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GRONDONDERZOEK NAAR FOSFAAT- EN KALI,TOESTAND OP GRASLAND
.DOOR

Dr F . V A ND E R P A A U W
INLEIDING
De intensiveering, welko h e t weidebedrijf in de a a n d e n oorlog voorafgaande jaren heeft ondergaan e n welke waarschijnlijk in de toekomst verder
voortgezet zalworden, heeft voor eengroot deel gelegen ind egrootere zorg,
welke a a nd e productie en h e t gebruik v a nin eigen bedrijf gewonnen veevoeder besteed wordt. Hierbij hebben d etoegenomen toepassing v a nstikstofbemesting, een betere beweidingstechniek, welke geringere verliezen medebracht, en een verbeterde conserveering v a n h e t gras op den voorgrond
gestaan.
Dit versterkte gebruik, d a tv a n h e tgrasland g e m a a k t wordt, stelt hoogere
eischen a a n de fosfaat- en kalibemesting ( F R A N K E N A en B O T H , 3). H i e r m e d e

is h e t echter nogonvoldoende gesteld. Weliswaar wordt a a ndeze bemesting
al reeds veel längeren tijd a a n d a c h t besteed, m a a r blijkbaar wordt hieraan
zeer verschillend de h a n d gehouden, getuige d e uitkomsten v a nin graslandstreken verricht, grondonderzoek (vgl.fig. 1,. 13 e n 25), d a t een zeer
groote spreiding in voorkomende fosfaat- en kalitoestanden a a n h e t licht
bracht. D e bemesting is d u sweinig rationeel geweest, in vele gevallen ist e
licht, in andere t e zwaar bemest. Toch ziet m e nookt h a n s nogniet, d a tin
de praktijk in belangrijke m a t e m e td e nbestaanden bemestingstoestand v a n
het land rekening wordt gehouden.
E e n methode, welke in s t a a t stelt d e n toestand v a n d e n grond in d i t
opzicht t e bepalen, is v a n groot belang. Hierdoor zalh e t mogelijk worden
de bemesting t e regelen n a a r d e n voorhanden bodemtoestand, een te a r m
land in d e ngewènschten toestand t e krijgen, zoodat d e oogstzekerheid verhoogd en d e kwaliteit v a nh e t grasland verbeterd wordt, en d e voorraden
v a n een rijk perceel t e benutten.
Deze mogelijkheden schuilen in h e t chemische grondonderzoek. I n verschillende opzichten zijn hiermede inbinnen- enbuitenland gunstige resultaten
verkregen.
Bij d i tonderzoek stond daarom d e bedoeling op den voorgrond een nader
inzicht in debeteekenis vanhet grondonderzoek opfosfaat en kali bij het grasland
t e verkrijgen. D e over d i t onderwerp verzamelde gegevens, welke reeds o p
eenige p l a a t s e n gepubliceerd werden ( V A S D E RP A A U W , 16, 18; ' T H A R T e n

