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1

INLEIDING

Het is reeds lang bekend dat natrium nodig is voor het dierlijke lichaam. De mens
heeft zich in alle tijden veel moeite gegeven keukenzout te bemachtigen om het als
voedsel te gebruiken. Ook wordt keukenzout reeds lang aan het dier verstrekt. De
natriumvoorziening in de stalperiode is meestal wel voldoende omdat vrij algemeen
mineralen worden gevoerd en de mengsels van mineralen meestal keukenzout bevatten. In de weideperiode is de voorziening met natrium echter veel minder zeker
omdat dan geen mengselsworden verstrekt en het gebruik van likstenen en pekelbak
niet algemeen en vrij willekeurig is.In verband hiermee ishet van belang na te gaan
welke factoren het natriumgehalte van het weidevoer beïnvloeden en welke maatregelen kunnen worden genomen om het natriumgehalte ervan te verhogen. In het
volgende worden de invloeden van het natriumgehalte van de grond (bepaald door
extractie met 1/10 N HCl) en van andere bodemfactoren op het natriumgehalte van
gras besproken.

2

LITERATUUROVERZICHT

De natriumbehoefte van het dier is nog onvoldoende door proeven vastgesteld. FRENS
(1950) komt tot de conclusie dat een koe van 500 kg lichaamsgewicht en met een
melkproduktie van 20 liter per dag 23 g natrium (Na) moet opnemen. BROUWER en
BRANDSMA (1953) schatten de dagelijkse natriumbehoefte van een dergelijke koe op
22 gram. SJOLLEMA (1951) is van mening dat een koe van 500 kg bij een produktie
van 20 kg melk 29 g r a m n a t r i u m (Na) per dag moet opnemen. Hij neemt hierbij
ongeveer dezelfde behoefte voor de produktie van melk aan als FRENS, maar die voor
lichaamsonderhoud stelt hij hoger.
H e t is echter moeilijker om het gewenste natriumgehalte van gras te bepalen. Indien
m e n uitgaat van een bepaalde minimum opneming per dier per dag is het gewenste
natriumgehalte in weidegras afhankelijk van de opneming van droge stof door het
dier. M e t 15 kg gras met 0,15 % N a zal een dier 22,5 g Na opnemen. Dezelfde hoeveelheid n a t r i u m zal worden opgenomen met 12 kg gras met 0,19 % Na. K E M P (nog
niet gepubliceerd) komt op grond van balansproeven tot de conclusie dat de natriumbehoefte van de lacterende koe gedekt isals het gras minstens 0,15 % Na bevat.
L E H R (1961) heeft in een overzichtsartikel de verschijnselen van natriumgebrek bij
het dier beschreven.
V A N ITALLIE (1934) wijst er op dat meer dan bij andere elementen bij natrium verschillen in gehalte te constateren zijn tussen de grassoorten onderling. Holcus lanatus,
Lolium perenne en Anthoxantum odoratum bevatten gemiddeld veel meer n a t r i u m d a n
Poa trivialis, Poapratensis, Agrostis alba, Festucarubraen Alopecuruspratensis. L E H R (1960)
vermeldt de volgende volgorde der grassen in h u n vermogen natrium op te nemen :
Lolium perenne> Trifolium repens > Dactylis glomerata > Poa trivialis > Festucapratensis
> Phleum pratense > Poapratensis. V A N DER K L E Y (1957) vermeldt grote verschillen
tussen het natriumgehalte van grassen, klavers en kruiden. Grassen hebben een
lager natriumgehalte d a n klavers en deze weer lager dan kruiden. BRUGGINK (1960)
komt tot dezelfde conclusies.
GARANDEAUX (1959) wijst erop dat er ook verschillen in natriumgehalte bestaan
tussen de rassen van een soort.
De opneming van n a t r i u m is herhaaldelijk bestudeerd, vooral bij bieten in verband
met de betekenis v a n n a t r i u m als vervanger van kalium (VAN ITALLIE, 1937). Een
uitvoerig overzicht van de literatuur over de invloed van kalium op de opneming van
n a t r i u m door de plant wordt gegeven door HEIMANN en RATNER (1962). Uit proeven
van L E H R (1957) bleek dat een hoge kalibemesting in de vorm van kalizout 6 0 % het
natriumgehalte sterk doet dalen. Bij gebruik van kalizout 20 %, dat 22 % N a bevat,

bleek het natriumgehalte van gras te stijgen, mits geen al te grote hoeveelheden werden gebruikt. Bij grote hoeveelheden daalde het natriumgehalte weer, vooral op
n a t r i u m a r m e gronden. U i t proeven van de Kali Mij (ANONYMUS, 1954/56) blijkt d a t
het natriumgehalte v a n gras door een kalibemesting wordt verlaagd, doch dat deze
verlaging afhankelijk is van het natriumgehalte van de gebruikte kalimeststof.
V A N ITALLIE (1938) constateerde in potproeven met Westerwolds raaigras dat het
natriumgehalte in het gras afhankelijk is van de verhouding van de hoeveelheid oplosbaar en uitwisselbaar natrium t.o.v. die van kalium, calcium en magnesium in de
10 N a
grond ( 0 ^ C a + 0 ^ 2 M g + 2 K ) OOSTENDORP (1962) komt tot de conclusie dat de K 2 0 / N a 2 0 - v e r h o u d i n g (beide
uitgedrukt in 0,001 % oplosbaar in 0,1 N H C l ) van de grond bepalend is voor het
natriumgehalte van gras.

3 BEWERKTE GEGEVENS

Voor de beantwoording van de in de inleiding gestelde vraag welke bodemfactoren
het natriumgehaltevan gras beïnvloeden hadden wij debeschikking over de gegevens
van devolgendeonderzoekingen:
a. De interprovinciale proefvelden op grasland (serie 68, 1958 en 1959). Op deze
proefvelden werd de invloed van de stikstofsoort in de vorm van chilisalpeter en
kalkammonsalpeter bij een hoeveelheid van 0 en 100kg K 2 0 per ha op de minerale samenstelling van weidegras vergeleken. De analyseresultaten van het gras
(eerste snede) zonder kalibemesting zijn gebruikt, waarbij alleen de gemiddelde
resultaten van de objecten 30 en 60 kg/ha stikstof in de vorm van kas werden genomen. De uitkomsten van het grondonderzoek hebben betrekking op de monsters
vóór de bemesting. De proefvelden waren gelegen op zand-, klei-, veen- en
lössgronden.
b. Het zgn. Bodem-Plant-Dier (B.P.D.)-onderzoek in Woudenberg 1 . Dit onderzoek
vond plaats in het voorjaar 1957. Van een groot aantal percelen grasland op
zandgrond werden gelijktijdig grond- en gewasmonsters genomen, met het doel
de resultaten met elkaar en met de gezondheidstoestand van het vee in verband te
brengen.
c. Het B.P.D.-onderzoek in Borculo (zandgrond) 1 . Dit vond plaats in het voorjaar
1959op dezelfde manier als het onder 2genoemde onderzoek, met dit verschil dat
inBorculograssen,klavers enkruidenwerden gescheiden.
d. Pr 1326 (1952), een serie kleine proefvelden op zandgrond. Hier werd de invloed
van kali- en magnesiabemesting op demineralesamenstellingnagegaan. Van deze
proefvelden werden alleen de resultaten van de eerste snede van de objecten
zonder kali in beschouwing genomen. De grondmonsters werden na de eerste
snede genomen.
e. De ruilverkavelingen Valkkoog en Waarland (zeeklei) 1955, Maas en Waal
(rivierklei) 1957, Bommelerwaard (rivierklei) 1957. Grond- en gewasmonsters
werden ongeveer gelijktijdig genomen.
1

Wijzeggen dank aan het Instituut voor Moderne Veevoeding„De Schothorst" voorhet ter beschikking
stellen van deze gegevens

4 M E T H O D E VAN B E W E R K I N G

Bij de bewerking zijn de zandgronden gescheiden van de kleigronden. De gegevens
van de onder 3 genoemde onderzoekingen zijn eerst afzonderlijk bewerkt, waarna
per grondsoort ook een gezamenlijke bewerking is uitgevoerd. De gegevens zijn bewerkt volgens een grafische methode. Hierbij worden de invloeden van de verschillende factoren afzonderlijk bestudeerd. Nadat de invloeden bij de gezamenlijke
gegevens waren vastgesteld, is getracht deze uit te drukken in één getal. Wegens het
geringe aantal gegevens van veen- en lössgronden zijn deze grondsoorten buiten beschouwing gelaten.

