments'.
80H

. - . B-l-Vl-5

^6

\

o - o G-l-Vl-5

»*V6

V..

60-^

40H

20-\

0

40

80

Fig.1.vervolg/'continued
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160

200 240
time (days)
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Tabel5.Deaanhet eindevandeproefperiode nog inhet systeemaanwezigeCals
percentagevan deaanvankelijk toegevoegde hoeveelheid

Table b. Remaining C at the end of the experiment
added

Object code

Treatment

initially

quantity

Proef duur

code

in per cent of the

Time since
(d)

ResterendeC

start

Remaining C
(%)

S-l-Vl-20

193

38,9

B-l-Vl-20

193

29,5

B-g-Vl-20

193

31,8

G-l-Vl-20

193

34,9

G-g-Vl-20

193

33,5

B+S-l-Vl-20

193

38,4

G+S-l-Vl-20

193

37,2

B-1-V2-20

193

24,5

G-1-V2-20

193

29,5

B-l-Vl-5

193

57,8

B-l-Vl-5

245

57,6

G-l-Vl-5

193

56,0

G-l-Vl-5

245

55,1

Uitde totnu gepresenteerde cijferskanworden afgeleid dat devertering van
bieteblad en-koppennietwezenlijk verschilt vandievangrasgroenbemester.Dit
zoueen indicatiekunnen zijndataëratieproblemen nahet inploegenvan
bieteresten inbouwplan 5bopDe Schreef veeleeraanbeperkingen in
zuurstoftoevoerdanaandeverteringskarakteristiek vanhet organischemateriaal
moetenworden toegeschreven.
De indezeproef gevonden omzettingssnelheden enpatronenkomen goed overeen
met literatuurgegevens (Kortleven, 1963;VanSchreven,1964;Kolenbrander,1969;
Jenkinson, 1977).
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3.4Mathematische beschrijving verteringsverloop

Voor eenmathematische beschrijving vanhetverloop vandeverteringvan
organischebestanddelen indebodemwordtalgemeenuitgegaanvandevolgende
veronderstellingen (VanVeen &Paul, 1981):
- deafbraaksnelheid isrechtevenredig met dehoeveelheid (ofhet percentage)
organischmateriaal
- desnelheidsconstante isonafhankelijkvandehoeveelheid materiaal (substraat)
- implicietwordt aangenomen datdehoeveelheid actievemicro-organismen nooit
snelheidbeperkend is.
Devolgende formulebrengt dezeveronderstellingen totuitdrukking:

V=-^ =kC

(1)

dt
waarbijV=afbraak snelheid (hoeveelheid/tijd)
C=dehoeveelheid substraat (optijdstip t= t)
t=tijd
k =snelheidsconstante (l/tijd)
Ingeïntegreerde vorm komt dit overeenmet:

C=C e" k t
o

(2)

waarbij C =dehoeveelheid substraat op tijdstip t=0
Devraag doet zichvoorofdehuidige gegevensvoldoenaanvergelijking(2).
Indiendithet geval isdient ereenrechte teontstaanwanneermenhet percentage
nog resterende Cophalf logaritmisch papieruitzet tegende tijd.Een
alternatievebenadering isdevolgende,waarbijvergelijking (2)eerst
gelineariseerd wordt doorvanbeide ledendenatuurlijke logaritme tenemen.Dan
ontstaat:
InC=InC -kt
o

(3)

hetgeen overeenkomtmet de grondvorm:
y =a-bx
Infiguur 2zijnderhalve denatuurlijke logaritmenvandepercentagesnog
resterende koolstofweergegeven als functiesvande tijd.Degegevens betreffen
tweeobjecten,namelijkB-l-Vl-20 (ineen laag geconcentreerdebieteblad en
-koppenbijvochtgehalteVI en 20 °C)enS-L-Vl-20 (ineen laag geconcentreerd
tarwestro bijvochtgehalteVI en 20 °C).
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Fig.2.Hetverloop indetijd indagenvandenatuurlijke logaritmevandeinhet
systeemverblijvende hoeveelheid organische koolstof inprocentenvande
aanvankelijk toegevoegde hoeveelheid.