V A N D E R PAAUW, 6), hebben a a n h e t licht gebracht, d a t d ei n Nederland
gebruikelijke methodes v a n grondonderzoek ook bij grasland t o t voor d e
praktijk zeer bruikbare resultaten kunnen leiden. D e verkregen kennis vertoonde echter nog invele opzichten onvolledigheden, voornamelijk een gevolg
v a n een t e gering aantal proeven env a n onvergelijkbare proefopzet. Bovendien waren degegevens veelal opnogal verschillende grondsoorten enbij verschillend behandeld grasland verzameld, zoodat d e vergelijkbaarheid onvol(3) A477
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doende was. Om tot een nauwkeurige vaststelling van de beteekenis van het
grondonderzoek voor het grasland te geraken, was het noodig over een grooter
materiaal van onderling goed vergelijkbare proefvelden te beschikken. Dit
is nagestreefd door uitvoering van proeven in een geografisch nauw omgrensd graslandgebied in eenzelfde proefjaar en bij gelijkheid van proefopzet. Hierdoor zijn zoowel groote verschillen in grondsoort als storende
klimatologische invloeden zooveel mogelijk uitgeschakeld.
Door deze beperkingen is de beteekenis van het onderzoek voor het
verkrijgen van een voor het geheele land geldige adviesbasis verkleind. Dit
wordt echter als een verder liggend doel beschouwd, waarvan de verwerkelijking eerst dan urgent wordt, als in beperkter onderzoek aangetoond is,
dat de toegepaste methodes van grondonderzoek inderdaad bruikbaar zijn
voor toepassing in de praktijk. Daarna komt de vraag, welke interpretatie
aan de cijfers van verschillende graslandgebieden gegeven moet worden.
De opgelegde beperking stelt ons in de gelegenheid tot een nadere analyse
van de meststofwerking te geraken en den invloed van verschillende factoren
op to speuren. Hierbij is zoowel gedacht aan den invloed van een fosfaat-,
resp. kalibemesting in verband met den rijkdom van den grond aan het
betreffende bestanddeel, als aan den invloed van andere factoren, die den
bodemtoestand bepalen.
Het eerste betreft do belangrijke vraag welke waarde toe te kennen is aan
de gegeven bemesting in verhouding tot de voorraden, welke reeds van nature,
of als gevolg van vroegere bemestingen, in den grond voorhanden zijn, en
hoe groot deze bemesting dient te zijn. Heeft de meststof een waarde, die
geheel gelijk te stellen is aan die van reeds aanwezige voedingsstoffen, of is
de werking kleiner ofwel grooter?
Het tweede punt is voor het vaststellen van het verband tusschen de
uitkomsten van het grondonderzoek en do praktische toepassing hiervan
van groot belang. Het dient bekend te zijn, of de gevonden cijfers in alle
gevallen vergelijkbaar zijn, en indien dit niet zoo mocht zijn, welke factoren
bij de beoordeeling in acht genomen moeten worden. Indien dergelijke invloeden van nevenfactoren vastgesteld zouden kunnen worden, zouden zij
uiteraard slechts betrekking hebben op het beperkte materiaal, waarbij zij
zijn gevonden.'Het is echter zeer aannemelijk dat deze wetmatigheden ook
onder andere verhoudingen — zij het wellicht in details eenigszins afwijkend —
zullen gelden, wat door later onderzoek in ruimer verband nader geverifieerd
zou moeten worden.
Ter beantwoording van genoemde vragen is het noodig proefvelden van
gelijke opzet in voldoende aantal b ij u i t e e n l o o p e n d e t o e s t a n d e n aan te leggen; uiteenloopend zoowel wat betreft het punt van
onderzoek — b.v. wijd gevarieerde fosfaattoestanden bij fosfaatproefvelden —
als wat betreft andere bodemtoestanden, die bij het grondonderzoek bepaald
worden, zooals de pH, het humus- en kleigehalte en, aangezien het hier grasland betreft, ook .de botanische samenstelling van de grasmat.
Het aantal proefvelden van een bij elkaar behoorende serie is bepaald op
ongeveer 20; achteraf is gebleken dat dit aantal voor de behandeling van de
gestelde vragen voldoende is, zij het nog eenigszins aan den lagen kant. Een
vooronderzoek van een belangrijk grooter aantal perceelen is noodig om
(4) A 478
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de proefperceelen zoodanig uit te kiezen, dat de in verschillende opzichten
gewenschto variatie verkregen wordt.
In drie opeenvolgende jaren zijn achtereenvolgens in verschillende graslandgebieden dergelijke series van proefvelden aangelegd. Het onderzoek
werd in het eerste jaar, 1939, op kleigrasland uitgevoerd; dit eerste onderzoek
betrof alleen het fosfaatvraagstuk. In beide volgende jaren is echter ook aan
het kalivraagstuk aandacht besteed en zijn series fosfaat-kaliproefvelden
aangelegd: in 1940 op veen- en in 1941op zandgrond.
De opzet van dit onderzoek toont overeenstemming met het door W. C.
VISSER op de Groninger klei- en zavelgronden bij bouwland verrichte onderzoek over de kali- en fosfaathuishouding (26). Ook daarbij zijn seriesvan kleine
proeven onder uiteer.loopende cultuuromstandigheden met verschillende
gewassen uitgevoerd. Het totale aantal proeven, dat in twee jaren genomen is,
was belangrijk grooter, namelijk 131 met fosfaat en eveneens 131 met kali,
doch het aantal proefvelden met eenzelfde gewas was meestal belangrijk
kleiner.
De opzet van de proefvelden op grasland is echter iets grooter geweest.
In de eerste plaats hield dit verband met de te verwachten grootere onregelmatigheid van grasland, welke een grooter aantal bepalingen vereischt. In
de tweede plaats echter met een verschil in doelstelling. VISSER heeft vooral
op het oog gehad het verband vast te stellen tusschen de door bemesting
te verkrijgen meeropbrengsten en don door het grondonderzoek bepaalden
bemestingstoestand van den grond. Een dergelijk doel kan in principe bereikt
worden door de vergelijking van een onbemest met een bemest veldje; er is
echter een iets grootere opzet van 5 veldjes gekozen om het effect van verschillende hoeveelheden meststof te bepalen. Bij het eigen onderzoek werd
do vaststelling van de opbrengsten van het gewas bij weglaten, of bij verschillende doseering van de meststoffen, in procenten van een onder optimale
omstandigheden te bereiken maximale opbrengst, wenschelijk geacht. Do
reden hiervan ligt in het vaak groote verschil in absolute opbrengst van
graslandperceelen, wat gedeeltelijk een gevolg is van een verschillend groeistadium, waarin geoogst wordt. De bestaande ervaring is namelijk deze, dat
de relatieve verschillen zich bij ouder worden minder wijzigen dan de absolute
(VAN DER PAAUW, 18). Ook is het mogelijk op deze wijze het verband tusschen
den bodemtoestand en de relatieve opbrengst van den onbemesten grond te
bepalen. In het onderzoek van VISSER is slechts het effect van de bemesting
en de invloed, welke dit van nevenfactoren ondergaat, onderzocht, en alleen
bij het chemisch gewasonderzoek is aan het onbemeste object zelf aandacht
besteed. Onze doelstelling brengt echter de noodzaak mede het aantal veldjes
uit te breiden, om het mogelijk te maken een volledige opbrengstkromme van
elk proefveld te construeeren. In het eerste jaar hebben wij het geprobeerd met
8 veldjes per proefveld, welk aantal in het tweede jaar tot 10 (d.w.z. een Pen een K-serie elk met 10 veldjes), in het laatste jaar tot 11 is opgevoerd.
Zelfs dit laatste aantal blijkt soms op ongelijkmatige proefvelden voor een
bevredigende vaststelling van het verschil tusschen het maximum en de
opbrengst zonder bemesting nog te klein te zijn, zelfs al is een correctie voor
een ongelijk vruchtbaarheidsverloop van het proefveld volgens de grafische
methode van W. C. VISSER (23) veelal met succes toegepast.
(5) A 479
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Overigens is dit verschil tusschen de proefopzet bij beide onderzoekingen,
niet een van principieelen aard, maar meer een van persoonlijke voorkeur.
Beide werkwijzen hebben bepaalde voordeden: vele kleine proefvelden
beteekende b.v. voor VISSER dat meer gewassen in onderzoek konden worden
genomen en een rijkere variatie van bodemeigenschappen in het onderzoek
werd betrokken. Het spreekt echter vanzelf, dat in beide onderzoekingen
overeerikomstige problemen behandeld zijn en na de bespreking van de eigen
resultaten zal derhalve meermalen een vergelijking met het verwante onderzoek getrokken worden.
De eigenlijke bedoeling van dit onderzoek is, zooals gezegd, de bruikbaarheid van do door het grondonderzoek bepaalde waarden aan do reactie van
het gewas te toetsen. Het gaat er dus in de eerste plaats om of, en in hoeverre,
het gewas van deze factoren afhankelijk is. Deze grootheden worden dus
nauwkeurig vastgesteld, in de meeste gevallen door 'meervoudige bepaling.
Aan de vraag welke waarde aan de in een enkel grondmonster uitgevoerde
bepalingen toekomt om den bemestingstoestand van een geheel perceel te
bepalen, m.a.w. welke rol de analysefout en de bemonsteringsfout bij het
grondonderzoek spelen, gaan wij in dit onderzoek voorloopig voorbij.
De getoetste grootheden zijn, wat de bepaling van den fosfaattoestand
aangaat, het fosforzuurgetal (P-getal) en het P-citroenzuurcijfer (P-citr), wat
,do bepaling van den kalitoestand betreft, het kaligetal (K-getal) en het kaligehalte van den grond (K-HC1)*).
Bij dó bepaling van het P-getal wordt de grond geëxtraheerd met gedestilleerd water (niet koolzuurvrij) in een verhouding 1 :10 bij een tempera-tuur van 50°. Dit is een zeer milde extractie. Bij de P-citr bepaling, welke bij
eenzelfde extractie-verhouding met een citróenzuur-oplossing met een concentratie van 1 % wordt verricht, wordt belangrijk meer fosfaat in oplossing
gebracht. Beide methodes worden naast elkaar uitgevoerd in de overweging,
dat zij verschillende aspecten bieden van den fosfaattoestand van den grond;
de eerstgenoemde methode zou een indruk kunnen geven van de oplosbaarheid
van het fosfaat in den bodem, de tweede van don voorraad van gemakkelijk
opneembaar fosfaat. Het is a priori mogelijk, dat beide tezamen een vollediger
beeld van den fosfaattoestand geven dan elk afzonderlijk (zie ook VAN DER
PAAUW, 16). Dit zal in het volgende onder het oog worden gezien.
Het kaligetal wordt alleen bepaald op humeuze zandgronden, het K-HC1
op de overige grondsoorten. Het kaligetal geeft niet het gehalte van den grond
aan kali weer, maar het gehalte aan in 0.1 normaal HCl oplosbare kali betrokken op het bij deze grondsoort in hoofdzaak basenbindende bestanddeel,
de humus. Bij de extractie wordt een constante verhouding tusschen humus
en extractiemiddel genomen, namelijk 6.25 gram humus op 300 cm3 oplosmiddel. De extractieverhouding tusschen de hoeveelheid grond en het oplosmiddel is dus wisselend. Het kaligetal heeft in verschillende gevallen, waarin
het kaligehalte van den grond zeer ongelijke uitkomsten gaf, goed voldaan
(VAN DER PAAUW, 14). Een bezwaar is evenwel dat de toepasbaarheid slechts
tot een bepaald grondtype beperkt is, wat in overgangsgevallen moeilijkheden
oplevert.
•
l
) Uitvoerige gegevens over de uitvoering van de bepalingen worden aangetroffen
in hot boekje: „Grondonderzoek", door O. D EV R I E S en F . J . A. DECHERING (35).
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Het K-HC1 cijfer wordt bepaald op klei- en veengronden bij een extractie-.
verhouding van 1 deel grond op 10 deelen 0.1 n HCl. Bij deze vrij milde
behandeling wordt voornamelijk de los gebonden, zoogenaamde uitwisselbare
kali vrij gemaakt. De methode heeft het voordeel op alle gronden toepasbaar
te zijn. Het zal daarom zeer gewenscht zijn beide methodes van kalibepaling
aan het materiaal van dit onderzoek te vergelijken om na te gaan, of er een
dwingende noodzaak bestaat beide bepalingen naast elkaar te handhaven.
De overige grootheden, die bij dit onderzoek te pas komen, zijn de pH
en het gehalte aan humus en afslibbare deelen van den grond. Verder wordt
aandacht besteed aan den fosfaat-, resp. kalirijkdom van den ondergrond
en de botanische samenstelling. Nagegaan wordt welke invloed deze factoren
hebben op het verband tusschen de P- en K-waardon en de reactie van het
gewas.
, De reactie van het gewas, welke als criterium geldt voor de toetsing van
het grondonderzoek, wordt op verschillende wijze beoordeeld. In de eerste
plaats ligt het voor de hand hiervoor de opbrengst te gebruiken, aangezien
immers het verkrijgen van een hoogere opbrengst het doel van eiken bemestingsmaatregel is. Do opbrengst is echter een vrij sterk door het toeval
bepaalde maatstaf; in het bijzonder geldt dit voor het grasland, waar het
geoogste gras niet het eindproduct van een biologische ontwikkeling is; op
een min of meer toevallig tijdstip wordt deze ontwikkeling afgebroken.
Bij waarneming van het gewas op een kali- of fosfaatproefveld blijken namelijk
veelal perioden met ernstige gebreksverschijnselen op de onbemeste veldjes
af te wisselen met perioden, waarin de verschillen „er weer uitgroeien",
terwijl zij.later weer duidelijker voor den dag kunnen komen. VISSER is eveneens bij zijn uitgebreide onderzoekingen deze verschijnselen tegengekomen (26)
en hetzelfde merkten wij reeds eerder bij graslandproeven op (18). Het in
rekening brengen van het geheele verloop van de ontwikkeling zou daarom veel
meer verantwoord zijn. Aan do uitvoering van tusschentijdsche opbrengstbepalingen zijn evenwel groote practische bezwaren verbonden.. Veel eenvoudiger is-het zich tot visueele waarnemingen van het groeiverloop te beperken, al is een dergelijke bepaling uiteraard vrij grof en niet volkomen vrij
van subjectiviteit, omdat het zoowel een beoordeeling van massa als vait
uiterlijk betreft," wat niet door iederen waarnemer geheel gelijk gewaardeerd
zal worden. Bovendien is het bezwaarlijk een waarde van grondonderzoek
met een ontwikkelingsverloop in verband te brengen; dit verloop moet op
de een of andere wijze in een hanteerbare maat tot uitdrukking worden gebracht.' Om van deze op zichzelf waardevolle gegevens bij de toetsing van het
grondonderzoek gebruik te kunnen maken, hebbon wij voor de tijdens de
ontwikkeling bij weglaten van de bemesting waargenomen gebreksverschijnselen beoordeelingcijfers toegekend, waarvan de beteekenis als volgt is:
5 = nooit fosfaat-, resp. kaligebrek waargenomen;
4 % = misschien lichte gebreksverschijnselen voor korten tijd even zichtbaar;
4 = lichj gebrek is korten tijd duidelijk geconstateerd;
3