5

RESULTATEN

5.1

ZANDGRONDEN

In totaal werd beschikt over 208 monsters van zandgronden, nl. 48 van het B.P.D.onderzoek Borculo, 95 van het B.P.D.-onderzoek Woudenberg, 57 van Pr 1326 en 8
van serie 68. Daar het aantal monsters van serie 68 gering is, had een afzonderlijke
bewerkingvan dezeserieweinig zin.Dezemonsters zijn echter welin de gezamenlijke
bewerking opgenomen.
a. B.P.D.-onderzoek Borculo

Voor de analyseresultaten van dit onderzoek zij verwezen naar tabel 1. Alleen de
grasmonsters (zonder klavers en kruiden) zijn in beschouwing genomen. Figuur 1
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FIG. 1 Verband tussen kali- en natriumgehalte
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FIG. 1 Relation between potash and sodium content of
grass inBorculo
ABB. 1 Zusammenhangzwischen Kalium- und Natriumgehaltdes GrasesinBorculo

geeft het verband weer tussen het kaligehalte en het natriumgehalte van het gras.
Hieruit blijkt dat het natriumgehalte lager is, naarmate het kaligehalte hoger is. In
het voorgaande werd al gewezen op de grote invloed die kali meestal heeft op de
opnemingvan natrium door de plant.
Het kaligehalte van het gras is afhankelijk van de kalitoestand van de grond. Deze
kan worden aangegeven door kaligehalte (K-HC1) of door K-getal. Het K-getal
geeft de in 0,1 N HCl oplosbare kali betrokken op het humusgehalte van de grond
aan. Uit het onderzoek van VAN DER PAAUW (1953) is gebleken dat het K-getal geschikter is om de kalivoorziening van grasland uit te drukken dan K-HG1. Dat dit
juist is, blijkt uit de figuren 2 en 3, waarin het verband tussen het kaligehalte van

FIG. 2 Verband tussenK-getal vangrond en kaligehaltevan gras (nacorrectieopruw eiwit = 12,5 %)
in Borculo
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FIG. 2 Relationbetween K-numberof thesoilandpotashcontent of grass (after correction toequalcrude protein
contentof12,5%) inBorculo
ABB. 2 Zusammenhang zwischen K-Zahl des Bodens undKaliumgehalt desGrases (nach Korrektion aufgleichem
Gehalt anRoheiweiss = 12,5%) in Borculo
FIG. 3 Verband tussen K-HC1 van grond en kaligehalte van gras (na correctie op ruw eiwit = 12,5%)
in Borculo
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FIG. 3 Relationbetween K-HCl of thesoilandpotash content of thegrass (after correction to equal proteincontent of
12,5%) inBorculo
ABB. 3 ZuiammmnanS. zwischen K-HCl des Bodens und
Kaligehalt des Grases (nach Korrektion auf gleichem Gehalt
anRoheiweiss = 12,5%) inBorculo

gras met 12,5% ruw eiwit en K-getal resp. kaligehalte van de grond wordt weergegeven. Het voordeel van het K-getal is, dat bij de waardering geen rekening behoeft
te worden gehouden met het humusgehalte. Wij hebben gebruik gemaakt van het
K-getal.
Er is een duidelijk verband tussen K-getal van de grond en natriumgehalte van het
gras (figuur 4). De spreiding van de stippen om de lijn ontstaat onder invloed van
andere factoren en fouten. Om deinvloed van andere factoren na te gaan worden de
loodrechte afstanden van de stippen tot de gemiddelde lijn tegen dezefactoren uitge-

FIG. 4 Verband tussen K-getal van grond ennatriumgehaltevan grasin Borculo
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FIG. 4 RelationbetweenK-mimberofthesoilandsodiumcontentofthegrassinBorculo
ABB. 4 ZusammenhangzwischenK-Zahl desBodensundNatriumgehaltdes GrasesinBorculo

zet. Het blijkt dat de afwijkingen geen verband houden met het gehalte aan ruw
eiwit en het kaligehalte van het gras. Dit is enigszins bevreemdend, daar in deze uitkomsten wel een duidelijke invloed van het gehalte aan ruw eiwit op het K 2 0-gehalte
van het gras werd gevonden. Hieruit volgt dat het verband tussen het kaligehalte en
het natriumgehalte van het gras (fig. 1) volledig wordt verklaard door het K-getal,
ondanks het feit dat het kaligehaltevan het gras afhankelijk isvan het K-getal van de
grond enhet gehalte aan ruw eiwitin het gras.
FIG. 5 Invloed van het natriumgehalte van de grond op het verband tussen K-getal van grond en
natriumgehalte van gras in Borculo bij K-getallen < 20 (verticale afwijkingen van de stippen in fig. 4
tot de gemiddelde kromme bij K-getallen < 20 zijn uitgezet tegen het natriumgehalte van de grond)
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FIG. 5 Effectofthesodium contentofthesoil
on therelation between K-number of the soil
andsodium content of thegrassinBorculoat
K-numbers<[ 20 (verticaldeviations ofthe
dotsfrom average curve infig.4atK-numbers
<J20havebeenplottedagainstthesodiumcontentofthesoil)
ABB. 5 Einfluss des Natriumgehaltsdes
Bodens auf den Zusammenhang zwischen
K-Zahl des Bodens und Natriumgehalt des
GrasesinBorculo beiK-Zahlen «Ç20 (vertikale Abweichungen von den Punkten zu der
Kurve in Abb. 4 bei K-Zahlen < 20 sind
ausgesetztwordengegendenNatriumgehaltdes
Bodens)

Om de invloed van het natriumgehalte van de grond na te gaan zijn de loodrechte
afstanden van destippen in figuur 4met een K-getal < 20uitgezet tegenhet natriumgehalte van de grond (fig. 5). Hetzelfde is gedaan voor de stippen die betrekking
hebben op een K-getal > 20 (fig. 6). Met enkele sterk afwijkende punten is in de
fig. 5en6geenrekening gehouden (in defiguren omcirkeld).
FIG. 6 Invloed van het natriumgehalte van de grond op het verband tussen K-getal van grond en
natriumgehalte van gras in Borculo bij K-getallen > 20 (verticale afwijkingen van de stippen in fig. 4
tot de gemiddelde kromme bij K-getallen > 20 zijn uitgezet tegen het natriumgehalte van de grond)
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Fio. 6 Effectofthesodium content ofthesoilontherelation betweenK-numberofthesoilandsodium content ofthe
grass inBorculo atK-numbers> 20 (vertical déviationsof thedotsfrom average curve in fig. 4 atK-numbers> 20
have beenplottedagainst the sodium content ofthe soil)
ABB. 6 EinfiussdesNatriumgehaltsdesBodens auf denZusammenhang zwischenK-Zahl desBodensund Natriumgehaltdes GrasesinBorculo beiK-Zahlen > 20 (vertikaleAbweichungenvondenPunktenzu derKurvein Abb.
4 beiK-Zahlen > 20sindausgesetztwordengegendenNatriumgehaltdesBodens)

Bij vergelijking van beide figuren blijkt dat de invloed van het natriumgehalte van
de grond bij laag K-getal veel groter is dan bij hoog K-getal. Het verband tussen
het K-getal van de grond en het natriumgehalte van het gras na correctie op gelijk
natriumgehalte van de grond (6,5 mg/100 g grond) wordt weergegeven in figuur 7.
Een invloedvan pH enhumusgehaltewerd niet geconstateerd.
b. B.P.D.-onderzoek Woudenberg
De analyseresultaten zijn vermeld in tabel 2.Evenals bij het onderzoek Borculo ishet
natriumgehalte van het gras afhankelijk van het K-getal (fig. 8). Bij een K-getal
> 27 heeft verhoging van het K-getal bij deze natriumtoestand van de grond (gem.
Na 2 0-gehalte mg/100g = 5,34) geeninvloed ophet natriumgehalte van het gras. Bij
hetonderzoek Borculowerd ongeveer hetzelfde gevonden (fig.4).