Fig. 2. Time course of the natural

logarithm

of the amount of organic

remaining in the system in per cent of the initial
Objecten/treatments:

+++:S-l-Vl-20 (stro/straw)

carbon

amount.
>

... :B-l-Vl-20 (bieteresten/sug'ar beet

material)

Figuur 2toontdathetverteringsverloop niet zondermeermetvergelijking(2)
beschrevenkanworden,immersdelijnen lopenniet recht overhetgehele traject
vanmeting.Inbeide gevallen lijktdecurvetezijn opgebouwd uittenminste twee
rechtenmetverschillendehellingshoeken.Devolgendeoverwegingen (VanVeen&
Paul, 1981)kunnenditverklaren:
-hetpercentage substraat-Cdatnogindeoorspronkelijke vormaanwezig is,is
kleinerdanhetpercentagenogresterendeCzoalsdatuitdeCO-ontwijkingis
afgeleid. Immers,demicro-organismen zullenminstensdehelftvande
substraat-C omvormentotlichaamseigenbestanddelen.Overigensvormendeze
bestanddelenhetsubstraat vooreenvolgende cyclusvanafbraakenomzetting
wanneerhetbetreffendemicro-organisme aanheteindevanzijnbestaanis
gekomen.

- 16-

- de indezeproef gebruikte organische stoffenbestaanuitmeerdere bestanddelen
metverschillende snelheidsconstante voorafbraak(k).
Vandaar datdecurves infiguur 2opgebouwd lijken te zijnuit eenaantal stukken
rechte.

VolgensvanVeen (VanVeen &Paul, 1981)kunnen oogstrestenwordenverdeeld
indrie categorieënmet afnemende k-waarde,namelijk eiwittenplus oplosbare
stoffen,celluloseplushemicellulose en lignineachtigebestanddelen.Daarnaast
worden deze specifieke k-waarden gemodificeerd doordevochttoestand ende
temperatuur vandegrond.Bij 20 °Czoude snelheid een factor 6,7 groter zijndan
bij 5 °C.Het onderstaande staatje geefthet aantaldagenaanwaarinbijdeze
temperaturen eenviertalnog resterendeC-percentages werdbereiktvoorbietenen
gras:

% nog resterendeC

tijdsduur indagen

snelheidsverhouding
snel

% remaining C

time tapse in days

rate- -ratio

5 °C

20°< C :5°C

20°C

75%

45

11

4,1

70%

60

13

4,6

65%

84

16

5,3

60%

130

20

6,5

Uitdezeberekeningen volgt dat zekeraanvankelijk deverhouding tussende
afbraaksnelhedennauwer isdandoorvanVeen enPaul (1981)wordt aangegeven.
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Fig. 3.De relatieve reactiesnelheden voor deafbraak vanorganische stoffen in
afhankelijkheid vandevochtspanning inende temperatuur vandegrond.
Overgenomen uitvanVeenenPaul (1981).

Fig. 3. Relative
moisture

stresses

reaction

rates for organic matter decomposition

and temperatures.

at

various

Data taken from van Veen and Paul

(1981).

Een soortgelijkeverificatievan dedoor dezeauteurs beschreven
modificerende invloed vandevochttoestand vandegrond kanniet gegevenworden
aangezien indehuidigeproef geenzuigspanningenvandegrond zijnbepaald.

3.5 Modelberekeningen overhetverloopvan deverteringvan organische stof inde
grond

3.5.1 Doelvande modelberekeningen

Inzicht inhetverloopvan deomzettingvanverse organischematerialen inde
grond isommeerdere redenenvanbelang.Daarvan kunnen genoemd worden fixatieen
mineralisatie van stikstof gedurende het seizoen.Inhetkadervanhet
aëratieprobleem opDe Schreef ishet interessant tewetenwanneer inhet seizoen
deomzettingssnelheid groot endusde zuurstofbehoeftevandegrond groot is.Bij
wijzevanverkenningwerd daarom eeneenvoudig simulatiemodel opgesteld waarmee de
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omzettingsnelheid vanverse enoudere organische stof gedurende een seizoenkan
wordengeschetst.