= matig gebrek is waargenomen, ofwel lichte verschijnselen tijdens een
langere periode van de ontwikkeling;
(7) A 481
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2 = zeer duidelijke gebreksverschijnselcn zijn waargenomen;
1 = sterk optreden van gebrek;
0 = zeer sterke,verschijnselen tijdens de geheele ontwikkeling.
Een andere maatstaf, waaraan uitkomsten van het grondonderzoek
gewaardeerd kunnen worden, is het door chemisch gewasonderzoek bepaalde
gehalte aan fosfaat of kali van het gras, dat een inzicht geeft over de opneembaarheid van de betreffende stof. Het gehalte is echter evenmin al3 de opbrengst vrij van toevallige invloeden. Tijdens de ontwikkeling neemt het
gewoonlijk bij het ouder worden af. Hiervoor is echter een correctie in te
voeren, wat niet het geval is voor do schommelingen, welke het bovendien
nog onder invloed van do uitwendige omstandigheden ondergaat. Toch is de
indruk verkregen, dat*het gehalte veelal een nauwkeuriger maat is voor de
reactie van het gewas dan de opbrengst; in het bijzonder was de inwerking
van nevenfactoren hierbij scherper vast te stellen. In het volgende zal daarom
veel aandacht aan de gehalten besteed worden.,
Het product van opbrengst en gehalte, dat de opgenomen hoeveelheid
meststof aangeeft,Jijkt misschien een nog nauwkeuriger maat te zijn.
Het is echter te betwijfelen of dit juist is. De indruk werd verkregen dat
het gehalte min of meer een weerspiegeling geeft van een evenwioht,
dat er bestaat tusschen do plant en den toestand van den bodem
op het oogenblik, dat het gras gemaaid wordt. Vooral voor het beweeglijke
kalium, dat door de plant zoowel gemakkelijk opgenomen als afgegeven kan
worden, lijkt dit plausibel. Het gehalte zou dus wel eens nauwer met den
bodemtoestand kunnen samenhangen dan de hoeveelheid opgeno.men stof,
welke ook van de toevallig op dat oogenblik aanwezige plantenmassa afhankelijk is. Aangezien de correlatie met het gehalte vaak veel beter was
dan met de opbrengst, zou een gebruik maken van dit product waarschijnlijk
geen voordeel opleveren.
De methode van het chemische gewasonderzoek heeft zelf ook toepassing
gevonden als algemeene methode ter beoordeeling van den fosfaat- en kalitoestand. VAN IfALLIE heeft op verschillende plaatsen de beteekenis van
deze methode in het licht gesteld (8, 9, 10); ook wij zullen hieraan in onze
beschouwingen over do resultaten van dit onderzoek aandacht besteden.
Bovendien geeft het gehalte een kwaliteitsbeoordeeling. Het is van belang
te weten, hoe de kwaliteit door den bodemtoestand en de toegevoegde
bemesting bepaald "wordt.

Wijze van uitvoering van het onderzoek
Een serie van 22 fosfaatproefvelden op kleigrasland werd in 1939 aangelegd in het gedeelte van de Centrale Groningsche weidestreek, dat onmiddellijk ten Noorden en Noord-Westen van de stad Groningen bij de dorpen
Leegkerk, Dorkwerd en Wierum (gemeenten Hoogkerk en Aduard), ten
Westen van het Reitdiepin de omgeving van de Friesche straatweg is gelegen.
Het in 1940, zoowel op fosfaat als kali betrekking hebbende onderzoek,
werd met een serie van 21 proefvelden uitgevoerd in het tusschen Groningen,
Eelde en Peize gelegen veengraslandgebied van de Drenter Maden. Het
onderzoek in 1941, dat ook zoowel het fosfaat- als het kalivraagstuk betrof,
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werd verricht in een iets grooter gebied, namelijk het zandgrasland, dat zich
afwisselend met bouwland "uitstrekt over het uiterste Noord-Westen van
Drente en een gedeelte van Zuid-West-Groningen, bij de plaatsen Roden,
Leek, Tolbert, Midwolde, Zevenhuizen en Noordwijk. De serie omvatte eveneens 21 proefvelden. In totaal zijn er dus 64 proefvelden gehouden, waarvan
er 42 gecombineerde fosfaat-kaliproefvelden waren. Slecht een tweetal van
deze proeven zijn volledig mislukt, namelijk een in 1939 en een in 1941.
De in 1939 aangelegde fosfaatproefvelden omvatten 8 verschillend behandelde veldjes, elk van % a r e g r °ot, die in een rij achter elkaar op eenzelfde
akkertje zijn gelegd. Er werden 5 fosfaattrappen vergeleken, namelijk een
bemesting naar 0 (in duplo), 20, 50 (duplo), 80 en 120 (duplo) kg/ha P 2 0 5 .
Do gecombineerde, in 1940 aangelegde fosfaat-kali-proefvelden bestonden
uit 9 objecten, die alle in tweevoud zijn aangelegd, zoodat elk proefveld 18
veldjes van % are omvatte, in 2 rijen van elk 9 veldjes. De fösfaatbemesting
is gegeven naar 0, 20, 50, 90 en 140 kg/ha, op het fosfaatgedeelte steeds met
een kalibemesting haar 120 kg/ha K 2 0 . De kalibemesting is op de kalihelft
aangewend naar 0, 30 ,70, 120 en 180kg/hà K 2 0, steeds gecombineerd meteen
fosfaatbemesting naar 90 kg. Beide gedeelten hebben dus een object gemeen,
namelijk het object met 90 kg P 2 0 5 en 120 kg K 2 0 .
De opzet in 1941 verschilde hiervan weinig. Alleen zijn beide nul-objecten
in triplo uitgevoerd en is do kalibemesting naar 0, 30, 80, 140 en 220 kg/ha
K 2 0 gegeven. De fosfaathelft ontving 140 kg K 2 0 .
In elk jaar is eenzelfde proefopzet bij de geheele serie toegepast. De
objecten zijn onregelmatig over het veld verdeeld.
Het fosfaat en de kali zijn steeds toegediend in den vorm van superfosfaat
20 % en kalizout 40 %. Bij de fosfaatproefvelden op het kleigrasland werd
kali gegeven naar 100 kg/ha K 2 0 . De stikstofbemesting is steeds gegeven in
den vorm van kalkammonsalpeter naar 50 kg/ha N.
De fosfaat- en kalibemesting isbij de kleigraslandserie gedeeltelijk ongeveer
half December aangewend, gedeeltelijk in Februari. Op het veengrasland werd
de fosfaat- en kalimest in de eerste helft van Maart gestrooid, op het zandgrasland einde Februari en begin Maart. De stikstofbemesting werd alle jaren
einde Maart toegediend.
Bij de proefveldserie op kleigrasland leidde de in December 1938 toegediende fosfaatbemesting tot zeer ernstige verbranding, doordat onmiddellijk
na het zachte weer, waarbij gestrooid was, zeer strenge vorst inviel. Vooral
de zwaar bemeste veldjes liepen ernstige schade op.Van een aantal proefvelden
zijn daardoor minder volledige resultaten verkregen. In de andere jaren deden
zich geen verbrandingsverschijnselen voor.
Tijdens het verloop van de proef zijn eenige malen aanteekeningen gemaakt
over de ontwikkeling, soms in den vorm van standcijfers.
De proefvelden zijn steeds op de gebruikelijke wijze geoogst door weging
van het kort afgemaaide gras. De opbrengst aan droge stof werd berekend
uit de grasopbrengst en het droge stof-gehalte van een zorgvuldig genomen
grasmonster met eengewicht van2kg.Het maaien vond in 1939plaats tusschen
7 en 16 Juni, in 1940 tusschen 28 Mei en 24 Juni en in 1941 tusschen 7 en
24 Juni.
Grondmonsters zijn steeds voor de bemesting per veldje genomen. Ook
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na do bemesting werd de grond bemonsterd: in 1939 en 1940 ongeveer iy2
maand daarna, in 1941kort na de bemesting en bovendien na den oogst.
Monsters voor chemisch gewasonderzoek zijn steeds bij den oogst genomen
van de niet met fosfaat, resp. kali bemeste objecten en van beide middelste
en hoogste bemestingstrappen. Bij de fosfaat-objecten werd hierin het P 2 0 5 gehalte, bij do kali-objecten het K 2 0-gehalte van de droge stof bepaald, in
1941 bovendien in alle gevallen het N-gehalte.
De botanische samenstelling is op elk proefveld bepaald volgens de aanwezigheid»- en de dominantiemethode (D. M. DE VRIES, 27, 28, 29,30). Beide
methodes voldoen beter dan demeergebruikelijke gewichtsanalytische methode
(DE V K I E S , ' 2 7 ) om de kwaliteit van de zodo vast te stellen. Laatstgenoemde
methode verschaft een goed inzicht in de samenstelling van het gemaaide .
gras, doch deze is sterk afhankelijk van de groeiomstandigheden, welke kort
tevoren hebben geheerscht, en welke de ontwikkeling van de eene plantensoort
bevorderen, de andere onderdrukken. Beide eerstgenoemde methodes zijn
veel minder afhankelijk van kort durende klimaats-en behandelingsinvloeden. .
Zijgeveninprocenten het aantalmalen weer, waarin een bepaalde soort in een
groot aantal kleine boormonstertjes voorkomt (aanwezigheidsprocenten),
resp. over andere soorten domineert (dominantieprocenten).