FiG.7 Verband tussen K-getal van grond en natriumgehalte van gras in Borculo na correctie op gelijk
natriumgehalte van de grond (6,5 mg/100 g grond). De in fig. 5 en 6 omcirkelde punten zijn niet in
deze fig. opgenomen
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Fio. 7 Relationbetween K-numbers of the soilandsodium content of the grassinBorculo aftercorrection to equal
sodiumcontentofthesoil(6,5mgjl00 gsoil). Theencircleddotsoffig.5and6havenotbeeninserted in thisfig.
ABB. 7 Zusammenhang zwischen K-Zahl des Bodens undNatriumgehalt des Grases in Borculo nach Korrektion
auf gleichem Natriumgehaltdes Bodens(6,5 mg\100 g Boden). Die umkreisten Punkte in Abb. 5 und 6 sind in
dieserAbb. ausgelassen

Om de invloed van andere factoren na te gaan zijn de verticale afwijkingen van de
stippen tot de gemiddelde lijn tegen deze factoren uitgezet. Een invloed van humusgehalte, pH-KCl en gehalte aan ruw eiwitwerd niet gevonden. In de figuren 9en 10
zijn de afwijkingen van de punten tot de lijn uitgezet tegen het natriumgehalte van
de grond resp. bij K-getal < 27 en K-getal > 27. Ook hier blijkt dat de invloed van
FIG. 8 Verband tussen K-getal van grond en natriumgehalte van gras in Woudenberg
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FIG. 8 RelationbetweenK-numberofthesoilandsodium contentofthegrassin Woudenberg
ABB. 8 Zusammen^ani
zwischenK-Z"hl desBodensundNatriumgehaltdes Grasesin Woudenberg

10

het natriumgehalte van de grond bij een laag K-getal groter is dan bij een hoog.
Het verschil is echter minder groot dan in Borculo, zodat wij voor de correctie de
gemiddelde invloed van het natrium uit de figuren 9 en 10 hebben genomen. Het
verband tussen K-getal en natriumgehalte van het gras na deze correctie is weergegevenin figuur 11.
FIG. 9 Invloed van het natriumgehalte van de grond op het verband tussen K-getal van grond en
natriumgehalte van gras in Woudenberg bij K-getallen <^ 27 (verticale afwijkingen van de stippen
in fig. 8 tot de gemiddelde kromme bij K-getallen <! 27 zijn uitgezet tegen het natriumgehalte van
de grond)
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FIG. 9 Effect of the sodiumcontent of
thesoilontherelation between K-number
of the soil and sodium content of the
grass in Woudenberg at K-numbers
<^ 27 (vertical deviationsof the dots
from average curve in fig. 8 at K-numbers
=^ 27 have been plotted against the
sodiumcontentofthesoil)
ABB. 9 Einfiuss des Natriumgehalts
des Bodens auf den Zusammenhang
zwischen K-Zahl des Bodens und Natriumgehalt des Grases inWoudenberg
beiK-Zahlen <!27(vertikaleAbweichungen von den Punkten zu der Kurve in
Abb. 8 beiK-Zahlen <[ 27 sind ausgesetzt worden gegen den Natriumgehalt
desBodens).
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FIG. 10 Invloed van het natriumgehalte van de grond op het verband tussen K-getal van grond en
natriumgehalte van gras in Woudenberg bij K-getallen > 27 (verticale afwijkingen van de stippen in
fig. 8 tot de gemiddelde kromme bij K-getallen > 27 zijn uitgezet tegen het natriumgehalte van de
grond)
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ABB. 10 Einfiuss des Natriumgehalts des Bodensauf
den ZusammennanS
zwischen K-Zahl des Bodensund
Natriumgehaltdes Grases in Woudenberg bei K-Zahlen
> 27 (vertikaleAbweichungen vondenPunkten zu der
Kurve in Abb. 8 bei K-Zahlen > 27sindausgesetztwordengegen den Natriumgehalt desBodens)
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FIG. 11 Verband tussen K-getal van grond en natriumgehalte van gras in Woudenberg na correctie
op gelijk natriumgehalte van de grond (5,0 mg/100 g grond)
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FIG. 11 Relationbetween K-number of the soilandsodium content of the grassin Woudenberg aftercorrection to
equalsodium content of thesoil (5,0 mgflOOg soil)
ABB. 11 Zusammenhang zwischen K-Zahl des Bodens und Natriumgehalt des Grasesin Woudenberg nach
Korrektion aufgleichem Hatriumgeha.lt desBodens (5,0 mg/100gBoden)

c. OnderzoekPr 1326
De resultaten van dit onderzoek zijn vermeld in tabel 3.Het verband tussen K-getal
en natriumgehalte van het gras isweergegeven in figuur 12.Evenals bij deonder a en
b genoemde onderzoekingen daalt ook hier het natriumgehalte van het gras met toenemend K-getal, terwijl hoge K-getallen geen invloed meer hebben op het natriumgehalte van het gras. De spreiding van de stippen om de lijn kan niet worden verklaard uit verschillen in humusgehalte, pH-KGl en ruw eiwit. In figuur 13 zijn de
vertikale afwijkingen van de stippen tot de gemiddelde lijn bij een K-getal < 19 uitgezet tegen het natriumgehalte van de grond. Hoewel uit deze figuur blijkt dat het
natriumgehalte van de grond een positieve invloed heeft op het natriumgehalte van
het gras, ishet moeilijk een lijn te trekken dievoor correctie te gebruiken is. Daarom
isgeen correctie uitgevoerd.
FIG. 12 Verband tussen K-getal
van grond en natriumgehalte van
grasbij Pr 1326
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FIG. 12 Relation between K-number
of the soil and sodium content of the
grassatPr 1326
ABB. 12 Zusammenhangzwischen KZahl des Bodensund Natriumgehaltdes
Grases beiPr 1326

FIG. 13 Invloed van het natriumgehalte van de grond op het verband tussen K-getal van grond en
natriumgehalte van gras bij Pr 1326 bij K-getallen < 19 (verticale afwijkingen van de stippen in fig.
12tot degemiddelde kromme bij K-getallen < 19zijn uitgezet tegen hetnatriumgehaltevan de grond)
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FIG. 13 Effectof the sodium content of the soilontherelation between K-number of thesoilandsodium content of
thegrass atPr 1326at K-numbers < 19 (vertical deviations of thedotsfrom average curve infig.12atK-numbers)
< 19have beenplottedagainstthesodiumcontentofthesoil)
ABB. 13 Einfluss des Natriumgehalts des Bodens auf den Zusammennani
zwischen K-Zahl des Bodensund
Natriumgehalt desGrases bei Pr 1326 bei K-Zahlen < 19 (vertikale Abweichungen von den Punkten zu der Kurve
inAbb. 12beiK-Zahlen < 19sindausgesetztwordengegendenNatriumgehaltdesBodens)

d.

