ir.H.H.H. Titulaer, PAV-Lelystad
De behoefte aanmeer inzicht in de
mineralenstromen op bedrijfsniveau
in delandbouw neemt sterk toe.
Wetgeving, hogere kwaliteitsnormen
en milieudoelstellingen spelen
hierbij een rol.Hetis voorde
afzonderlijke bedrijven steeds
belangrijker om op bedrijfs-en
perceelsniveau tekunnen sturen en
daardoor degewenste doelente
kunnen bereiken.

deperioden 1925totenmet 1985alsmede opbepalingstechniekenen
nauwkeurigheden dieindeze periode
golden.
Nieuwe inzichten inhetchemisch
grondonderzoek gekoppeldaan
nieuwe laboratoriumtechnieken en
automatisering makenhetmogelijk te
komen toteenandere aanpakdie
landbouwkundige, milieukundige,laboratoriumtechnische, organisatorischeenfinanciële voordelen biedt.
Indenotitie "Bemestingsonderzoek
in dejaren '90"isdoorhet
Bedrijfslaboratorium voor Grond-en
Gewasonderzoek (BLGG)te
Oosterbeek eenvoorstel uitgewerkt

\C

Een oplossing van0,01 M.calciumchloride,deextractievloeistof,
komt goed overeen metdegemiddelde zoutconcentratie indebodemoplossing. De bodemvruchtbaarheids"toestand" wordt hierdoor als het
ware direct gemeten. Ditintegenstellingtotdehuidige methoden (tabel1)
waarbij meestalviacorrelatieshet
verband metdeactuele bodemvruchtbaarheid wordt gelegd. Doorin een
en hetzelfde extract temeten, kunnen
niet alleen dehoofdelementen die bepalend zijn voorhetgrootste deelvan
de opbrengst maarooksporenelementen enzware metalen wordengemeten.

" "

Invoering CaC^-extractie geeft veel besparingen
•
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Voordebemesting wordt aljarengebruik gemaakt vandebemestingsadvisering opbasisvangrondonderzoek. Dehuidige bemestingsadviezen
zijn opgesteld door daartoe ingestelde Commissies Bemesting voorheen onder voorzitterschap vanhet
Informatie enKennis Centrum (IKC)
en tegenwoordig (sinds 1997) onder
voorzitterschap vandeLand- entuinbouw Organisatie (LTO).
In deze Commissies zijn enworden
deresultaten uithetlandbouwkundig
onderzoek besproken. Opgrond daarvan wordt binnen eenCommissievan
deskundigen eenadvies geformuleerd, datonafhankelijk vancommerciëlebelangen totstand komt,een
breed draagvlak heeft endoor iedereenopdezelfde wijze wordt uitgedragen.Dewaarde hiervan heeft zichin
depraktijk bewezen enzalvoorde
landbouw vanbelang zijn inverband
methetbereikenvandemilieudoelstellingen.
Dehuidige adviezen zijn gebaseerd
oponderzoeksresultaten verrichtin
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omtekomen toteennieuwe aanpak
voor debemestingsadvisering op basisvangrondonderzoek.
Kernpunten indezenieuwe aanpak
zijn:
-hetgebruik vancalciumchlorideals
extractiemiddel;
-overgang vanslib naar lutum;
- actualisering vanhetN-advies.
Om deze nieuwe aanpak vorm te geven, werd eenstuurgroep geformeerd
met daaronder vier projectgroepen.
Hierin zaten vertegenwoordigersvan
het IKC-L,AB-DLO, PAV,PR, 1RS,
LUW, NMI, SC-DLOenBLGG.

CaCl2'
Watisnudebedoeling vandeinvoeringvandeCaCl2-extractie? Doorde
invoering vanéénextractie,die met
CaCl2, moethetmogelijk zijn om in
eenenhetzelfde extract allevoedingselementen tebepalen. Daarmee
zouden alleintabel 1 opgesomdeextractiemethoden endedaarbij behorende schudverhoudingen tothetverleden behoren.
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Hetzalduidelijk zijn datmetingvan
eenhelereeks elementen in hetzelfde
extract eenflinke besparing geeftop
dehoeveelheid gebruikte chemicaliën.Decalciumchloride-extractieis
dus milieuvriendelijker. Gelijktijdige
meting vanmeerdere elementen geeft
ook meer mogelijkheden voor automatisering vanhetmeetproces eneen
efficiëntere organisatie van de
monsterverwerking. Hetlaten analyserenvanelementen voor debemestingsadvisering zoudus goedkoper
kunnen worden.
De vraag isechter ofdekeuze voor
één extractiemiddel vooreengroot
aantal elementen weluitvoerbaaris.
Voordebeantwoording vandeze
vraag iseenaantal alternatievenbeschikbaar. Deze alternatieven lopen
uiteen vaneenvolledige, wetenschappelijk verantwoorde analyse
van dehuidige ennieuwe aanpaktot
een pragmatische benadering om"rijdend overtestappen"opbasisvan
reeds gevonden verbanden tussende
oudeendenieuwe methode.Uitoogpuntvanpraktische uitvoerbaarheid