,

De weersgesteldheid In de jaren van onderzoek

Midden December 1938,toen een gedeelte van de proefvelden op Heigrond
aangelegd werd, was het zeer zacht weer. Hierop volgde echter plotseling
felle koude zonder sneeuw, zoodat de juist met superfosfaat bemeste perceelen
door verbranding min of meer ernstige schade leden. In enkele gevallen waren
bij de zwaarste bemesting met superfosfaat de bovenaardscho deelen van de
planten geheel afgestorven, wat lang in het voorjaar zichtbaar bleef en een
belangrijke vertraging van den grasgroei veroorzaakte.
Na een zachte Februarimaand, waarin de rest van de proefvelden zonder
schade bemest werd, waren Maart en April nat en koud, zoodat het gras laat
tot ontwikkeling kwam, hierop volgde Mei met zeer droog, schraal weer,
zoodat de grasgroei zeer traag was en het grasland zeer achterlijk en kaal is
gebleven. Ook Juni was zeer droog, het grasland leed ernstig aan watergebrek.
In dit proefjaar waren de omstandigheden voor het grasland dus zeer ongunstig.
_
In 1940'was de winter zeer koud, zoodat de vorst diep in dengrond drong.
In 'Februari smolt veelal de sneeuw, die het land bedekte; door wederom
invallende vorst waren do veldenmetijsbedekt.Hoeweldetweedehelft van de
maand zachter was,ontdooide de grond langzaam en bleef de ontdooide bovenlaag zeer nat. Hierdoor konden de proefvelden eerstvanaf omstreeks 10Maart
aangelegd worden, waarnahet nog nat en koudbleef tothalf April.Het grasland
heeft in het algemeen weinig geleden en was alleen zeer achterlijk in ontwikkeling. De tweede helft van April was zacht en het gras ontwikkelde zich flink.
Mei gaf droog weer, waarin de groei goed was, tegen het einde van de maand
werd het echter te droog en ook de eerste decade van Juni bleef droog. Daarna '
werd het evenwel regenachtig, zacht weer, waarbij het gras zich in enkele
dagen goed ontwikkelde. De hooiopbrengst was daardoor dit jaar goed tot
zeer goed.
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De winter van 1941 was wederom zeer streng, de vorst duurde tot en met
de eerste week van Februari. De maand bleef echter koud met gevolg waterplassenenijsop het land. In het beginvan Maart zijn deproefvelden aangelegd.
In Maart bleef het koud en nat, April was droog maar zeer koud, evenals
de eerste helft van Mei, zoodat het grasland, dat overigens weinig van den
strengen winter geleden had, zeer achterlijk was. Daarna volgde zachter weer
met regen, zoodat het gras flink groeide, evenals in het begin van Juni, hoewel
deze maand zeer droog en later zeer schraal was.Tengevolge van deze droogte
is de hooiopbrengst slechts matig geweest.
'HET FOSFAATONDERZOEK
Achtereenvolgens zullen cle uitkomsten van het onderzoek in de opeenvolgende jaren op klei-, veen- en zandgrasland behandeld worden.

1. Het fosfaatonderzoek op klei-grasland
Dè v o o r k o m e n d e v a r i a t i e in f o s f a a t - en e e n i g e
a n d e r e b o d e m t o e s t a n d e n en in b o t a n i s c h e s a m e n s t e l l i n g in h e t o n d e r z o c h t e g e b i e d .
Voorafgaand aan het proefveldonderzoek zijn van 52 perceelen grondmonsters genomen, om een overzicht van de gesteldheid van het gebied te
verkrijgen en daarnaar de keuze der proefperceelen te bepalen. De uitkomsten
van dit onderzoek zijn in freqüentiegrafieken weergegeven in figuur 1. De
kolommen duiden het aanta.1malen aan, waarin een bepaalde waarde is voorgekomen. Bovendien is door stippen aangegeven hoeveel proefvelden bij eiken
toestand zijn aangelegd. Daar dit latere onderzoek slechts op een klein deel
van het aanvankelijk in zijn geheel bemonsterde perceel betrekking heeft,
en dit onderzoek door meervoudige bepaling met grootere nauwkeurigheid
is verricht, zijn vaak kleine verschuivingen opgetreden, b.v. worden er 2 proefvelden bij P-citr 71—80 aangetroffen, hoewel deze klasse bij het vooronderzoek slechts door één monster vertegenwoordigd was.
De uitkomst van het onderzoek toont, dat het humusgehalte van de
gronden in dit gebied nogal gelijk is,bij het meerendeel bedraagt dit 14—18 %.
Iets grootere variatie wordt in het kleigehalte aangetroffen. De pH vertoont
geen groote verschillen. Al deze gronden zijn zuur, de pH beweegt zich meest
tusschen 5,3 en 5,8. In slechts 2 gevallen bedroeg de pH meer dan 6, beide
malen een gevolg van een geregelde bemesting met slakkenmeel. De laagste
p i l van 5,15 werd gevonden op een perceel, waar vaak zwavelzure ammoniak
was gebruikt.
Groote variatie komt voor in den fosfaattoestand, wat zoowel in het
P-getal als in het P-citr en P-totaal-cijfer tot uitdrukking komt. Neemt men
op grond van vorig onderzoek (16,18) aan, dat de kans op belangrijk fosfaatgebrek bij weglaten van de fosfaatbemesting vrij klein wordt, als het P-citr
meer dan 60 en het P-getal meer dan 14 bedraagt, dan zouden de meeste
gronden als min of meer fosfaatbehoeftig te kenschetsen zijn. De variatie isopvallend groot, zoowel sterk behoeftige als zeer rijk voorziene gronden komen
voor, veelal zelfs op eenzelfde bedrijf. Opvallend zijn de in verhouding tot het
P-citr hooge P-getallen,' wat 'op een goede beschikbaarheid van het bodemfosfaat zou wijzen.
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De fosfaatvoorraad van de zode is belangrijk grooter dan van de onderliggende laagi Het P-getal van deze laatste is aanmerkelijk lager dan van de
zode, het verschil in P-citr is iets kleiner. Hoewel er eenig verband bestaat
tusschen den rijkdom van beide lagen, zijn er soms opmerkelijke afwijkingen.
Zoo bedraagt in een.geval het P-citr van de zode 52, van de onderlaag daarentegen slechts 14, in een ander geval zijn deze cijfers in beide lagen resp.
50en 42.Een zeerrijke onderlaag is opeen proefveld gevonden, waar het P-citr
87, het P-getal 7% bedroeg.
De ondergrond is, zooals wel vanzelf spreekt, armer aan humus en wat
rijker aan klei, de pH is gewoonlijk wat hooger.
Wat de botanische samenstelling van de graszode betreft, kan vernield
worden dat ruw beemdgras, Engelsch raai, fiorjen en veldbeemdgras de overheerschende soorten zijn, hoewel beide laatste minder vaak domineeren.
Ook timothee en kweekgras komen vrij veelvuldig voor. Witte klaver is vaak
aanwezig, maar domineert zelden; onder.de onkruiden neemt de paardebloem
de eerste plaats in.
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Fig. 1
Variatie in den bodemtoestand op kleigrond.