Gezamenlijk materiaal vanzandgronden

Bij de bestudering van de afzonderlijke onderzoekingen (a, b en c) bleek, dat de
natrium- en de kalitoestand van de grond samen het natriumgehalte van het gras
voor een belangrijk deel bepalen. Daarom zijn bij het gezamenlijke materiaal deze
beide invloeden het eerst nagegaan. Omdat er een zij het gering verband bestond
tussen K-getal en natriumgehalte van de grond, is het materiaal gesplitst in groepen
waarin tussen beide factoren geen samenhang bestaat. Het voordeel van de samenvoeging van het gehele materiaal van de zandgronden is dat de interactie tussen
kali- en natriumtoestand van de grond in verband met de opneming van natrium
door het grasbeterkan worden vastgesteld.
Om de invloed van het natriumgehalte van de grond op het natriumgehalte van het
grasna tegaanwerd hetmateriaal gesplitstin devolgendegroepen:
1. K-getal < 12,0 (gem. 9,9) 12 waarnemingen
2. K-getal 12,1-16,0 (gem. 14,5) 37 waarnemingen
3. K-getal 16,1-20,0 (gem. 18,4) 43 waarnemingen
4. K-getal 20,1-28,0 (gem. 24,4) 55 waarnemingen
5. K-getal > 28,0 (gem. 37,0) 61 waarnemingen
Het verband tussen natriumgehalte van de grond en natriumgehalte van het gras in
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FIG. 14 Verband tussen natriumgehalte van grond en natriumgehalte van gras op zandgrond bij K-getallen <i 12
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FIG. 14 Relation betweensodium contentof the soil andsodium
contentofthegrassonsandysoilsatK-numbers<^12
ABB. 14 Zusammenhang zwischen Natriumgehalt des Bodensund
NatriumgehaltdesGrasesauf Sandböden beiK-Zahlen <l 12

FIG. 15 Verband tussen natriumgehalte van grond en natriumgehalte van gras op zandgrond bij K-getallen 12,1-16,0
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FIG. 15 Relation betweensodium contentof the soil andsodium
contentofthegrassonsandysoilsatK-numbers12,1-16,0
ABB. 15 Zusammenhangzwischen Natriumgehalt des Bodensund
Natriumgehalt des Grases auf Sandbödenbei K-Zahlen 12,1-16,0
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FIG. 16 Verband tussen natriumgehalte van grond en natriumgehalte van gras op zandgrond bij K-getallen 16,1-20,0
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FIG. 16 Relation betweensodium contentof the soil andsodium
contentofthegrassonsandysoilsatK-numbers16,1-20,0
ABB. 16 ZusammenlmnS
zwischen Natriumgehalt desBodensund
NatriumgehaltdesGrasesaufSandbödenbeiK-Z"hlen 16,1-20,0

FIG. 17 Verband tussen natriumgehalte van grond en
natriumgehalte van gras op zandgrond bij K-getallen
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FIG. 17 Relationbetween sodiumcontent of thesoil and sodium
contentofthegrassonsandysoilsatK-numbers 20,1-28,0
ABB. 17 ZusammennanS
zwischen Natriumgehalt desBodens
und Natriumgehalt des Grases auf Sandbödenbei K-Zahlen
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FIG. 18 Verband tussen natriumgehalte van grond en natriumgehalte van gras op zandgrond bij K-getallen > 28
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FIG. 18 Relation betweensodium contentof the soil andsodium
contentofthegrassonsandysoilsatK-numbers> 28
ABB. 18 ZusammennanS
zwischen Natriumgehalt des Bodensund
Natriumgehaltdes GrasesaufSandböden beiK-Zahlen > 28

de verschillende groepen is weergegeven in de figuren 14, 15, 16, 17en 18.Uit deze
figuren blijkt dat bij iedere K-getalgroep het natriumgehalte van het gras stijgt naarmate het natriumgehalte van de grond hoger is.Alleen in figuur 14is de invloed van
het natriumgehalte van de grond minder duidelijk. De variatie in natriumgehalte
van degrond isindezegroep echterniet groot.
Om de invloed van het K-getal van de grond op het natriumgehalte van het gras
na tegaanwerd hetmateriaal gesplitstindevolgendegroepen:
1.Na a O-gehalte van de grond < 3,0 mg/100 g (gem. 2,6) 42 waarnemingen
2. Na 2 0-gehalte van de grond 3,1- 5,0 mg/100 g (gem. 4,1) 80 waarnemingen
3. Na 2 0-gehalte van de grond 5,1- 8,0 mg/100 g (gem. 6,3) 38 waarnemingen
4. Na 2 0-gehalte van de grond 8,1-10,0 mg/100 g (gem. 8,7) 31 waarnemingen
5. Na 2 0-gehalte van de grond > 10,0 mg/100 g (gem. 15,0) 17 waarnemingen
Het verband tussen K-getal van de grond en natriumgehalte van het gras in de
verschillendegroepen isweergegeven indefiguren 19,20, 21,22 en23.
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FIG. 19 Verband tussen K-getal van grond en natriumgehalte van gras op zandgrond bij natriumgehalten van degrond < 3
O-ßOr- NaaO "Vooras

FIG. 19 RelationbetweenK-numberofthesoilandsodium contentof thegrass onsandysoilsatsodium contentsof
thesoil< ! 3
ABB. 19 Zusammenhang zwischenK-^ahl desBodensund Natriumgehalt des Grases auf Sandböden bei NatriumgehaltendesBodens *C 3

FIG. 20 Verband tussen K-getal van grond en natriumgehalte van gras op zandgrond bij natriumgehalten van degrond 3,1-5,0
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FIG. 20 RelationbetweenK-numberof thesoilandsodium contentof thegrassonsandysoilsatsodium contentsof
thesoil3,1-5,0
ABB. 20 Zusammenhangzwischen K-Zahl desBodensundNatriumgehaltdesGrases aufSandböden beiNatriumgehaltendesBodens3,1-5,0
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FIG. 21 Verband tussen K-getal van grond en natriumgehalte van gras op zandgrond bij natriumgehalten van degrond 5,1-8,0
0 , 8 0 r - N a 3 0 % qras
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FIG. 21 Relationbetween K-mmber of thesoilandsodium content of thegrass onsandy soilsatsodium contentsof
thesoil 5,1-8,0
ABB. 21 ZusammenhangzwischenK-£ahl desBodensundNatriumgehalt desGrases aufSandböden beiNatriumgehaltendesBodens5,1-8,0

FIG. 22 Verband tussen K-getal van grond en natriumgehalte van gras op zandgrond bij natriumgehalten van de grond 8,1-10,0
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FIG. 22 Relationbetween K-number of the soilandsodium content ofthegrass on sandy soilsatsodiumcontentsof
thesoil 8,1-10,0
ABB. 22 Zusammenhang zwischen K-Zahl des Bodens undNatriumgehalt desGrases aufSandböden bei NatriumgehaltendesBodens8,1-10,0
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FIG. 23 Verband tussen K-getal
van grond en natriumgehalte van
gras op zandgrond bij natriumgehalten van degrond > 10
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FIG. 23 Relation betweenK-number
of the soilandsodium content of the grass
on sandysoils at sodiumcontents of the
soil> 10
ABB. 23 Zusammenhangzwischen KZ<MdesBodensundNatriumgehalt des
Grases auf Sandbödenbei Natriumgeso haltendesBodens > 10

Vervolgens zijn de gevonden invloeden van natrium en kali wederzijds vereffend
Het verband tussen natriumgehalte van de grond en natriumgehalte van het gras bij
de verschillende K-getalgroepen is na deze vereffening weergegeven in figuur 24.
0,80rNa a O % gros

FIG. 24 Verband (vereffend) tussen natriumgehalte van grond
en natriumgehalte van gras op zandgrond bij verschillende
K-getallen
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FIG. 24 Relation (adjusted) betweensodium contentof the soil and
sodiumcontent of thegrassonsandysoils at different K-numbers
ABB. 24 Zusammenhang (ausgeglichen)zwischen Natriumgehaltdes
BodensundNatriumgehalt des Grasesauf Sandbödenbei verschiedenen
K-Zahlen