3.5.2 Beschrijving_van_de_sitnulatievan omzettingen_van organischmateriaalBijberekeningen over deomzettingenvan organischematerialen indegrond is
hetnoodzakelijk gebleken deeigenschappen vanhetmateriaal inaanmerking te
nemen.Met anderewoorden opdeeneofanderewijzemoeten categorieënworden
gemaaktmet specifieke afbraakconstanten (Kortleven, 1963;Kolenbrander,1969,
1970;JenkinsonenRayner, 1977;vanVeenenPaul, 1981;B.H.Janssen,
Landbouwhogeschool Wageningen,pers.meded., 1982).
Basisgegevens omdeverse enoudere organische stof op tedelenin
categorieën ontbraken.Daarom is indesimulatie eenandere empirische benadering
gekozen.Hetverteringsverloop bleek indehuidigeproefniet eenvoudigmet een
eersteorde snelheidsvergeljking tekunnenworden beschreven.Bijwijzevan
benadering kan echter uit figuur 2worden afgeleid dat zo'n snelheidsvergelijking
welkanworden toegepastwanneer kgelijkgesteld wordt aan0,019 dag

wanneerer

meerdan 47%vandeoorspronkelijk toegevoegde organische Czichnog inhet
systeembevindt.Evenzovoldoet eenk-waarde van0,0021dag

wanneer erminder

dan38%vandeoorspronkelijke hoeveelheid Cover is.Dezewaarden zijn inde
simulatie gebruikt.Verderwerd aangenomen datdek-waarde lineair afnam inhet
gebied tussen47en38%C.Degenoemdewaardenhebbenbetrekking opeen
temperatuur van 20°C.
Bijberekeningen over delange termijn (jaren)wordenper locatie deeffecten
van temperatuur envochtgehalte vandegrond opdeverteringssnelheid wellicht
grotendeelsweggemiddeld,maarvoor dekorte termijn (1jaar ofminder)zijnze
vanbelang. Inhetmodel isde temperatuurafhankelijkheid opgenomen zoalsdieis
beschreven door vanVeen &Paul (1981).Deze gegevens zijn gereproduceerd in
figuur 3.Wegens gebrek aangegevens isdemodificerende invloed vande
vochtspanning indegrond indesimulatiebuitenbeschouwing gebleven.
Inhetmodel zijndemaandgemiddelden vandebodemtemperatuurop 20cmdiepte
overvier seizoenen,gemeten teSwifterbant,ingevoerd.Voorts isaangenomen dat
degrond 3%oudere organische stofbevat.Aan deze fractie iseen k-waarde
toegekend van0,000134dag" (bij 20 °C) (Kortleven, 1963).Met de simulatiewerd
deomzettingssnelheid van organischmateriaal perdagberekend,aannemende dater
op 1novembervers organischmateriaal (incasubieteblad en-koppen)met een
drooggewichtvan 6tonha

wordt ondergeploegd.
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3.5.3 Uitkomstenvande simulatie