Uitkomsten van het onderzoek
.De voor proefveldaanleg genomen perceelen zijn volgens de hierboven
uiteengezette richtlijnen gekozen. Hoewel de verdeeling over rijke en arme
perceelen vrij behoorlijk is,valt het op, dat de groep P-citr 31—40met 7proef(12) A 486
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velden wel iets te sterk vertegenwoordigd is en de belangrijke groep P-citr
21—30 met slechts 2 proefvelden iets te weinig (fig. 1). Dit isechter een toevallig gevolg van het feit, dat het P-citr van enkele in de groep 21—30 uitgekozen perceelen bij nauwkeuriger bepaling juist even boven de 30 bleek
te vallen. Wat de andere grootheden betreft, is alleen de verdeeling over
gronden met uiteenloopend kleigehalte goed geslaagd, de pH en het humusgehalte van de uitgezochte perceelen varieeren slechts weinig, wat anderzijds
de onderlinge vergelijkbaarheid van de proefvelden ten goede komt.
Zooals reeds eerder vermeld werd, is op de in December met superfosfaat
bemeste veldjes min of meer ernstige verbranding voorgekomen, waardoor
aan de opbrengstbepaling geringere beteekenis toekomt. In eenige gevallen
was het daardoor zelfs niet mogelijk vast te stellen of het fosfaat een invloed op de opbrengst heeft gehad.
Over den invloed van de verbranding op de opbrengst en de botanische
samenstelling zijn interessante gegevens verzameld, die echter wegens het
incidenteele karakter van deze waarnemingen in deze publicatie niet nader
besproken zullen worden.
Tengevolge van de verbranding van het gras op de proefvelden, waar het
superfosfaat in den herfst is gegeven, en de groote droogte in het voorjaar,
waardoor do opbrengst van enkele proefvelden abnormaal laag bleef, zijn
slechts 12 proefvelden als geheel geslaagd te beschouwen, Op een van deze
proefvelden is het maximum bij de hoogste fosfaatbemesting nog niet bereikt
en aangezien de opbrengsten ter onderlinge vergelijking in procenten van de
maximaal verkregen opbrengst worden uitgedrukt, levert dit proefveld bij
de verwerking van de resultaten eenige moeilijkheden op. Een vijftal minder
geslaagde proefvelden gaven nog vrij behoorlijk bruikbare gegevens, in de
betreffende grafieken zijn de resultaten van minder betrouwbare proefvelden
door afzonderlijke teekens onderscheiden. Voor zoover een lichte verbranding
de opbrengst nadeelig beïnvloed heeft, is een te lage maximale opbrengst
vastgesteld, waardoor de in procenten van het maximum berekende relatieve
opbrengsten hooger uitvallen dan zij in werkelijkheid behooren te zijn.
Het verband tusschen den fosfaattoestand van onbemesten grond en de reactie
van het gras
In fig. 2 en 3 zijn de relatieve opbrengsten van de niet met fosfaat bemeste
objecten van de proefvelden uitgezet tegen het P-getal en het P-citr. In deze
figuren is bij sommige stippen door een naar omlaag gericht pijltje aangegeven, dat de opbrengst, om hierboven genoemde redenen, vermoedelijk lager
zal zijn, dan in werkelijkheid gevondenis.Wat indezefigurenindeeerste plaats
opvalt'isdebuitengewoonsterkereactieopfosfaatbemesting. Volgenseensamenvattingvanvroegere proeven (16,18) zou bij een P-citr hooger dan 60en een Pgetalhoogerdan 13bijweglaten vandebemestingslechtseen betrekkelijk kleine
kansopeenvrij matigeoogstdepressieaanwezigzijn.Inhoeverredezegrondsoort
van het gemiddelde beeld afwijkt, dan wel dat de in dit jaar ongunstige groeiomstandigheden sterk bevorderlijk zijn geweest voor het optreden van fosfaatgebrek, valt uit dit eenjarige onderzoek niet af te leiden. Wij hebben echter
sterk den indruk gekregen, dat het laatste voor een groot deel voor hst afwijkend gedrag verantwoordelijk is.
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Een verband van de opbrengsten met het P-getal (fig. 2) is duidelijk aanwezig, het verband met het P-citr (fig. 3) lijkt iets minder goedte zijn. Te
bedenken valt evenwel, dat een enkel afwijkend punt bij een klein materiaal
het beeld reeds storen kan, terwijl van verscheidene punten de ligging niet
zeker vaststaat, zoodat er hoogstens eenige aanwijzingen zijn, dat het P-getal
beter voldaan heeft dan het P-citr-cijfer.
Nagegaan is of er een verband bestaat tusschen de in de laag 5—10 cm
bepaalde cijfers en de gevonden opbrengsten. Wat het P-citr van deze laag
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Fig. 2
Verband tusschen het P-gotal en de relatieve opbrengst van niet met fosfaat bemesten
kleigrond. Een cirkeltje geeft hot resultaat v a n een proefveld met abnormaal lage opbrengst, een n a a r beneden gericht pijltje beteekent, d a t de opbrengst waarschijnlijk in
werkelijkheid lager is.
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Verband tusschen het P-citr en de relatieve opbrengst van niet met fosfaat bemesten
kleigrond. Zie verder onderschrift fig. 2.
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betreft, kan oen verband met de opbrengst aangetoond worden, dat ongeveer
van denzelfden aard is als het verband dat met het P-citr van de zodelaaggevonden is. Een afbeelding hiervan is gegeven in de voorloopige mededeeling
van dit onderzoek (VAN DEE PAAXTVV 17, bovenste figuur op blz. 5.) Aangezien
het P-citr van beide lagen een duidelijke onderlinge correlatie vertoont, lag
deze uitkomst min of meer voor de hand. Een verband tusschen het P-getal
van do onderlaag en de opbrengst was echter zeer onduidelijk. De beteekenis
van deze uitkomsten voor het grondonderzoek van diepere lagen, komt hieronder, nadat ook het verband van deze cijfers met de "uitkomsten van het
chemische gewasonderzoek en de standwaarnemingen behandeld zijn, nader
ter sprake.
Een waardeeringscijfer voor het op de proefvelden op het niet met fosfaat
bemeste object tijdens de ontwikkeling vastgestelde fosfaatgebrek kon op alle
proefvelden gegeven worden, dus ook op die proefvelden waar de bemesting
met superfosfaat verbranding veroorzaakte, zoodat hiervan een grooter
materiaal ter beschikking staat dan van de opbrengstbepalingen, terwijl aan
alle waarnemingen een gelijke waarde toekomt.
In fig. 4 en 5 zijn deze cijfers tegen het P-getal en P-citr uitgezet.In beide
gevallen wordt een zeer bevredigende correlatie gevonden. Een beoordeeling,
welke van beide methodes nauwkeuriger aanwijzingen geeft, laten deze figuren
niet toe.

Fig. 4
Verband tusschen het P-getal en de zichtbare verschijnselen van fosfaatgebrek op
kleigrond.
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Fig. 5
Verband tusschen het P-citr en de zichtbare verschijnselen van fosfaatgebrek op kleigrond.

