DE LANDBOUWKUNDIGE WAARDE VAN HET
P-AL-GETAL
Dr. F. VAN D E R PAAUW
Instituut voor Bodemvruchtbaarheid, Groningen

Deuitkomsten, diebijbepalingvandefosfaattoestand vandegrondmetdenieuwe
P-ammonia-lactaat-azijnzuur methode(P-AL)*wordenverkregen,zijn nauw verwant
aan deuitkomsten, volgens de van 1933-1958 gebruikte P-citroenzuur methode. De
overgangvanlaatstgenoemde methode op P-ALisalleen gebeurd in verband met de
technisch grotere eenvoud,waardoor eenbelangrijk doelmatiger werkwijze kan wordengevolgd.
De per grondsoort berekende correlatiecoëfficiënten tussen de bepalingen volgens
beide methoden zijn meestal hoog; in geval van bouwland met betrekkelijk geringe
variatieinhumusgehalte enzonderuitzonderlijk hogeCaC03-gehaltenmeestal groter
dan0,98.Eenvoorbeeld vaneendergeüjk gevalwordt gegeveninfig.1.Dit betekent
nogniet dat beidemethoden volkomen gelijk zijn; de afwijking van 1is slechts voor
eenvrij klein gedeelte eengevolg van debepalingsfouten. Zou men P-citr niet direct
bepalen, maar door omrekening uit P-AL willen berekenen, dan zou een belangrijk
grotere„bepalingsfout"wordengemaakt.Bijeenhogecorrelatie,zoalshier gevonden
werd,isdezefout echternognietvangrotebetekenisinvergelijkingmetandere fouten
diebij hetgrondonderzoek worden begaan,namelijk deheterogeniteitsfout (ontstaan
door debemonsteringvan eenheterogeenperceel)envandemethodefout (waarin het
niet overeenstemmen van deextractiemethode met het proces van de fosfaatopname
doorhetgewastotuitdrukkingkomt).Hetovergaanvandeenemethode opdeandere
betekent in een dergelijk geval nauwelijks een verandering in wijze van grondonderzoek.Alleenzijn degetallenwatlagergeworden,daar hetwatminder zure ammonialactaat-azijnzuur ietsminder uittrekt dan het citroenzuur.
Anders is het gesteld als de correlatie belangrijk geringer is. De nieuwe methode
geeft danietswezenlijk nieuws, dat afwijkt vandeoudemethode.Dergelijke minder
goedecorrelatieswerdenvooralverkregenopgraslandenmeteenvrij grotevariatiein
humusgehalte; verder op gronden waarop sterk uiteenlopende, en in het bijzonder
hoge CaC03-gehalten voorkomen. Het bleek (2), dat de verhouding tussen de uitkomstenvolgensbeidemethodenbelangrijk lagerwerd,naarmate degrond een hoger
humusgehalte heeft (fig. 2).Anders gezegd, verdund citroenzuur onttrekt belangrijk
meer fosforzuur aan humus dan het ammonia-lactaat-azijnzuur mengsel
De verhouding tussen P-AL en P-citr bleek verder te worden beïnvloed door het
gehalteaan CaC03.Van0tot ca. 7%stijgt dezeverhoudinglangzaam, zodat bij het
hoogsteCaC03-gehalteP-ALnauwelijks lagerisdanP-citr.Voorbij dit punt daalt de
verhoudmgvrij snel,zodat P-AL op zeer sterk koolzure kalkhoudende gronden veel
yrfzuur e X t r a C t i e V a n *d e d 8 r 0 n d m e t 1 0 d d e n
azijnzuur.
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FlG. 1.
Voorbeeld van een hoge
correlatie tussen P-AL
en P-citr op zandgrond
(103monsters, correlatiecoëfficiënt 0,981) in het
Rijkslandbouwconsulentschap Arnhem.Inhet
grootste aantal gevallen
op bouwland is de correlatienoggroter dan in dit
voorbeeld.
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FIG. 2.
De verhouding tussen
P-AL en P-citr in % in
afhankelijkheid van het
humusgehalte op veengrond.
Consulentschappen:
• Zwolle
o Rotterdam

lagerisdan P-citr (fig.3).IndeNoordoostpolder bleekdedalingvan deverhouding al
eerder bij eenmiddelmatig hooggehalte opte treden.
Verschilleninverhouding tussen P-ALenP-citr, dietussen grondsoorten gevonden
zijn, bleken voor een groot deeldoor verschillen in humus- en CaC03-gehalte tussen
deze grondsoorten verklaard te kunnen worden.
Alsdecorrelatietussenbeidemethodenzeerhoogendeanalysefoutvangelijke orde
is, dan betekenen zijlandbouwkundig vrijwel hetzelfde. Het isbij dit geringe verschil
onmogelijk om door middel van een vrij grove landbouwkundige toetsing te bepalen
Landbouwvoorl. april1959

