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Bruikbaarheid van het K-getal voor bouwland
op sterk humushoudende gronden
F. VAN DER PAAUWen
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Slechtsweiniggrondenmetmeerdan25%humuszijnalsbouwlandingebruik.Zoals
bekend wordt het kaligetal slechts gebruikt bij gronden met een lager gehalte aan
organische stof (humus). Bij humusrijkere hoogveengronden, zoals bij Schoonebeek
(Drente) voorkomen, heeft men zich beholpen met het adviesschema, dat voor kleigronden metmeer dan 10%humuswordt gebruikt.
Nu enigetijd geledeneennieuwkaligetalisingevoerd (1),kan devraagwordenopgeworpen, in hoeverre dit bruikbaar isvoor sterk humushoudende gronden. Deresultaten van drie proefvelden, die in deze streek van 1944tot 1951hebben gelegen (D
182, 183 (bezand hoogveen)en 184),zijn hiertoe opnieuwinstudiegenomen; dekaligehalten zijn omgerekend in kaligetallen. Het humusgehalte bedroeg resp. 56,20en
72%.Aardappelen enroggezijn steedsinvruchtwisselingverbouwd,roggeindeeven
en aardappelen in deonevenjaren.
Verloop van het K-getal

In deeerste plaats werd het verloop van het kaligetal bij dezeproefvelden nagegaan
overhettijdvak 1944-1950bijbemestingenmetkaliinhoeveelheden overeenkomende
met0,60,150en300kg/haK 2 0 (fig. 1).In 1945werdabusievelijk op D 182enD183
25% kali te veelgegeven; bovendien ontving het eerste proefveld nog een lichtebemestingmet 10m3/ha gier.
Het K-getal is bij de aanvang op de drie proefvelden toevallig ongeveer gelijk ( l i a
12). Hét verloop van het K-getal bij een bepaalde bemestingswijze is betrekkelijk
regelmatig. Bij het proefveld met 72%humus komen vooral bij bemesting met 150
kg/ha KgOvrij grote verschillen tussen opeenvolgendejaren voor. Bij het proefveld
met 20%humus heeft het object met 300een uitzonderlijk hoog K-getal in 1946en
eenzeerlaagin 1949.Hetwektdeindruk dathet aanvankelijk bereiktepeil(vooreen
klein deel toe te schrijven aan de iets te zware bemesting in 1945) later terugloopt.
Vermoedelijk isditbeeldbijhet object 300overdreven engeeft destippellijn hetverloop beter weer dan degetrokken lijn. Bij het proefveld met 56%humus zijn degetallenwaarschijnlijk alsgevolgvantezwarebemesting(ookgier)in 1945ietstehoog,
maar verloopt het K-getal overigensregelmatig.
Afgezien vandegenoemdeonregelmatighedenisdeovereenstemmingtussendeproefveldengroter danmisschien opgrondvandesterkuiteenlopendehumusgehaltenverLandbouwvoorl.mei 1962
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wachtzouworden.Bijweglatenvankalibemestingishetkaligetalopdeminsthumusrijke grond gedaaldtot6^,bij deproefvelden methogerehumusgehalten ishettot5
gedaald.
Opbrengsten bij verschillende bemesting

De opbrengsten zijn uitgedrukt inpercenten vandemetdehoogste kalibemesting
(300) verkregen opbrengsten (fig. 1).Deopbrengsten vanopeenvolgende jaren zijn
door lijnen verbonden.
Bijvergelijking van dezelijnen blijken deverschillen tussen deproefvelden met 20%
en 72%humus opvallend geringtezijn. Debehoefte aan kaliisinhet laatste geval
slechts iets groter. Op beide proefvelden neemt deoogstdepressie bijweglating van
enbij geringe bemestingmet kaligeleidelijk,toe.Deopbrengst van rogge(korrel) en
aardappelknollen ismet 150kginbeidegevallenlagerdanmet 300kgK 2 0.
Een geringere reactie isvoorgekomen ophetproefveld met56%humus. Ditblijkt
zoweluitdemeestalgeringeredepressievanaardappelenzonder bemestingenhet feit
dat 60kginde eerste driejaren voldoende was,alsuitdegeringe oogstdepressiedie
een bemesting met300kgtenopzichte van150kgheeft teweeggebracht. Daarhet
K-getal hier eerder iets lager is,zou hetomgekeerde voor dehand hebben gelegen.
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F I G . 1. Opbrengsten {in %vanopbrengst met 300kg/ha K20) en verloop vanhet K-getal bij verschillende bemesting met kali op drie gronden met sterk uiteenlopend humusgehalte
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Opgemerkt moet echter worden, dat de oogstdepressie van rogge zonder kalibemesting wel gelijk aan of iets groter was dan die op de andere proefvelden. Het verschil
tussen het resultaat van ditproefveld en dat van debeide andere isniet groot enin het
algemeen kan worden geconcludeerd, dat de landbouwkundige waarde van het kaligetal bij deze sterk uiteenlopende humusgehalten ongeveer gelijk is.Zeker zullen deze
verschillen niet groter zijn dan bij een onderlinge vergelijking van proefvelden met
lagere humusgehalten zouden worden aangetroffen.