In verband gebracht met de P-cijfers van de laag 5—10 cm, blijkt er in
het geheel geen samenhang met het P-getal van deze laag te bestaan. Mogelijk
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dat het P-citr iets betere aanwijzingen geeft, maar ook in dit geval komen er
grooto afwijkingen voor, b.v. wordt geen reactie gevonden bij de zeer lage
P-citr-cijfers van 11 reap. 14. De P-cijfers van deze laag geven niet alleen op
zichzelf beschouwd geen aanwijzingen van bcteekenis, maar ook in verband
met de P-cijfers van de zodelaag valt er weinig aan te ontleenen. Gaat men
namelijk na of er een verband bestaat tusschen de ligging van de stippen
ten opzichte van de gemiddelde kromme (fig. 2—5) en de P-cijfers van do
onderlaag, dan blijkt dit niet het geval te zijn.
Het P 2 0 5 -gehalte van de droge stof van het op de niet met fosfaat bemeste
objecten geoogste gras is in de figuren 6 en 7 met het P-getal en het P-citr in
verband gebracht. Hoewel niet aannemelijk is, dat het gras op alle proefvelden
in een geheel vergelijkbaar groeistadium is geoogst, en de botanische samenstelling verschillen vertoonde, blijkt er toch een zeer duidelijke samenhang
aanwezig te zijn. In dit geval is de correlatie met het P-getal aanmerkelijk
beter dan met het P-citr, zooals uit een vergelijking tusschen beide figuren,
die op een vergelijkbare schaal geteekend zijn, blijkt.
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Fig. 6
Verband tusschen het P-getal en het P,0 5 -gehalte v a n h e t gras v a n niet met fosfaat
bemesten kleigrond.
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Fig. 7
Verband tusschen het P-eitr en het PjO s -gehalte v a n het gras v a n niet m e t fosfaat
bemesten kleigrond.
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Nagegaan isof degrootte van dosterk uiteenloopende absolute opbrengsten,
die in zekeren zin als een maat voor het groeistadium te beschouwen zijn, van
invloed is op dezen samenhang, doch dit kon niet aangetoond worden.
Wel werd er een aanwijzing verkregen over een invloed van de pH op het
verband tusschen het P-getal en het P 2 0 B -gehalte, welke weliswaar niet van
veel beteekenis is (fig. 8), maar belang heeft, omdat hetzelfde beeld verkregen is, dat in verschillende andere gevallen, die in het volgende beschreven
zullen worden (o.a. duidelijk bij den invloed van de pH op de stijging van
het P 2 0 5 -gehalte door fosfaatbemesting bij deze zelfde proefvelden (fig. 12)),
gevonden is. Bij een middelmatige pH-waarde lijken namelijk de gevonden
P 2 0 6 -gehalten iets hooger dan de bij lagere of hoogere pH gevonden waarden.
Meer dan een aanduiding kan men in dit geval niet zien; de kortheid van het
onderzochte pH-traject is liier misschien ook voor verantwoordelijk.
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Fig. 8
Invloed van de p H op het verband tusschen P-citr en P,O s -gehalte (fig. 7) op kleigrond.

Deinvloed van anderefactoren bleekafwezig, of van zeergeringe beteekenis
te zijn.
Het is uit het bovenstaande gebleken, dat zoowel het P-citr alshet P-getal
een samenhang vertoonen met de reactie van het gewas. Beide methodes geven
echter niet hetzelfde over den fosfaattoestand van den bodem aan. Volgens
de eerste methode wordt vrij veel fosfaat uit den grond opgelost, de tweede
methode berust op een veel mildere extractie. Het is daarom mogelijk dat
beide methodes een verschillend beeld geven Van de beschikbaarheid van het
fosfaat en daardoor tezamen genomen een nauwkeuriger inzicht kunnen geven
dan elk afzonderlijk. In een vroegere publicatie (VAN DEK PAAUW, 16) is er
op gewezen, dat dit inderdaad bij kleigrasland het geval leek te zijn.
Ditzelfde isnu bijdit materiaal nagegaan.Devrij onnauwkeurige opbrengstbepalingen leverden hiervoor weinig gegevens op. Wel leek het echter in enkele
gevallen, dat inderdaad het fosfaatgebrek bij eenzelfde P-citr sterker was als
tegelijk ook het P-getal laag was. Dit zou er dus op wijzen dat het
bij het adviseeren op grond van het P-citr van voordeel zou kunnen zijn
om ook het P-getal in rekening te brengen. Te verwonderen valt dit
echter niet, want wij wezen er reeds op, dat het P-getal bij deze proefvelden
waarschijnlijk nauwer met de opbrengst gecorreleerd is dan het P-citr. Het
in rekening brengen van een nauwkeuriger methode bij een methode, die zelf
minder nauwkeurig is,zal uiteraard altijd een verbeterd inzicht geven. Belangrijker is het of het omgekeerde waar is. Het is zeer goed mogelijk, dat' een op
zichzelf wat minder nauwkeurige methode toch een aanvulling op de nauwkeurige methode geeft, als door do eerste iets principieel anders bepaald wordt
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dan door de laatste. Het geringe aantal opbrengstcijfers Iaat een dergelijk
onderzoek niet toe, evenmin konden de.voor het fosfaatgebrek gegeven waardeeringscijfers hiervoor gebruikt worden. De P 2 0 5 - gehalten bleken echter voor
de beoordeeling van deze vraag goed bruikbaar. Aangezien het hierboven
gebleken is, dat het P-getal belangrijk nauwer met het P2Oä-gehalte samenhangt dan het P-citr, dient dus nagegaan te worden of een relatief hoog P-citr
op een beteren fosfaattoestand wijst dan een lager P-citr, als in beide gevallen
een gelijk P-getal gevonden is. Om dit uit te maken is eerst het verband tusschen P-citr en P-getal vastgesteld door de op deze grondsoort verkregen
uitkomsten tegen elkaar uit te zetten. Verder is bepaald het verband tusschen
P-getal en P 2 0 B -gehalte (fig. C). Uit beide figuren is af te leiden hoeveel het
P-citr, resp. het P 2 0 8 -gehalte, bij een bepaald P-getal gemiddeld bedragen.
De verhoudingen tusschen het werkelijk gevonden/P-citr, resp. P2Os-gehalte,
en deze afgeleide grootheden zijn vervolgens bepaald en tegen elkander uitgezet (fig. 9). In geval het P-citr relatief hoog is ten opzichte van het gemiddelde verband tusschen P-citr en P-getal, zal de verhouding dus grooter zijn
dan 1.De vraag doet zich nu voor of in dat geval ook het P 2 0 5 -gehalte hooger
is dan het te verwachten gemiddelde. In dat geval zouden de stippen rechts
in fig. 9hooger moeten liggen dan de stippen links, diede bijrelatief laag P-citr
gevonden P2Os-gehalten weergeven. Hiervan is echter niets te bemerken,
waardoor dus aangetoond wordt, dat het in rekening brengen van het P-citr'
naast het op zichzelf nauwkeuriger P-getal, geen enkel voordeel heeft opgeleverd. Bij dit materiaal zou dus de bepaling van het P-getal hebben kunnen
volstaan. Onze vroegere meening vindt dus hierdoor geen bevestiging.
12-

•
*
•

1.0

•
••

•
•

t

••

t

•

•
o.e

•

•

•

•

•
•
qtvvndtn Hcttr/

0.6

Fig. 9
Verband tusschen de verhouding van het werkelijk bepaalde P-citr tot een P-citr cijfer,
dat met behulp v a n de tevoren bepaalde P-getal/P-citr verhouding uit het werkelijk
bepaalde P-gotal is afgeleid, en de verhouding tusschen het werkelijk bepaalde P , 0 5 - g e .
halte en een P 3 0 5 %, d a t door middel van het tevoren afgeleide verband P-gotal/
P J O J % uit het P-getal is afgeleid.

De invloed van de fosfaatbemesting op de reactievan het gras bijverschillende
fosfaattoestanden
Om een inzicht te krijgen in de uitwerking van fosfaatbemesting bij verschillende fosfaattoestanden van den bodem, kunnen de bij bepaalde bemestingen gevonden opbrengsten, waardeeringscijfers en P 2 0 5 -gehalten op
dezelfde wijze uitgezet worden tegen de waarden van het grondonderzoek,
als bij den onbemesten grond isgebeurd. Deze bewerkingswijze kan uitgevoerd
worden bij alle toegepaste bemestingen, zoodat een serie krommen verkregen
(18) & 492
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wordt. Uit deze krommen kan afgeleid worden hoe groot een fosfaatbemesting,
bij een bepaalden fosfaattoestand dient te zijn om een gewenscht effect te
verkrijgen. Tevens kunnen zij gebruikt worden om te beoordeelen welko
waarde aan een versch gegeven fosfaatbemesting toekomt vergeleken met
de werking van zich reeds in den bodem bevindend fosfaat.
In fig. 10 zijn een drietal van-deze P-getal-opbrengstkrommen, namelijk
die verkregen zijn bij bemesting naar 0 (de kromme uit fig. 2), 20 en 50kg/ha
P 2 0 5 samengebracht. Wij beperken ons tot het P-getal, waarmee de opbrengst
het nauwst bleek samen tehangen.Uit dezefiguur blijkt, dat bijeenlaag P-getal
door een geringe fosfaatbemesting een aanmerkelijke opbrengststijging te
verkrijgen is, bij hoogere P-getallen is deze belangrijk minder. liet effect van
de zeer lichte bemesting van 20 kg P 2 0 5 is relatief belangrijk grooter dan van
de zwaardere bemesting naar -50 kg. Bij een gemiddeldo hooiopbrengst van
50 kg/are, verkregen bij ruim voldoenden fosfaattoestand, beteekent dit, dat
b.v. bij een P-getal 10 een opbrengstvermeerdering verkregen wordt van
3,7 kg hooi bij een bemesting naar 20 kg en van 5,6 kg bij een bemesting naar
50 kg. Bij een P-getal 15 bedragen deze opbrengstvermeerderingen resp. 2,2
en 3,3 kg hooi, bij een P-getal 20 resp. 1,1 en 1,5 kg. Uit deze cijfers laat zich
do rentabiliteit van de bemesting berekenen en kan nagegaan worden welke
verhooging van de bemesting bij bepaalde prijzen van superfosfaat en hooi
nog verantwoord zou zijn. In een voorloopige mededeeling (17) zijn hieraan
eenige beschouwingen gewijd.
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Fig. 10
Verband tussehen het P-gotal en de opbrengst bij verschillende fosfaatbemesting op
kleigrond.