Deberekende omzettingssnelhedenperdag zijnvoor een jaarweergegeven in
figuur 4.Debovenste lijngeeft de omzettlngssnelheld vanalle organische
materialenweer (somvanverse enouderematerialen).Deonderste lijnheeft
betrekking opouderematerialen afzonderlijk.Het enigszins springendeverloop
wordtveroorzaakt doordegrovebodemtemperatuursfunctiedie is ingevoerd
(maandgemiddelden).
Vlaknahet inploegen isdeomzettingssnelheid groot,maar indecember tot
maart isdesnelheid kleinvanwege delagebodemtemperatuur.Vanafmaartneemtde
omzettingssnelheid weer toe.Maximalewaardenwordenbereikt tussenhalfmeien
eind juni.Dedaling diedaarna optreedt isvooralhet gevolgvanhetuitputten
vanhetverse substraat envanhet afnemenvandek-waarde daarvan.Het oudere
organischemateriaalwordthet snelst afgebroken inde zomermaanden.
Volgens de simulatie zou 2%vanhet oudere organischemateriaal ineenjaar
worden afgebroken.Dit iseengoedewaarde (Kortleven, 1963).Vanhetverse
materiaal isnaeenjaarnog 30%over.Volgens literatuurgegevens ligtditgetal
indejuisteordevangrootte,alwordtvoorbieterestenookwel 20%aangehouden
(Kortleven, 1963,Kolenbrander, 1969).
Uitbovenstaande getallenmogeblijken dat dejaarsomvandeomzettingen in
desimulatie juist zijnberekend.Ofdeverdeling vandeomzettingssnelheid over
het seizoenvoldoendebetrouwbaar isgeschat hangtvooralafvandejuistheid van
decurvediede invloedvande temperatuur opdek-waarde weergeeft envande
k-waarde zelf.Het ontbrekenvan eenmodificerende invloedvandevochtspanning op
deomzettingssnelheid iswellichtmindervanbelang omdat gedurende deperioden
waarin degrootste omzettingssnelheden optredendevochtspanning indebodemlaag
waar deverseorganische stof zichbevindt zich inofdichtbijhetvoor vertering
optimale traject zalbevinden.
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Fig. 4.Demet eenmodeluitgerekende omzettingssnelheden perdagvan organische
stoffen indegrond gedurende eenjaar.Op 1novemberwerd vers organisch
materiaalmet eendrooggewicht van 6tha

ingeploegd.Onderste lijn:de

omzettingssnelheid van ouderorganischmateriaal.Bovenste lijn:desomvande
snelhedenvanouder enversorganischmateriaal.

Fig. 4. Model calculation
during one season.

of daily decay rates

At November first

at a rate of 6 tonnes dry weight ha
Lower curve: decay rate of older

of soil

organic

fresh organic materials

matter
were ploughed

.
materials

Upper curve: sum of decay rates of older and fresh organic

materials

in
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3.5.4.De_relatievezuurstofbehoefte_van_verteringsprocessen_en_wortels

Menkan Eichafvragenhoede zuurstofbehoeftevanverterend organisch
materiaal zichverhoudt totde zuurstofbehoeftevanwortels.Devolgende globale
berekeningen gevendaarin enig inzicht.Steldat er injuni 25kgha

dag

aan

organischmateriaalwordt omgezet.Dit isgeenextreemhogewaarde.Ditbetekent
eenkoolzuurproduktie vanongeveer 36kgha

dag ,hetgeenovereenkomtmet 818

molC0„ha

dag .Bijeenaërobeverteringmet eenRQ (respiratiequotiënt)van
-1
-1
1isdaarvoornodig 818molCLha dag .Steltevensdathet drooggewichtvande
1
_1
wortels (aardappels)dan400kgha bedraagt,met eenademhalingssnelheid van 70
mgC0„g drogestof dag (ruimgerekende getallen).Dezuurstofbehoeftebijeen
-1
-1
RQvan 1bedraagt dan635mol0„ha dag
Deze globaleberekeningen lerendat injunide zuurstofbehoeftevandegrond
inminstens evengrotematewordtbepaald doorverteringsprocessen alsdoor
actievewortels.Onder zulkeomstandigheden isbij lagezuurstofdiffusiecoëfficiëntendoorverslempingofversmering vandegrond ofdoor tegrote
vochtigheid eengroteverteringssnelheid vanorganischmateriaaleenfactorvan
betekenisvoorhetoptredenvananaërobie.

4.CONCLUSIES

1.Deaëratieproblemen die ineendriejarige rotatie inaardappelgewassen met
voorvrucht suikerbieten (bouwplan 5b)opDe Schreef zijnwaargenomen kunnenniet
wordenverklaard door eenbijzondereverteringskarakteristiek vanbieteblad en
-koppen tenopzichtevanbijvoorbeeld grasgroenbemesters.Belemmeringen inde
zuurstofaanvoermoetendaarvoorprimairverantwoordelijkwordengehouden.