181

F. VAN DER PAAUW
FIG. 3.

De verhouding tussen
P-AL en P-citr in % in
afhankelijkheid van het
gehalte aan CaC0 3 op
kleigronden in ZeeuwsVlaanderen
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welke methode het beste met de opname door het gewas correspondeert. In de gevallenwaarin afwijkingen voorkomen kan ditechter worden nagegaan.
Het bleek nu, dat deverschillen in waardering van de uitkomsten van de fosfaatmethodeopgrondsoorten,dieingemiddeldhumusgehalteverschillen, bij gebruik van
deP-ALmethodebelangrijk kleinerzijndanbijgebruikvanP-citr. Eentreffend voorbeeldhiervangeeft devergelijking tussenfig.4en5,waarinresp.P-AL enP-citr tegen
de over enkele jaren gevonden gemiddelde relatieve opbrengsten van het gras (opbrengsten zonder P-bemesting in %van deopbrengsten met ruime P-bemesting) zijn
uitgezet. Delijnen liggen bij gebruik van P-AL belangrijk minder uiteen. Bij eengemiddelde relatieve opbrengst per proefveld van 85%loopt de variatie uiteen tussen
P-AL 11 en 18,maartussenP-citr 12,5en33.Inhetbijzonder valthet opdat deveengrond niet meervan deandere grondsoorten afwijkt. Devrij rechts gelegen lijn voor
zeekleiisontstaan doorhetbijdezegrondsoortmeemiddelen vanhetjaar 1939,waarinopanderegrondsoortengeenproevenzijngenomen.Inditjaarwasdekrommezeer
sterk naar rechts verschoven. De resultaten op zeeklei in anderejaren wijken echter
nietvanbetekenisafvandegelijktijdig verkregenresultaten op andere grondsoorten.
Erwordtdan ookthansvoorzandgrond,veenenzeekleieengelijk advies gegevenen
geen onderscheid voor grondsoort gemaakt. Mede op grond van andere gegevens
(p2°5-gehalten)wordt P-AL op grasland oplossenrivierklei nog iets hoger gewaardeerd.
Opeenzelfde grondsoortzalmenzeldenzo'ngrotevariatieinhumusgehalte hebben
datvastgesteldkanwordenofeenverschilinhumusgehaltevoor dewaarderingvande
P-waarde van betekenis is. Aanwijzingen dat de waarde van P-citr bij verschillend
humusgehalte niet gelijk iswerden echter oprivierkleigrond verkregen. Het bleek dat
het P205-gehalte van het gras afneemt bij toenemend gehalte aan humus (fig. 6).
Laatstgenoemdefiguurisontleend aan VANDERPAAUW en DELA LANDE CREMER (1,
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r«l. opbrengst

4.
Gemiddeld verband tussen P-AL en relatieve
opbrengst in enkelejaren
en opverschillende
grondsoorten
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fig. 32); in deze publikatie wordt nog een overeenkomstig geval oprivierkleibeschreven (fig. 28).Het blijkt nu dat deinvloed van hethumusgehaltenog iets minder
duidelijk is, als hetzelfde materiaal in verband gebracht wordt met P-AL, (fig. 7,vgl.
metfig.5).HetP-ALkan dus,beterdanP-citr,bijverschillend humusgehalte op bijna
gelijke wijze beoordeeld worden. Daar deze invloed toch ook bij P-citr vrij zwak is,
werderbijdewaarderingvanP-citrgeenrekeningmeegehouden,waardoor denauwkeurigheid vanhetadviesdusongetwijfeld ietsongunstigisbeïnvloed. Bij gebruik van
P-AL isdezefout nogiets geringer, wat alseenvoordeelkan worden beschouwd.
Zowel devergelijking tussen proeven opverschillende grondsoorten alsproeven op
eenzelfde grondsoort wijzen dus op een geringeregevoeligheid van deP-AL methode
rel. opbrengst
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F I G . 5.
Alsfig.4voor P-citr
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FIG.6.

Invloed van het humusgehalte op het P205-gehalte van het gras (na
correctie voor verschillendN-gehalteen bijgelijkewaardevanP-citr.)
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voor een storende invloed van de variatie in humusgehalte. Het lijkt aannemelijk dat
dit ook zal geldenvoor de gevallen, waarin de variatie in humusgehalte te klein is om
eeninvloed op dewaardevan P-citr, resp.P-AL, vast tekunnen stellen.
Al zal men de praktische betekenis niet mogen overschatten, is het toch zeker een
voordeel dat de methode minder gestoord wordt door verschillen in humusgehalten
tussen percelen en grondsoorten en daardoor universeler is.Door citroenzuur worden
blijkbaar uitdehumusfosfaten tot oplossing gebracht, dieten deleweinig opneembaar
zijn voor het gras.
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Ten aanzien vandeafwijkingen tussen beide methoden, diebij grote variatiein
gehalteaanCaC0 3 ontstaan, moethetin 1959uittevoerenonderzoeknaderuitsluitselgevenwelkemethodedebesteaanwijzingen geeft.
Bijrecentonderzoekis geblekendatdeP-citrendeP-ALmethodeopzandgrond,en
zelfsopkleigrond,insommigegevallenbelangrijkmindergoedeuitkomstengevendan
deP-getalmethode,waarbijwarmwaterals extractiemiddeldient.Hieroverisonlangs
ineenpublikatieietsmeegedeeld(3). TegenoverdezezeergoederesultatenmetP-getal
en vaak zeer onbevredigendemetP-ALstaan echter oudere onderzoekingen, in het
bijzonder hetuitvoerigeonderzoekopgrasland,waaruitvaneengroterenauwkeurigheid vanP-getal weiniggeblekenis.
Nieuw onderzoek terbepaling vandeomstandigheden, waaronder een methode
bruikbaar is,isgaande.
SAMENVATTING

Enkele gegevens wordenverschaft, waaruit blijkt datdeP-AL methodelandbouwkundigvrijwel identiek isaandeP-citrmethode.Afwijkingen zijngevondenbijruime
variatie ingehalte aan humus enCaC0 3 . Bij verschillen in humusgehalte voldoet
P-ALbeterdanP-citr.Erzijnechteromstandighedengevonden,waarinP-ALbelangrijk minder nauwkeurigisgeweestdanhetP-getal.
De betekenisvanhetCaC03-gehaltezalnog nader worden onderzocht.
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