enkostenaspecten isvoor deuitvoering van ditproject een middenweg
gekozen tussen dezetwee uitersten.

Viaheranalyse vanmonsters vanpotproeven, waaropdehuidige adviezen
zijn gebaseerd, isinzicht verkregen in
hetverband tussen degehalten inde
grond eninhetgewas alsmede inde
bijbehorende opbrengst. Ditisnietalleen gebeurd bij gebruik van dehuidigeextractiemethode maar ook bij
gebruik van 0,01 M. calciumchloride
alsextractiemiddel. Het deelproject
heranalysepotproeven heeft betrekkingopdeelementen fosfaat enkali.
Deuitvoering vanhetproject isopte
splitsen ineen aantal fasen:
1)Vaststellen van het verloop van de
cijfers indetijd door opnieuw Pw
en K-HC1temeten.
2)Vaststelling van eenverband tussen deanalysecijfers bij hethuidige enhetnieuwe extractiemiddel
(CaCl2).
3)Vaststelling van derelatie metgewasgehalten en gewasopbrengsten.

Voor fosfaat zijn 39bewaarde monstersvan oudepotproeven geselecteerd door AB-DLO die aan de basis
hebben gestaan van dehuidige Pwadvisering.
Heranalyse van dezemonsters wees
uit dat deze geschikt waren voor een
vervolgonderzoek opP-calciumchloride, omdat er geen landbouwkundig
relevant verloop van de analysecijfers gedurende debewaarperiode had
plaats gevonden.
Devolgende conclusie wasdatereen
relatiebestaattussenP-calciumchlorideen deP-opname doorhetgewas.
Voor kalkloze gronden blijkt ereen
niet-lineairerelatietezijn diedePopnameeven goed voorspelt alsdelineairerelatie tussen Pwen P-opname.
Opkalkhoudende gronden bestaat een
lineaire relatie tussen P-calciumchlorideenP-opname dieminder nauwkeurig isdan deeveneens lineairerelatie tussen PwenP-opname.Eris
dusgeen betrouwbare gelijkwaardige
landbouwkundige relatietussenP-calciumchloride enPw-getal.
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Het wel of niet voorkomen van vrije
koolzuurkalk betekerltdat dewaardering van defosfaattoestand van de
grond verschillend zal zijn. Doorheranalyse van potproeven isgeen wijziging inde waardering aan te geven;
daartoe dient opbasis van veldproeven een hercalibratie tewordenuitgevoerd.

Bij dehuidige kalium-advisering
wordt naast de meting van hetkaligehalte gebruik gemaakt van hetberekende K-getal. Hierin spelen hetlutumpercentage, humuspercentage,
pH-KClen K-HC1een rol.Het K-getalkan misschien vervangen worden
door deK-index (eenmaat voor de
verzadigingsgraad van kalium aan
het complex).Wanneer bovendien de
kationen-uitwisselingscapaciteit
(CEC) bepaald zou worden, betekent
dit een versterking bij de advisering.
Het zalduidelijk zijn dat de overgang
van slibnaar lutum, de overgang van
K-HC1naar K-CaCl2, en de overgang
van K-getal naar K-index een rol spe-
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len bij de nieuwe kaliumadvisering .
Voor toetsing van het nieuwe kaliadvies zijn 61 grondmonsters uit
oude kali-veldproeven op rivierklei,
zeeklei, loss en alluviale zandgrond
geselecteerd. Dezelfde drie fasen als
voor fosfaat zijn ook voor kalium
doorlopen.
De resultaten van dit onderzoek zijn
weergegeven in een rapport waarvan
de belangrijkste conclusies zijn:
- Wijzigingen in de bepalingsmethode van kalium hebben ertoe geleid dat systematisch hogere kaliumgehalten gevonden worden.
- Een invloed van bewaring door analyse via een K-HCl-extractie op de
gebruikte monsters kon niet worden
vastgesteld.
- De geschatte K-index blijkt niet significant van de gemeten K-index te
verschillen. De spreiding in waarnemingen is relatief groot zodat het
aanbeveling verdient de ongebufferde CEC daadwerkelijk te meten.
- Met 0,01 CaCl 2 wordt minder kalium uit de grond geëxtracteerd dan
met 0,1 M.HC1of een mengsel van
0.1 M. HCl plus 0,2 M-oxaalzuur.
Als er onderscheid tussen grondsoorten wordt gemaakt, verbetert de
relatie tussen K-CaCl 2 en K-HC1of
K-HCl-ox aanzienlijk.
- Wordt K-CaCl 2 gerelateerd aan de
resultaten verkregen met het K-getal
dan steekt K-CaCl 2 ongunstig af.
Invoering van calciumchloride als
extractiemiddel geeft dan een verzwakking van het huidige bemestingsadvies. De resultaten verkregen