Kalitoestandenproef in 1951
Bij de proefvelden met 20 en 56% humus waren in 1951 als gevolg van de voorafgaande bemestingen belangrijke verschillen in kalitoestand van de grond aanwezig.
Hiervan is gebruik gemaakt om de invloed van deze verschillen bij gelijke kalibemesting vast te stellen. De helft van alle veldjes bleef onbemest, de overige veldjes
ontvingen 60kg/ha K 2 0. Het derdeproefveld wasvoor dit doelniet beschikbaar.
De zonder kalibemesting verkregen opbrengsten aan aardappelknollen van beide
proefvelden zijn uitgezet tegen het K-getal (fig. 2). Ter vergelijking is het gemiddelde
resultaat van 234 proefvelden, die over een aantal jaren in de veenkoloniën en op
zandgronden hebben gelegen, door een kromme weergegeven.
Fio. 2.
Opbrengsten aan aardappelen zonderkalibemesting verkregen in verband met het K-getal van de grond
op hoogveen, vergeleken met het
gemiddelde verband tussen K-getal
en opbrengst op zand- en dalgrond

knollen
q./ha

K_ g e t a l
20

De resultaten van beide proefvelden komen behoorlijk met het gemiddelde beeld
overeen, dat bij normale zand- en dalgronden is verkregen. Weliswaar lijkt de opbrengst tussen kaligetal 10 en 15 op beide proefvelden nog iets meer te stijgen, maar
gelet op de ligging van de afzonderlijke stippen is de zekerheid hiervan gering.
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Debemesting had ophetproefveld met 56%humus, dat in de voorgaande jaren in
het algemeen minder sterk reageerde, in 1951nauwelijks een geringer effect dan op
dat met 20%humus. Dit bevestigt dat de onderlinge verschillen vanvrij geringebetekenis zijn.
Het resultaat van 1951isgoedin overeenstemmingmet datvanvorigejaren.In 1944
zijn b.v.bij K-getallen van 11 resp. 10Joogstdepressiesvan 12 resp.5%ten opzichte
van dehoogste opbrengsten gevonden;in 1949bij K-getallen van ongeveer 5depressiesvan69resp.41%. Eenvergelijkingmetdekrommeninfig.2toontdatdedalingen
in 1951van gelijke ordevangrootte zijn.
De conclusie kan worden getrokken dat de waarde van het K-getal op hoogveengronden opzeerbevredigendewijzeovereenstemtmetdievanhetK-getalopgronden
meteenlagerhumusgehalte.
Bespreking van de resultaten
Het is duidelijk gebleken dat de landbouwkundige waarde, die aan een kaligetal op
sterk humushoudende hoogveengronden moet worden toegekend, niet van betekenis
verschiltmetdieopminderhumusbevattende zand-endalgronden. Deveranderingen
die dit getal onder invloed van verschillende bemestingen met kali heeft ondergaan,
verschillen op hoogveengronden met uiteenlopend humusgehalte slechts weinig. Er
bestaat daarom geen reden om een grens te handhaven bij 25%humus, waarboven
het K-getal niet wordt bepaald. Het isdusonnodig, en ompraktische redenen ongewenst, het bemestingsadvies voor kali met behulp van K-HC1te geven. Het nieuwe
K-getal zalin het vervolg ook bij sterk humushoudende gronden worden bepaald.
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