Figuur 25 toont het verband tussen K-getal van de grond en natriumgehalte van het
gras bij verschillende natriumgehalten van de grond na wederzijdse vereffening.
Uit beide figuren blijkt dat er een interactie bestaat tussen de natrium- en de kalitoestand van de grond ten aanzien van de opneming van natrium door het gras. Het
verband tussen natriumtoestand van de grond en natriumgehalte van het gras wekt
de suggestie dat het natriumgehalte van het gras onder invloed van die natriumtoestand ongelimiteerd kan stijgen. Wij moeten er echter op wijzen, dat in dit
materiaal slechts één monster voorkwam met een natriumgehalte van de grond
> 20 mg/100 g. Het grootste gedeelte van de geanalyseerde gronden had een na18

FIG. 25 Verband (vereffend) tussen K-getal van
grond en natriumgehalte van gras op zandgrond
bij verschillende natriumgehalten van de grond

FIG. 25 Relation (adjusted) between K-numberofthe
ioü andsodium contentof the grass onsandy soilsat
differentsodiumcontentsofthesoil
ABB. 25 Zusammen^lanS
(ausgeglichen) zwischen KZahl des Bodens und Natriumgehalt des Grases auf
Sandböden beiverschiedenen Natriumgehalten des Bodens
t r i u m g e h a l t e < 10. H e t is de v r a a g of de curve rechtlijnig zal blijven bij hoge natriumgehalten v a n de grond. U i t figuur 25 blijkt d a t een K-getal v a n de grond groter
d a n 26 het n a t r i u m g e h a l t e v a n het gras bij een lage natriumtoestand niet verder
doet dalen. W o r d t het natriumgehalte v a n de grond hoger d a n h e b b e n ook hogere
K-getallen nog invloed. O p grond hiervan m e n e n wij te mogen concluderen d a t
K-getallen groter d a n 30 slechts een te verwaarlozen invloed h e b b e n op het n a t r i u m gehalte v a n h e t gras. D i t was ook te verwachten. Zowel uit dit m a t e r i a a l (fig. 2) als
uit het onderzoek v a n VANDER PAAUW (1956) blijkt, d a t K-getallen > 30 het kaligehalte v a n het gras nauwelijks meer doen stijgen.
Wij h e b b e n getracht de in het bovenstaande aangetoonde n a t r i u m - en kaliinvloed
in één getal samen te vatten. Hiervoor h e b b e n wij gebruik g e m a a k t v a n de door
VAN DERP A A U W en Ris (1960) beschreven m e t h o d e . Beide invloeden k u n n e n w o r d e n
1 5 K-cxef^l
1
.D everhouding isafgeleid bijlage K-getallen.
Na2O + 6
1
Deverhouding kan worden berekend metbehulp vande figuren 24en25.Hieruit blijkt datbij K-getallen van 12,1-16,0 (gem. K-getal en Na 2 0-gehalte vande grond resp. 14,5en 6,0)eenverschilvan
één Na a O-eenheid indegrond tegengesteld overeenkomt met heteffect van1,2K-getal-eenheid op het
natriumgehalte vanhetgras. Ditbetekent datbijherleiding vanK-getal 14,5op6,0Na 2 Oin degrond
voor een afwijkend Na a O-gehalte een correctie op het K-getal aangebracht moet worden van"
1,2 (6—Na 2 0) eenheden.
Door depositieve invloed van natrium indegrond opnatrium inhetgras komt een K-getalvan 14,5bij
6,0 Na a O indegrond overeen meteenK-getalvan 14,5—1,2 (6—Na 2 0) bij elkwillekeurigNa ä Oinde
, .
14,5
12,1
grond. De verhouding tussen beide K-getalwaarden is dus—— , „ ,„ ——— =
—
-—.
e
5
5
14,5— 1,2 (6—N a 2 0 )
Na a O + 6,1
Alsaangenomen wordt dat deze correctiefactor voor alle K-getalwaarden procentueel gelijk is,wordtde
-x K-getal. Gebleken isdat deze veronderstelling bijhet K-getal-traject van
verhouding:
N a 2 012,1
+ 6,1
16,1-20,0 goed aanvaardbaar is. In dit traject kwamen wij tot overeenkomstige verhoudingen. De
coëfficiënt vandeteller kan zonderbezwaarveranderdworden.O m verschillende redenenhebben wijde
15 K-getal
verhouding
Na 0 + 6 genomen.
samengevat in de verhouding

2

19

In dit materiaal ismoeilijk na tegaan ofdezeverhouding ook bij hogere K-getallen
goed voldoet. Hierop wordt nader ingegaan in hoofdstuk 6. Figuur 26 laat het
verband tussen de aldus berekende waarden en het natriumgehalte van het gras zien.
Hieruit blijkt dat het natriumgehalte van het gras sterk daalt met de stijging van de
FIG. 26 Verband tussen verhouding •
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15K-getal
Na20 + 6

.Wordt de verhouding groter dan 25,dan daalt het natrium-

gehalte slechtsweinig. Om de spreiding der punten in het gebied met een

15 K-getal

Na20 + 6
verhouding kleiner dan 25 te verklaren, werden de loodrechte afstanden van de
punten tot de lijn uitgezet tegen gehalte aan ruw eiwit, en kaligehalte van het gras,
pH-KCl en humusgehalte van de grond. Geen van deze factoren bleek de nog aanwezigespreidingomdecurvetekunnen verklaren.
Zoalsinhetliteratuuroverzicht reedswerdvermeld komt OOSTENDORP (1961) tot de
conclusie, dat de K 2 0/Na 2 0-verhouding (beide in 0,001 % oplosbaar in 1/10 N
HCl) van degrond bepalend isvoorhetnatriumgehaltevanhetgras.
In figuur 27ishet verband tussen het natriumgehalte van het gras en deze verhouding weergegeven. Vergelijking van deze figuur met figuur 26 laat zien dat de door
ons afgeleide verhouding een beter verband geeft met het natriumgehalte van het
grasdan dedoor OOSTENDORPgebruikte verhouding.
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FIG. 27 Verband tussen verhouding K 2 0 / N a 2 0 in grond en natriumgehalte van gras op zandgrond
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FIG. 27 Relation between ratioK^OjNa^O inthesoilandsodiumcontentofthegrassonsandysoils
ABB. 27 ZusammenhangzwischenVerhältnisK^OjNa^O imBoden undNatriumgehalt desGrases aufSandböden

FIG. 28 Invloed van het humusgehalte op het verband tussen K 2 0/Na a O-verhouding in grond en
natriumgehalte van gras op zandgrond bij een verhouding < 4,0 (verticale afwijkingen van de stippen
in fig. 27 tot de gemiddelde kromme bij verhouding <; 4,0 zijn uitgezet tegen het humusgehalte)
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FIG. 28 Effectof the humuscontent ontherelation between K^OjNa^O ratio,in thesoilandsodium content ofthe
grass onsandy soils atratio < 4,0 (vertical deviations of thedotsfrom average curve in fig. 27 atratio< 4,0 have
beenplottedagainsthumus content)
ABB. 28 Einfluss des Humusgehaltsauf den Zusammenhang zwischen KsOjNa20 Verhältnisim Bodenund
Natriumgehaltdes Grases auf Sandböden bei Verhältnis < 4,0 (vertikaleAbweichungen vondenPunktenzu der
KurveinAbb. 27beiVerhältnis < 4,0 sindausgesetzt wordengegen denHumusgehalt)
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De spreiding der punten om de curve in figuur 27 is vooral bij een K 2 0 / N a 2 0 verhouding < 4,0 groot. Zoals in het voorgaande werd aangegeven, bestaat er een
negatief verband tussen kali- en natriumgehalte van het gras. Het in de verhouding
K 2 0 / N a 2 0 gebruikte kaligehalte van de grond geeft de kalitoestand van de grond
onvoldoende weer. Dit gebeurt wel als het humusgehalte van de grond hierbij in
rekening wordt gebracht. Daarom werden de afwijkingen van de punten tot de lijn
(in vertikale richting gemeten bij een K 2 0/Na 2 0-verhouding < 4,0) uitgezet tegen
het humusgehalte. Uit figuur 28 blijkt dat het humusgehalte een duidelijke invloed
op de spreiding heeft. Naarmate het humusgehalte lager is, daalt het natriumgehalte
van het gras. In figuur 29 zijn dezelfde afwijkingen uitgezet tegen het kaligehalte van