met K-CaCl 2 zijn gunstiger ten opzichte van die behandeld met de Kindex. Weging van de bodemkenmerken bij extractie met
calciumchloride moet de relatie met
de gewasbehoefte verbeteren.
Verder onderzoek zal nodig zijn voor
de onderbouwing het kali-advies op
basis van K-CaCl 2 .

Uit een literatuurstudie kwam naar
voren dat relaties tussen extractie met
CaCl 2 en gangbare extractiemiddelen
met pH, kali fosfaat magnesium, nitraatstikstof en borium beschikbaar
zijn. Routinematig kunnen de volgende analysen met behulp van
CaCl2-extract gemeten worden: pH,
fosfaat, kali, magnesium en natrium.
Voor fosfaat en kali is onderbouwing
van het advies via CaCl2-extractie
voor verbetering vatbaar; het onderzoek daarnaar loopt.
De CaCl2-extractie voor de analysen
van pH, Mg en Na is mogelijk zonder
dat de adviezen landbouwkundig aan
waarde verliezen.

De overgang van slib naar lutum
heeft landbouwkundige, labtechnische en milieukundige voordelen. In
de bemestingsadviesbasis speelde het
percentage slib op bepaalde plaatsen
een rol.
Dit zijn:
1.indeling in grondsoorten,
2. berekening van het K-getal,
3. berekening van het K-advies,

grond/vloeistofverhouding

parameter

extractiemiddel

pH
K,Na
Mg
N-mineraal
Pw
P-AL
B
Co
Cu
Mn-reduceerbaar
Zn

1MKCI
0,1 MHCl +0,2 M oxaalzuur
0,5 MNaCl
1M CaCl2
water 20 °C
0,1 M ammoniumlactaat +0,4 Mazijnzuur (pH 3,75)
kokend water
0,4 M azijnzuur
0,43 M HN0 3
1M ammoniumacetaat +0,002M hydrochinon
0,4 M azijnzuur

1:5 (v/v)
1 10(m/v)
1•5(m/v)
1 2 (v/v)
1 •60(v/v)
1 20 (m/v)
1 10(m/v)
1 40 (m/v)
1 10(m/v)
1 20 (m/v)
1 40 (m/v)

Tabel 1.Overzichtextractiemiddelen.
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4. berekening van de kalkgift,
5. correctie van het humus-gloeiverlies voor kleigebonden water.
Wat betekent nu de overgang van slib
naar lutum? In wezen is er weinig
verschil te verwachten bij deze overgang. Met slib wordt namelijk bedoeld lutum plus sloef. De chemische
en fysische eigenschappen van de
twee fracties verschillen sterk van
elkaar. De specifieke "klei"-eigenschappen van slib zijn vrijwel volledig toe te schrijven aan de lutumfractie. Deze fractie is onder andere
bepalend voor de CEC, de slempgevoeligheid en de bewerkbaarheid van
de grond.
Globaal bestaat ongeveer 66% van
het slibgehalte uit lutum en de rest uit
sloef. Deze gehalten kunnen bij een
gelijk slibgehalte wisselen zodat afhankelijk van de lutum/sloef-verhouding, gronden andere eigenschappen
hebben.
Een belangrijke eigenschap van lutum is het absorptievermogen voor
kationen (CEC). Daardoor kan de
grond plantenvoedingsstoffen zoals
kalium, calcium, magnesium en natrium vasthouden. Maar ook ammo 1
nium kan op deze manier vastgehouden worden.
Ook de fysische eigenschappen van
de grond worden voor een deel bepaald door het lutumgehalte. We kunnen hierbij denken aan het vochthoudend vermogen, de zwel en de krimp,
de bewerkbaarheid, de water- en
luchtdoorlatenheid, de slempgevoeligheid, de draagkracht enzovoort.
Door nu het lutumgehalte van de

voorinterpretatie benodigdegegevens
grondsoort,organische stof,slib,bouwplan
grondsoort,organischestof,slibpH
grondsoort,organischestof
grondsoort, gewas
grondsoort,gewas
bouwplan
gewas
organischestof, C/N-quotiënt

grond alsbasis tenemen, zal dekwaliteit en betrouwbaarheid van deadvisering toenemen. Inde overgangsfase
zullen ophet uitslagformulier zowel
slib als lutum vermeld worden.