Om nu vast te kunnen stellen op welke wijze de werking van het versch
toegediende fosfaat zich verhoudt tot die van het bodemfosfaat, dat in de
zodelaag aanwezig is, wordt de door de bemesting ontstane verhooging van
de P-waarden van den grond in verband gebracht met de door deze bemesting
verkregen opbrengstvermeerdering.
Tegen deze werkwijze is strikt genomen wel eenig bezwaar in te brengen,
want zij veronderstelt, dat de verschillende proefvelden alleen in fosfaattoestand verschillen en wat de andere groeifactoren betreft volkomen vergelijkbaar zijn. Dit is zelfs in een geografisch klein gebied zeker niet het geval;
o.a. is het grasbestand óp de verschillende velden niet gelijk.
(19) A 493
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Nagegaan is nu welke stijging van het P-getal bij een bepaalde bemesting
gevonden wordt. Het bleek dat het P-getal door een bemesting naar 120 kg/ha
P 4 0 5 gemiddeld op deze proefvelden met 5% gestegen is. Daar wij wel mogen
aannemen, dat deze stijging op deze grondsoort vrijwel recht evenredig
met de gegeven fosfaatbemesting verloopt, beteekent dit, dat het P-getal bij
een bemesting naar 20 kg bijna met 1 zou stijgen. Een dergelijke verhooging
van het P-getal van de zodelaag zou volgens fig. 2,b.v. bij een grond met een
P-getal 10, éen opbrengstverhooging van 80 tot 82,1 moeten brengen; in
werkelijkheid stijgt de opbrengst bij deze bemesting echter tot 87,6 (fig. 10).
Deverkregen opbrengstvermeerdering isdusruim31/2maalzoogroot. Berekend
voor een bemesting naar 50kg wordt een geringere voorsprong van de werking
van de versehe bemesting gevonden; deze blijkt ongeveer 2,3 X zoo groot te
zijn. Duidelijk is dus, dat de werking van het versehe fosfaat vooral bij een
zeer lichte bemesting zeer gunstig isin verhouding tot die van het reeds in den
bodem aanwezige fosfaat. Bij een nog lichtere bemesting dan 20 kg zou deze
verhouding waarschijnlijk nog iets gunstiger wordon. Deze zelfde uitkomsten
worden verkregen, als deze berekening niet met behulp van de P-getalopbrengstkrornme, maar met de P-citr-, of zoo men wil met de P-totaalopbrengstkromme uitgevoerd wordt: P-getal, P-citr en P-totaal zijn namelijk
alle vrij nauw met elkaar gecorreleerd. De in verhouding zeer goede beschikbaarheid van het versehe fosfaat, dat vermoedelijk in een sterk geconcentreerden toestand in een dun bodemlaagje nog slechts weinig chemische
omzettingen heeft ondergaan, wordt dus zelfs door een milde extractiemethode als de P-getal-bepaling niet tot uitdrukking gebracht, waarbij
echter te bedenken valt, dat voorafgaand aan deze extractie een menging
plaats vindt en dat de grond geruimen tijd met het extratiemiddel in
aanraking blijft.
Behalve do opbrengst kan ook de toename van het gehalte als maatstaf
voor de fosfaatwerking genomen worden. In fig. 11 is de toename van het
P 2 0 6 -gehaltebijbemestingnaar 50en 120kg/haP 2 O suitgezet tegenhet P-getal;
T,o,y.
"N

#

wo-

\

•

•

•
9

illT

•• *^^****^_
•• •
ei
i

tO

•
«0?

•

•

"Pq«tal

20

Fig. 11
Stijging v a n het P,O s -gohalte van gras onder invloed v a n 1 fosfaatbemesting naar 50 en
120 kg/ha bij verschillend P-getal op Heigrond. 'De stippen hebben alleen betrekking
op de PjOfgift naar 50 kg/ha.
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alleen voor de laagste gift zijn de afzonderlijke stippen afgebeeld. Eigenaardig
is dat een stijging van het P 2 0 5 -gehalte weliswaar bij lagere P-getallen sterker
is dan bij hoogere, maar dat deze ook bij hooge P-getallen steeds gevonden is.
.Uit dezefiguren kan b.v.afgelezen worden, dat het P 2 0 5 -gehaltebij een P-getal
' 10 door een bemesting naar 50 kg/ha P 2 0 5 gemiddeld met 0,058 % stijgt, bij
een bemesting naar 120 kg met 0,089 %. Een bemesting naar 50 kg/ha P 2 O s
doet het P-getal gemiddeld met 2,4 eenheden stijgen. Volgens fig. 6zou een
dergelijke stijging met een toename van het gehalte van 0,422 tot 0,475 moeten
correspondeeren. Deze stijging van 0,053 komt wat orde van grootte betreft
overeen met de werkelijk vastgestelde stijging van 0,058. Hoewel het aannemelijk is dat een kleinere bomesting, b.v. naar 20 kg/ha, het gehalte relatief
ietssterker zou doenstijgen dan een bemesting naar 50kg,ishet toch duidelijk,
dat het gunstige effect van de versehe bemesting bij de bepaling van het
gehalte veel minder tot uiting komt dan in de opbrengsten.
De verklaring van dit opmerkelijke resultaat zou misschien gevonden
kunnen worden in de sterke bevordering van den groei door fosfaatbemesting
in het begin van de ontwikkeling. Het gehalte zou echter bepaald kunnen
worden door het evenwicht, dat er tusschen plant en bodem op het oogenblik
van maaien, dus in een veellater stadium bestaat. Practisch is natuurlijk van
het grootste belang dat het gewas juist door een opbrengstverhooging op de
relatief betere beschikbaarheid van hét toegevoegde fosfaat reageert.
Tenslotte is nog nagegaan of er naast den fosfaattoestand nog andere
factoren aan te wijzen zijn, die invloed hebben op de door fosfaatbemesting
verkregen stijging van het P 2 O s -gehalte. Duidelijker dan bij niet met fosfaat
bemesten grond (ziefig. 8) bleek dit het geval voor depH(fig. 12).Deze figuur
•aosfso.x
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Fig. 12
Invloed van de p H op de door fosfaatbemesting veroorzaakte toename van het PjOjgehalte.
•

is geconstrueerd aan de hand van een soortgelijke figuur als fig. 11,waarin
echter de gemiddelde,met 50 en 120kg/ha P 2 0 5 verkregen Verhooging van het
P 2 0 6 -gehalte tegen het P-getal was uitgezet. De verticale afstanden van de
stippen in deze figuur tot de gemiddelde lijn zijn tegen de pH uitgezet. Bij een
pH-waarde van ongeveer 5,6 blijkt het gehalte meer gestegen te zijn dan bij
lagere en hoogere pH. Dit verschil is vrij belangrijk: bij een pH 5,6 is het b.v.
0,03 % hooger dan bij pH 5,45, resp. 5,85. Bij het gemiddeld op deze proefvelden gevonden P-getal van 14% bedraagt de stijging van het P20&-gehalte
bij bemesting naar gemiddeld 85 kg/ha P 2 0 6 0,05 %. Het komt er dus op neer
(21) A 495
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dat hot gehalte bij de optimale pH-waarde met gemiddeld 0,005 % zal stijgen,
bij do andere genoemde pll-waarden echter slechts met 0,035 %. De invloed
van dep His dus wel van betookenis.