FIG.29 Invloed van het kaligehaltevan grasop het verband tussen K 2 0/Na a O-verhouding in grond en
natriumgehalte van gras op zandgrond bij verhouding < 4,0 (verticale afwijkingen van de stippen in
fig.27 tot degemiddelde kromme bij verhouding < 4,0 zijn uitgezet tegen het kaligehalte van het gras)
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FIG. 29 Effectofpotashcontentofgrass ontherelation betweenK^OIMa^Oratio in thesoilandsodium content of
thegrassonsandy soilsatratio< 4,0 (vertical deviations of thedotsfrom average curve in fig. 27 at ratio< 4,0
havebeenplottedagainstthepotashcontent ofthegrass)
ABB. 29 Einfluss des Kaliumgehalts des Grasesauf den Zusammenhang zwischen K^OjNa^O-Verhältnis im
BodenundNatriumgehalt desGrases auf Sandböden beiVerhältnis<i4,0 (vertikaleAbweichungenvon denPunkten
zu derKurveinAbb. 27beiVerhältnis< 4,0sindausgesetztwordengegendenKaliumgehaltdes Grases)

het gras. Zoals op grond van figuur 28 al te verwachten was, blijkt een gedeelte van
de spreiding verklaard teworden door het kaligehalte van het gras. Hieruit volgt dat
door de K 2 0/Na 2 0-verhouding de negatieve invloed van kali op het natriumgehalte
van het grasonvoldoendewordt weergegeven.
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5.2

KLEIGRONDEN

In totaal waren 143 monsters afkomstig van kleigronden, waarvan 44 van zeeklei:
Valkkoog (20),Waarland (20) en serie68 (4) en 99van rivierklei:Maas en Waal (49)
en Bommelerwaard (50).
a. £eekki (Valkkoog, Waarland)
De analyseresultaten zijn vermeld in tabel 4. Het verband tussen het K-getal van de
grond en het natriumgehalte van het gras is weergegeven in figuur 30. Evenals op
zandgrond is dit gehalte lager, naarmate het K-getal van de grond hoger is, en hebben hoge K-getallen slechts weinig invloed op het natriumgehalte van het gras.
FIG. 30 Verband tussen K-getal van grond en natriumgehalte van gras op zeeklei (Valkkoog en
Waarland)
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FIG. 30 Relationbetween K-number ofthe soilandsodium content ofgrass on sea claysoils(Valkkoogand Waarland)
ABB. 30 Zusammenhangzwischen K-Zßhl des Bodens und Natriumgehalt des Grasesauf Marschtonböden
(ValkkoogundWaarland)

Bij een K-getal < 28 heeft het natriumgehalte van de grond een invloed (figuur 31).
Bij K-getallen > 28 kon geen invloed van het natriumgehalte van de grond worden
aangetoond. Figuur 32 laat het verband zien tussen natriumgehalte van het gras en
K-getal van de grond nadat voor de monsters met een K-getal < 28 gecorrigeerd is
op een natriumgehalte van de grond van 14,5mg/100 g. Een invloed van het gehalte
aan afslibbare delen, humus, pH-KGl van de grond en de gehalten aan ruw eiwit
enkalivan hetgraskon nietworden aangetoond.
b. Rivierklei (Maas en Waal)
De analyseresultaten zijn vermeld in tabel 5. Evenals bij de andere onderzoekingen
is ook hier het natriumgehalte van het gras lager, naarmate het K-getal hoger is
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Fig. 31 Invloed van het natriumgehalte van de grond op het verband tussen K-getal en natriumgehalte van gras op zeeklei bij K-getallen < 28 (verticale afwijkingen van de stippen in fig. 30 tot de gemiddelde kromme bij K-getallen <J28zijn uitgezet tegen het natriumgehalte van de grond)
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Fio. 31 Effectofthesodium content ofthesoilontherelation betweenK-number andsodium contentof thegrasson
seaclaysoilsat K-number< 28 (vertical deviations of thedotsfrom average curve in fig. 30 at K-number <[ 28
havebeenplottedagainstthesodiumcontentofthesoil)
ABB. 31 Einfluss desNatriumgehaltsdesBodensauf denZusamme"hang zwischenK-ZM und Natriumgehalt
des Grases auf Marschtonböden beiK-Zahlen <J 28 (vertikaleAbweichungen vonden Punktenzu derKurve in Abb.
30 beiK-Zahlen <[ 28sindausgesetztwordengegendenNatriumgehaltdesBodens)

Fio. 32 Verband tussen K-getal van grond en natriumgehalte van gras op zeeklei (Valkkoog en
Waarland) na correctie op een gelijk natriumgehalte van degrond (14,5mg/100ggrond) bij K-getallen
<28
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Fio. 32 Relation betweenK-numberandsodiumcontentofthegrassonmarineclaysoils(Valkkoogand Waarland)
aftercorrection toequalsodium contentofthesoil (14,5mgj100g soil) atK-numbers <J 28
ABB. 32 Zusammen^anS
zwischen K-ZM und Natriumgehalt des Grases auf Marschtonböden (Valkkoog und
Waarland) nach Korrektion aufgleichem Natriumgehalt des Bodens(14,5 mgjlOOg Boden) bei K-Zahlen <[ 28
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FIG. 33 Verband tussen K-getal van grond en natriumgehalte van gras in de ruilverkaveling Maas en
Waal (rivierklei)
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FIG. 33 Relationbetween K-number of the soilandsodium content of the grass in the reallotment Maas andWaal
(riverclay)
ABE. 33 Zusammenhang zwischenK-Zahl desBodensundNatriumgehaltdes Grases in der Bodenverkoppelung
Maas undWaal (Flusstonboden)

FIG. 34 Invloed van het natriumgehalte van de grond op het verband tussen K-getal en natriumgehalte van gras op rivierklei bij K-getallen < 24 (verticale afwijkingen van de stippen in fig. 33 tot de
gemiddelde kromme bij K-getallen < 24zijn uitgezet tegen hetnatriumgehalte van de grond)
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FIG. 34 Effectof the sodium content of the soil ontherelation between K-numberandsodium content of the grass
onriver clay at K-numbers < 24 (vertical deviations of thedotsfrom average curve in fig. 33 at K-numbers < 24
havebeenplottedagainstthesodiumcontentofthesoil)
ABB. 34 Einfiuss desNatriumgehaltsdesBodensauf denZusammenhang zwischenK-Zahl und Natriumgehalt
desGrases aufFlusstonböden beiK-Zahlen < 24 (vertikaleAbweichungen von denPunktenzu derKurveinAbb. 33
beiK-Zahlen < 24sindausgesetztwordengegendenNatriumgehaltdesBodens)
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(fig. 33). K-getallen hoger dan 28 hebben slechts weinig invloed op het natriumgehalte van het gras. De spreiding van de punten om de lijn is niet groot, zodat eventuele invloeden van andere factoren slechts gering kunnen zijn. In figuur 34 zijn de
loodrechte afstanden van depunten tot delijn bij eenK-getal < 24uitgezet tegen het
Na a O-gehalte van de grond; in figuur 35 is hetzelfde gedaan voor de monsters met
een K-getal > 24.Hoewel in beide figuren deinvloedvan het natriumgehalte van de
grond onduidelijk is, geven zij dezelfde tendens als bij de andere onderzoekingen
FIG. 35 Als fig. 34,maar bij K-getallen
>24

+ 0,30 - a f * K-getal xN a p % gras

+ 0,2 0

-

+ 0,1 O

-

,
• ^ ^ _ _ ^ _ _
• • • •

O

*

~~

•

- 0 , 1O

_0,2O

-

_0,30

1 -.