2.Hetverteringsverloop van organische materialen indegrond,gemetenals
koolzuurontwijking, laat zichopdekorte termijn (minderdaneen jaar)
mathematisch nietbeschrijvenmet eeneenvoudige eerste ordesnelheidsvergelijking.

3.Eenverkennende simulatiestudie gaf aandatdeomzettingssnelheid van
ingeploegde organische stofhet grootst isvlakna inploegen en indevoorzomer.
Indelaatstgenoemde periodewordt dezuurstofbehoeftevandegrond evenzeer
bepaald dooromzettingsprocessen alsdoordeademhalingsactiviteit vanwortels.
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5. SAMENVATTING

Indriejarige rotaties op "DeSchreef"isgeconstateerd dat ermeer enlanger
blauwkleuringvandegrond (anaërobie)optreedt inaardappelgewassenmet
suikerbieten alsvoorvrucht daninvergelijkbare rotatiesmet een ingeploegde
grasgroenbemester. Ineen laboratoriumproef werd nagegaanofde
verteringskarakteristieken vandiverseorganischematerialen,zoalsbieteblad en
-koppen,grasgroenbemester, stro encombinaties daarvan,verschilden.
Grond enorganischematerialenwerden inafgeslotenverteringsvaten gebracht
enbij 20°Cen5 °Cbewaard.Tevenswerden insommige objecten tweevochttrappen
toegepast.Bijhet afsluitenvandeproef (na 193dagen)was erbijde 20 CC
objecten,afhankelijkvanhet soortmateriaal,nog 25tot 38%vande
oorspronkelijk toegevoegde organische C inhet systeem aanwezig.Deverteringvan
bieteresten engrasverliepnagenoeg gelijk,stroverteerde trager.
Metingenvanderedoxpotentialen leerdendatdeomzettingenbijhet laagste
grondvochtgehalte (22,5gewichtprocent)aëroob verliep enbijhet hogere
vochtgehalte (34%)anaëroob.
Erwerd geconcludeerd datdeaëratieproblemeninbouwplan 5b (1:3 aardappelen
na suikerbieten)veeleer tewijten zijnaanbelemmeringen inde zuurstofaanvoerin
degrond danaanbijzondereverteringskarakteristieken vanbieteresten.
Erwerd nagegaanofhetverteringsverloop,gemetenalsC0«-uitstoot,
beschreven konwordenmet eeneerste orde snelheidsvergelijking.Ditbleekniet
hetgevaltezijn,althansdesnelheidsconstanteveranderde indetijd.
Met eeneenvoudig simulatiemodelwerdenbijwijzevanverkenning de
omzettingssnelheden vanorganischmateriaal opdagbasis gedurende eenjaar
berekend.Dejaarsommenvanafbraakvanvers enouder organischmateriaalwerden
goed geschat.Vlaknahet inploegen enindevoorzomer (mei,juni)tredende
grootsteomzettingssnelhedenop.Injuniwordt dezuurstofbehoeftevandegrond
wellicht inminstens evengrotematebepaald doordeverteringssnelheid van
organischmateriaal alsdoordeactiviteit vandewortels.
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G. NUMMARY
Under field

conditions

reduction

of iron at the bottom of the tilled

was observed more often and more extensively
potatoes

were grown after

In a laboratory
combinations

experiment

cereals

it was tested

of these materials.

some treatments

Controls

Most treatments

two soil moisture

without

addition

the 20 °C treatments
Containers

levels

with 4.8 litre

from the system.

of decay. The experiment

CO evolution

it was

tested

thoroughly

lasted

193 for

treatment.
of 10.5 litre

were

were

filled

tightly

to supply oxygen and to remove the

The outgoing airstream

The change of conductivity

evolved

was passed through Ba(OH)

of these solutions

was calibrated

to

obtain

data.