2. Het fosfaatonderzoek opveengrasland
De v o o r k o m e n d e v a r i a t i e in
in fosfaat- en e e n i g e
b o t a n i s c h e flame na n d e r e bod e m t o e s t a n d e n en in
stelling
Aan den proefveldaanleg ging een grondonderzoek van 46 perceelen vooraf
ter verkrijging van een overzicht van dobodemgesteldheid van het gebied.
Naast een fosfaatonderzoek stond thans ook een kalionderzoek op den voorgrond, daar zoowel fosfaat- alskaliproefvelden zouden worden aangelegd.
De uitkomsten van hetvooronderzoek zijn infig. 13als frequentiegrafieken
weergegeven.
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Fig. 13
Variatie in denbodemtoestand op veengrond.

De gehalten aan humus en aan afslibbare deelen vertoonen een vrij groote
spreiding. Gedeeltelijk isdit een gevolg van een op sommige perceelen toege(22) A 496
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paste bezanding met zand uit de slooten. Het zandgelialte loopt dan ook sterk
uiteenvan 5 % bij dezuivereveengronden tot 58 % bij sterk bezande perceelen.
In den regelishet ook iets hoogerin de zode dan in de daaronder gelegen laag
van 6—10 cm. De variatie van het humusgehalte loopt van 30 tot 80 %;
humusarmere perceelen aan de randen van het gebied zijn van het onderzoek
uitgesloten. De verschillen in het gehalte aan afslibbare deelen gaan van 10
tot ongeveer 40 %, in enkele gevallen zelfs tot nog meer. De pH varieert
overwegend tusschen 5 en 6; in de zode is de pH in den regel hooger dan in
de laag 5—10 cm..
Groote verschillen zijn aanwezig in den fosfaattoestand, wat vooral in do
P-citr-cijfers tot uiting komt. Naast een groot aantal perceelen met onvoldoenden of betrekkelijk matigen toestand komen er ook verspreid eenige
voor, waar de fosfaattoestand zeer ruim is: 9perceelen, welke bijna 20 % van.
het totale aantal vertegenwoordigen, hebben een P-citr dat grooter dan 100is.
Het P-getal is in vele gevallen betrekkelijk laag, hoewel hoogere cijfers ook
voorkomen. Groote verschillen komen voor tusschen den fosfaattoestand
van zode- en onderlaag. Vooral is dit zeer opvallend bij zeer fosfaatrijke graslanden, waar niettemin de P-cijfer3 van de onderlaag zeer gering zijn. Het
P-getal is in sterke mate afhankelijk van de pH (fig. 14). Een daling van het
P-getal bij stijging van de pH is niet ongewoon (zie 32,33). In dit geval is de
afhankelijkheid echter zeer duidelijk en treedt de daling reeds bij vrij lage
pH op, wat gewoonlijk in minder sterke mate het geval is.
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Fig. 14
Verband tusschen het P-getal en de p H op veengrond.

Het K-HCl-cijfer vertoont een vrij regelmatige verdeeling. Hierop wordt
later (blz. 970) teruggekomen.
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De voornaamste in het gebied voorkomende grassen zijn vooral debeemdgrassen, daarop volgen fiorien, beemdlangbloem en rood zwenkgras. De
genoemde grassen zijn bijna steeds aanwezig en domineeren in vele gevallen
Wat minder veelvuldig komt witbol voor; ook Engelsen raaigras en zachte
dravik zijn meestal aanwezig, maar domineeren zelden. Soms is ook de geknikte vossenstaart van belang. In enkele gevallen nemen andere grassen
een belangrijke plaats in, b.v.smeele,Deschampsia caespitosa (opeen proefveld
met 24 dominantie- en 28 aanwezigheidsproeenten) en thimotheegras, dat
slechts op een proefveld overwegend voorkomt met 23 % dominantie- en
55 % aanwezigheidsproeenten. Witte klaver komt op alle velden voor, in
sommige gevallen vrij belangrijk. De overheorschondo onkruiden zijn de
paardebloem en veldzuring, ook boterbloemen nemen een vrij belangrijke
plaats in, vooral Ranunculus repens. In een geval, is de herfstloeuwentand
zeer belangrijk met 28 % dominantie- en 59 % aanwezigheidsproeenten.

Uitkomsten van het onderzoek
De proefvelden zijn vrij behoorlijk over de verschillende bodemtoestanden
verdeeld. Wat het P-getal betreft, had deze verdeeling iets beter kunnen
zijn, maar de noodzakelijkheid om tegelijk een goede spreiding in den
kalitoestand te verkrijgen legde eenige beperkingen op.
Het onderzoek is uit technisch oogpunt belangrijk beter geslaagd dan het
onderzoek in het voorgaande jaar op kleigrond. Verbrandingsverschijnselen
zijn niet of hoogstens in zeer geringe mate opgetreden, terwijl steeds goede
opbrengsten verkregen zijn. Toch hebben er zich nog eenige moeilijkheden
voorgedaan. Maximale opbrengsten zijn zelfs met de hoogste fosfaatbemesting
naar 140 kg/ha P 2 0 6 niet altijd verkregen. Dit was slechts 10 malen bij benadering het geval. In 5 andere govallen moest de maximale opbrengst, die wij
noodig hebben voor de berekening van de relatieve opbrengsten, door extrapolatie geschat worden. In de 6 overige gevallen trad op meer of minder
duidelijke wijze bij toenemende bemesting een opbrengstdepressie op; als
maximum is dan het werkelijk bereikte maximum aangenomen. Het is echter'
niet aan te nemen dat bij deze schattingen groote fouten zijn ingeslopen.
Een grootere moeilijkheid lag in de groote ongelijkmatigheid. van deze
grondsoort. Deze komt niet alleen tot uiting in het uiterlijk van het grasland,
dat vrij ongelijk van ligging en van zode is, maar ook in grasgroei en reactie
op de gegeven bemesting. Zeer nabij gelegen plekken kunnen zeer verschillend reageeren. Uit het grondonderzoek blijkt dat groote plaatselijke'
verschillen in bemestingstoestand op korten afstand van elkaar kunnen
voorkomen. Dit berokkende moeilijkheden bij de beoordeeling van het gras
tijdens den groei, dat zich veelal op gelijk behandelde veldjes zeer verschillend
gedroeg, terwijl de opbrengstcijfers een groote variatie vertoonden. Zooveel
mogelijk is dit laatste bezwaar door uitvoering van vruchtbaarheidscorrecties
opgeheven. Ook is te verwachten dat de nauwkeurigheid van het gewasonderzoek hierdoor beïnvloed is. De ongelijkheden in de uitkomsten van het
grondonderzoek maken, dat zelfs de door ons uit een grooter aantal bepalingen
berekende gemiddelde cijfers zeker nog niet zeer nauwkeurig vaststaan, terwijl
deze gemiddelde cijfers slechts bij benadering een beeld geven van den werkelijken, vaak vrij sterk gevarieerden fosfaattoestand van het geheele proefveld.
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Een tweetal proefvelden is voorgeweid en de indruk is verkregen, dat
deze voorgeweide perceelen veel minder op fosfaat reageeren dan niet voorgeweide.De verklaring hiervan isvermoedelijk, dat de sterkste verschillenzich
in het allereerste beginvan de ontwikkeling voordoen. Het na fosfaatbemesting
eenigszins verder ontwikkelde gras wordt door het vee afgevreten, waardoor
niet en wel met fosfaat bemeste perceelen weer in gelijken ontwikkelingstoestand komen. Deopdezebeidevoorgeweide proefvelden betrekking hebbendegegevenszijn in dehieronder weergegevenfiguren doorafzonderlijke teekens
aangeduid.
Het verband tusschen den fosfaattoestand van den niet met fosfaat bemesten grond
en de reactie van het gras
De relatieve opbrengsten van den niet met fosfaat bemesten grond zijn
in de figuren 15 en 16 tegen het P-getal en het P-citr uitgezet. Het verband
met P-citr is vrij bevredigend te noemen, als beide voorgeweide perceelen
buiten beschouwing worden gelaten. Volgens het verloop van de kromme
worden ook bij vrij hoogen fosfaattoestand nog oogstdepressies gevonden,
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Fig. 15
Verband tusschen het P-getal en de relatieve opbrengst v a n niet met fosfaat bemesten
veengrond. Cirkeltjes hebben betrekking op voorgeweide perceelen.
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Fig. 16
Verband tusschen het P-citr en de opbrengst van niet met fosfaat bemesten veengrond.
Zie verder onderschrift fig. 15.
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