1

Na,0 grond mg/100g

FIG. 35 Like fig. 34, but at K-numbers
> 24
ABB. 35 WieAbb. 34,jedochbei K-ZMen
>24

werd gevonden, ni. dat het natriumgehalte van de grond een positieve invloed heeft
op het natriumgehalte van het gras en dat deze invloed bij hoge K-getallen geringer
is dan bij lage. Er kon geen invloed van het gehalte aan afslibbare delen, humus en
pH-KCl van de grond enruw eiwit enkaliin het grasworden aangetoond.
c. Rivierklei (Bommelerwaard)
De analyseresultaten zijn vermeld in tabel 6. Figuur 36 geeft het verband tussen Kgetal van de grond en natriumgehalte van het gras. Hoewel het natriumgehalte van
het gras bij een hoog K-getal ook hier gemiddeld lager is dan bij een laag, ishet verband in vergelijking met de hierboven vermelde onderzoekingen niet fraai. De grote
spreiding kan niet worden verklaard door verschillen in natriumgehalte, pH-KGl,
humus en gehalte aan afslibbare delen van de grond en kali enruweiwitgehalte van
het gras.
d.

Gezamenlijk materiaal van Heigronden

Evenalsbij dezandgronden hebben wijook degegevensvan deHeigronden gezamenlijk bewerkt, waarbij de invloeden van de natrium- en kalitoestand van de grond het
eerst zijn bestudeerd. Gezien de slechte correlatie tussen K-getal en natriumgehalte
van het gras in de Bommelerwaard, hebben wij dit materiaal niet in de gezamenlijke
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FIG. 36 Verband tussen K-getal van
grond en natriumgehalte van gras in de
ruilverkaveling Bommelerwaard (rivierklei)

NcijO % gras

0,70

-

0,60

-

•

0,50

\ *

.

t
0,40

FIG. 36 Relation between K-number of
thesoilandsodium content of the grassinthe
reallotmentBommelerwaard (riverclay)
ABB. 36 Zusammenhang zwischen K-Zahl
desBodens und Natriumgehaltdes Grases in
derBodenverkoppelungBommelerwaard(Flustonboden)
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bewerking opgenomen. Vervolgens werd ook hier getracht de invloed van K-getal
en natriumgehalte van de grond in één getal weer te geven, waarna werd nagegaan
in hoeverrehet materiaal uit deBommelerwaard hieraan voldeed.
Het materiaal is gesplitst in groepen, waarin tussen K-getal en natriumgehalte van
de grond geen samenhang bestaat. Om de invloed van het natriumgehalte van de
grond op het natriumgehalte van het gras na te gaan werd het materiaal gesplitst
in devolgendegroepen:
1. K-getal < 22
(gem. 18,5) 23 waarnemingen
2. K-getal 22,0-27,9 (gem. 24,4) 30 waarnemingen
3. K-getal 28,0-35,9 (gem. 31,6) 21 waarnemingen
4. K-getal > 36,0 (gem. 44,5) 19 waarnemingen
FIG. 37 Verband tussen natriumgehalte van grond en natriumgehalte van gras op kleigrond bij K-getallen < 22
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FIG. 37 Relation betweensodium contentof the soil andsodium
contentofthegrassonclaysoilsatK-numbers< 22
ABB. 37 Zusammenhang zwischen Natriumgehalt des Bodens und
Natriumgehalt desGrases auf Tonböden bei K-ZMen < 22
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Het verband tussen natriumgehalte van de grond en natriumgehalte van het gras
in deverschillende groepen isweergegeven in de figuren 37,38,39en40.
Bij elke K-getalgroep is het natriumgehalte van het gras hoger, naarmate het natriumgehalte van de grond hoger is.
Om de invloed van het K-getal van de grond op het natriumgehalte van het gras
na tegaan werd het materiaal gesplitstin devolgendegroepen:
FIG. 38 Verband tussen natriumgehalte van grond
en natriumgehalte van gras op Heigrond bij K-getallen
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FIG. 38 Relation betweensodium contentof the soil and
sodiumcontent of the grassonclaysoilsat K-numbers 22,027,9
ABB. 38 Zusammenhang zwischen Natriumgehalt des
Bodens und Natriumgehalt des Grases auf Tonböden bei
K-ZMen 22,0-27,9

1. Na 2 0-gehalte van de grond < 9,4 mg/100 g (gem. 6,8) 14 waarnemingen
2. Na a O-gehalte van de grond 9,5-11,2 mg/100 g (gem. 10,4) 23 waarnemingen
3. Na 2 0-gehalte van de grond 11,3-14,1 mg/100 g (gem. 12,6) 27 waarnemingen
4. Na 2 0-gehalte van de grond > 14,1 mg/100 g (gem. 17,9) 29 waarnemingen
FIG. 39 Verband tussen natriumgehalte van grond en °.5°
natriumgehalte van gras op kleigrond bij K-getallen
28,0-35,9
°.*°

•NojO °/o gras

0,30

FIG. 39 Relation betweensodium contentof the soil and
sodium content of the grass on clay soils at K-numbers °,2°
28,0-35,9
ABB. 39 ZusammennanS zwischenNatriumgehaltdesBodens °' 10
und Natriumgehalt des Grases auf Tonböden bei K-Zahlen
28,0-35,9

Het verband tussen K-getal van de grond en natriumgehalte van het gras in de
verschillende groepen is weergegeven in de figuren 41, 42, 43 en 44. De figuren 45
en 46 geven het verband tussen natriumgehalte van het gras en natriumgehalte resp.
K-getal van de grond weer na wederzijdse vereffening. Uit beide figuren blijkt dat
ook op Heigronden een interactie bestaat tussen de natrium- en kalitoestand van de
grond ten aanzien van de opneming van natrium door het gewas. Evenals bij de
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FIG. 40 Verband tussen natriumgehalte van grond
en natriumgehalte van gras op kleigrond bij K-getallen
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FIG. 40 Relation betweensodium contentof the soil and
sodium content of the grassonclay soilsat K-numbers > 36
ABB. 40 Zusammenhang zwischen Natriumgehalt des
Bodens und Natriumgehalt des Grases auf Tonbödenbei
K-Zahlen > 36
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zandgronden blijkt ook hier dat K-getallen > 30slechts een teverwaarlozen invloed
hebben ophetnatriumgehalte van het gras.
De boven vermelde natrium- en kalitoestand kunnen worden samengebracht in de
25 K-getal
verhouding
Na a O + 14
Fio. 41 Verband tussen K-getal van
grond en natriumgehalte van gras op
kleigrond bij natriumgehalten van de
grond <^ 9,4
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FIG. 41 Relation between K-number and
sodium content of the grass on clay soils at
sodiumcontentsofthesoil^ 9,4
ABB. 41 Zusammenhang zwischen K-Zàhl
undNatriumgehaltdes Grases aufTonböden
beiNatriumgehaltendesBodens <^9,4
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FIG. 42 Verband tussen K-getal van
grond en natriumgehalte van gras op
kleigrond bij natriumgehalten van de
grond 9,5-11,2
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FIG. 42 Relation between K-number and
sodiumcontent of the grass on clay soils at
sodiumcontentsofthesoil 9,5-11,2
ABB. 42 Zusammenhani
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FIG. 43 Verband tussen K-getal van
grond en natriumgehalte van gras op
Heigrond bij natriumgehalten van de
grond 11,3-14,1
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FIG. 43 Relation between K-number and
sodium content of the grass on clay soils at
sodiumcontentsofthesoil 11,3-14,1
ABB. 43 Zusammenhang zwischen KZahl und Natriumgehalt des Grases auf
Tonböden bei Natriumgehalten desBodens
11,3-14,1