Measurements of rëdoxpotentials
conditions

Furthermore

soil with a dry weight of 4.7 kg. The containers

carbondioxide

to

VI with 22.5%

in a layer or mixing them

of 15 cm and a content

intervals

straw and

of organic materials

were compared, viz.

and 245 days for the 5 °C

sealed and purged at regular
solutions.

patterns

with a diameter

differences

were placed at 20 °C and some at 5 °C. In

the organic materials

through the soil gave different

manuring.

whether there were

on a dry weight basis and V2 with 34%moisture.

whether concentrating

rotations

with grass green

rates of sugar beet leaves and crowns, grass,

the soil were included.
moisture

sugar beet than after

incubation

in decomposition

when in three course

layer

in the V2 treatments

decay occurred in the drier

(E-, mostly smaller

treatments

The decay rates increased
beet material,

Carbon efflux

(E-, greater

during the first

grass and straw,

the rate of decay was

showed decompostion

respectively.

to occur under

than 200 mV), whereas

anaerobic
aerobic

than 400 mV).

one, two and four weeks for
Thereafter

a continuous

sugar

decline

of

observed.

was fairly

stable

in control

treatments.

lowest moisture

At 20 °C and the
-1-1
d . This is
equivalent

content the rate was 7.8 mg C container
-1
-1
-1
to 1.7 y.g C g dry soil d , or 0.028 year
(2.8%) when expressed as a rate
constant of decay. At 20 °C the V2 controls evolved carbondioxide at a rate of 2.5
-1
-1
( x
]ig 1C g dry soil d . At 5 °C the VI controls produced 0.34 \ig C g dry soil
d~
For sugar beet leaves and crowns as well as grass 50% of the amount of
organic C initially
incubation.

added still

In comparison this figure

At the end of the experiment
still

present

smaller

remained in the system after
amounted to 75%for

25 to 39% of the initially

in the system; figures

for sugar beet material

30 days of
straw.
added organic C was
being somewhat

than those of grass while those of straw were the highest

(20 °C). At the
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higher moisture
the materials

level

5%more of the organic C was converted

to C0~.

Concentrating

in a layer or mixing them through the soil did not affect

pattern

of decay. At 5 °C 55-58% of the initially

present

after

the

added organic C was

still

245 days.

It was concluded

that aeration

beet could not be explained

problems in potato crops grown after

by a different

pattern

sugar

of decay in the soil of sugar

beet leaves and crowns as compared to a grass green manure. Greater resistance
oxygen diffusion
a causal

rather

oxygen demand is therefore

more likely

kinetics.

(measured as COp efflux)

The curve In (%remaining
parts,

differing

indicating

in rate constants,

materials

were calculated

did not follow

first

order

stages of

constituents,

decomposition.

model daily decay rates of fresh and older

for one year.

(Older organic materials

to the soil of fresh

organic materials

(dry weight)

was assumed to take place at the first

the decay rate constant
temperature

dependent

soil moisture

tension

of November. Its rate

constant

amount of

as described

by van Veen and Paul (1981)j modifications

were not considered.

to simulation

results

C were still

in the system after

Immediately

after

ploughing

with

For older organic matter (3%)

was set to 0.000134 d~ (20 °C). Decay rate constants

four years at 20 cm depth were input in the
According

The

and to 0.0021 d~ when less than 38%was present

values between these limits.

as

at a rate of six tonnes ha

of decay was set to 0.019 d~ (20 °C) when more than 47% of the initial
interpolated

organic

being defined

in the soil for one year or longer.)

application

present

fairly

of breakdown of different

in successive

organic matter already present

organic C was still

rate

C) versus time was composed of two

predominance

With a simple simulation

linearly

to be

factor.

Decomposition
straight

than greater

to

Monthly mean soil

temperatures

were
by
over

model.

30%of the fresh and 98%of the older

one year. These are fairly

correct

organic

figures.

and during the second half of May and June the

decomposition rates were calculated.
With a decay rate of 25 kg organic
—1 —1
ha d in June and a root respiration
rate equivalent
to 28 kg C09 ha
former process demands more oxygen than the
latter.

highest

matter
—1 1
d~ the
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