Door het AB-DLO iseen simulatiemodel ontwikkeld waarmee hetmogelijk isdeveranderingen inde stikstoftoestand van degrond te
berekenen. Het model isbruikbaar in
deperiode waarin geen of weinig mineralisatie plaats vindt, dus indeperiode (herfst) waarin demonsters genomen worden voor de andere
voedingselementen dan N (onder andere P,Ken Mg).Door in dezeperiode ook de stikstoftoestand temeten, ishet mogelijk methet model uit
terekenen hoeveel stikstof ophet
moment van bemesten inhet voorjaar
inde grond zit. Een N-mineraal-bemonstering inhet voorjaar kan dan
achterwege blijven. Om dit te toetsen,
zijn op 15percelen, verspreid overde
akkerbouwgebieden inhet hele land
gedurende deherfst en winter, op vijf
tijdstippen grondmonsters genomen
voor stikstofonderzoek. De monsters
zijn gestoken opeen onbemest stuk
vanhetperceel in lagen van 20cm tot
een diepte van 100cm en daarna op
stikstof onderzocht indeveldvochtige

grond en indroge grond (luchtdroog
40°C).
Deproefpercelen zijn uitgebreid beschreven en door diverse bemonsteringen en analysen van de bodemhorizonten gekarakteriseerd.
Toetsing van het simulatiemodel voor
de weken 45 (begin november) toten
met 16(eind april) dejaren
1991/1992, 1992/1993 en 1993/1994
leiden tot devolgende conclusies:
1)Het model isnog niet integraal
(over 15proefpercelen) inzetbaar.
Bekeken wordt of dit voor deelgebieden welkan.
2)Droging van de met CaCl2 geèxtracteerde monsters leidt tot een
hogere voorraad N-mineraal.
3)Deverwaarlozing van luchtinsluiting en dehoeveelheid vocht leidt
bij dehuidige methode tot onderschatting van het N-gehalte.

groenteteelt enbloembollenteelt afgewacht worden.
-Invoering van K-CaCl2is alleen
verantwoord alstevens rekening
wordt gehouden met detotalehoeveelheid kalidiepotentieel voor het
gewas beschikbaar is.
-Voor het gebruik van CaC^-extractiebij deoverige elementen isverder onderzoek noodzakelijk.
Overgang slib-lutum
-Invoering van lutum voor hetroutinematig onderzoek ismogelijk gebleken. Op dit moment isderoutinematige meting van het percentage
afslibbaar bij BLGG Oosterbeek
reeds vervangen door de meting van
hetpercentage lutum.
Actualisering N-advies
-Inzet vanhetN-modelis nog niet
integraal mogelijk. Voor deelgebieden mogelijk echter wel.Indenabije toekomst zal dit verder inde
praktijk getoetst worden.
Aanpassing van het model behoort
tot de mogelijkheden.
-Meting van N-mineraal in droge
monsters leidt tot een hogere voorraad danbij meting in veldvochtige
monsters. Hoewel duidelijk isdat
door droging dehoeveelheid NH4
stijgt, dient voor een goede vergelijking tussen detwee meetmethoden
bij dehuidige meting ook deprecieze hoeveelheid toegediende
grond vastgesteld te worden.
-Er isnog veel aanvullend onderzoek
nodig maar daar wordt aan gewerkt
door het AB-DLO, PAV,NMIen
BLGG dievia laboratorium- en
veldonderzoek hun steentje bijdragen aan devervolmaking van het
advies.

Kort samengevat kunnen voor de verschillende deelprojecten de volgende
conclusies worden getrokken:
-Invoering CaC^-extractie voor de
analyse vanpH, Mg en Na ismogelijk zonder dat de adviezen landbouwkundig aan waarde verliezen.
-Voor invoering van P-CaCl2 moeten
deresultaten vanhet huidige fosfaatonderzoek inde vollegronds-
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