Deze verhouding is in hoofdzaak vastgesteld bij lage K-getallen. In dit materiaal
is moeilijk na te gaan of deze verhouding ook bruikbaar is bij hogere K-getallen.
Hierop wordt nader ingegaan in hoofdstuk 6. In figuur 47 is het verband tussen de
genoemdeverhouding enhetnatriumgehalte vanhetgras weergegeven.
Figuur 48geeft het verband tussen de K 2 0/Na 2 0-verhouding in degrond (OOSTENDORP) en het natriumgehalte van het gras. Vergelijking van beide figuren toont, dat
ook opkleigronden de door onsafgeleide verhouding devoorkeur verdient.
FIG. 44 Verband tussen K-getal van grond en natriumgehalte van gras op kleigrond bij natriumgehalten van degrond > 14,1
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FIG. 44 Relation between K-numberandsodiumcontent of thegrass on claysoils at sodium contentsof the soil
> 14,1
ABB. 44 Zusammen^anS zwischen K-Zahl undNatriumgehalt desGrases auf Tonböden beiNatriumgehalten des
Bodens> 14,1
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FIG. 45 Verband (vereffend) tussen natriumgehalte van
grond en natriumgehalte van gras op kleigrond bij verschillende K-getallen
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FIG. 45 Relation (adjusted) between sodium content of thesoil and
sodiumcontentofthegrassonclaysoilsatdifferentK-numbers
ABB. 45 Zusammenhang (ausgeglichen) zwischenNatriumgehalt
desBodens undNatriumgehalt des Grases auf Tonböden bei verschiedenenK-Zahlen
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FIG. 46 Verband (vereffend) tussen
K-getal van grond en natriumgehalte
van gras op kleigrond bij verschillende
natriumgehalten van de grond
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FIG. 46 Relation (adjusted)betweenK-number and sodium contentof thegrasson clay
soilsatdifferentsodium contentsofthesoil
ABB. 46 Zusammenhang (ausgeglichen)
zwischen K-Zàhl und Natriumgehalt des
Grasesauf Tonböden beiverschiedenenNatriumgehaltendesBodens
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FIG. 47
Verband tussen verhouding
25K-getal
————•—— in de grond en natriumgehalte
van gras op kleigrond
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FIG. 48 Verband tussen verhouding K 2 0 / N a 2 O in degrond en natriumgehalte van gras op kleigrond
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FIG. 48 RelationbetweenratioK^O/Na^O inthesoilandsodiumcontentofthegrassonclaysoils
ABB. 48 ZusammenhangzwischenVerhältnis KßjNafi imBoden undNatriumgehalt desGrasesauf Tonböén

Zoals boven werd vermeld zijn in deze bewerking de gegevens uit de Bommelerwaard buiten beschouwing gelaten. In figuur 49 zijn deze monsters wel opgenomen,
waarbij blijkt dat zijooknu enigszinsafwijkend zijn.

FIG. 49 Als figuur 47, waaraan de analyseresultaten van de Bommelerwaard zijn toegevoegd
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FIG. 49 Like fig. 47, theanalyticalresultsfrom theBommelerwaardincluded
ABB. 49 Wie Abb. 47,jedochmit den Analysenergebnissen ausder Bommelerwaard
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5 ÂDVIESBASIS

Zoalsuithetbovenstaandeblijkt, bestaat ereengoedverband tussen de verhoudingen
15K-getal
25 K-getal
resp.
indegrond enhetnatriumgehalte van hetgrasop zandNa a O + 6
Na a O + 14
resp. Heigronden. Bij het grootste gedeelte van het materiaal werden de grond- en
gewasmonsters gelijktijdig genomen; bij de proefvelden van Pr 1326en serie 68 werd
alleen het materiaal van develdjes zonder kali in beschouwing genomen (bij Pr 1326
grond- engewasmonsters tegelijk).
Het isdaarom devraag ofde genoemdeverhouding op het ogenblik van de bemonstering in de praktijk (najaar) dezelfde invloed heeft op het natriumgehalte van het
gras in het voorjaar als hier werd gevonden, m.a.w. of de genoemde verhoudingen
kunnen dienen als een basisvoor een advies voor bemesting met natrium. Bovendien
wordt na de bemonstering dikwijls nog bemest, waardoor de verhouding weer verandert. Het is daarom wel interessant na te gaan hoe het verband is tussen de verhouding bepaald vóór de bemesting en het natriumgehalte van het gras en welke
invloedbemesting metkaliresp.met natrium hierop heeft.
6.1

I N V L O E D VAN KALIBEMESTING OP Z A N D G R O N D E N

Alvorens hierop in te gaan is het gewenst deverhouding

15 K-getal
aan een kritische
Na20 + 6

beschouwingte onderwerpen.
Deze verhouding isin hoofdzaak afgeleid bij lage K-getallen. Door het geringe aantalwaarnemingen washet nietmogelijk na tegaan ofdezeverhouding ook bruikbaar
is bij hogere K-getallen. Dit lijkt niet aannemelijk (flg. 25), daar de daling van het
natriumgehalte van het gras onder invloed van het K-getal bij K-getallen > 30
praktisch teverwaarlozen is (bij lagere natriumgehalten van degrond zelfs al eerder).
VAN DER PAAUW vond dat K-getallen > 30 het kaligehalte van het gras nauwelijks
meer doen stijgen. Dit blijkt ook uit onze uitkomsten. Een en ander wijst er op dat de
teller in deformule een constantewaarde benadert bij K-getallen > 30,nl. 15 x 30 =
450.
15 K-getal
Het verband tussen het natriumgehalte van het gras én de verhouding
Na20 + 6
alsvoor de teller een constante waarde (450) wordt aangenomen bij K-getallen > 30
wordt weergegeven in figuur 50. Vergelijking van figuur 50 met figuur 26 toont, dat
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de samenhang in de eerste iets beter is. Door het geringe aantal monsters met hoge
K-getallen enhoge natriumtoestand ishetverschilniet groot.
Op grond van het feit dat hoge K-getallen het natriumgehalte van het gras nauwelijks meer doen dalen, kan men verwachten dat een kalibemesting vooral van invloed
is op het natriumgehalte van het gras bij lage K-getallen. Dit wordt gedemonstreerd
in figuur 51. In deze figuur ishet verschil tussen het natriumgehalte van het gras in
FIG. 51 Verband tussen K-getal van grond en daling van het natriumgehalte van gras bij twee natriumtoestanden onder invloed van 200kgK a O/ha (alskalizout 60%) bij Pr 1326
NaaO % gros bijOKïO_
No20 % oras bij 200 KaO
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FIG. 51 Relationbetween K-number of the soilanddecrease ofsodium content of thegrassbya dressing of 200kg
K~z0perhaat twosodiumlevels (aspotashsalt60%) atPr 1326
ABB. 51 ZusammennanS
zwischenK-Zahl desBodensundRückgang desNatriumgehaltsdes Grases durch eine
Düngungmit200Kg K%0 proha (alsKalidüngesalz 60%) beizweiNatriumzuständenaufPr 1326
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het voorjaar 1952van develdjes zonder kalibemesting en van diemet 200kg K 2 0 / h a
in de vorm van kalizout 60% van de serie proefvelden Pr 1326 uitgezet tegen het
K-getal van de onbemesteveldjes na de eerste snede.Uit deze figuur blijkt dat zowel
bij lage als bij hogere natriumtoestand van de grond de kalibemesting het natrium^
gehaltevan het gras alleenverlaagt bij eenlaag K-getal van de grond.
15 K-getal
ook geldt indien met kali is bemest,
Om na te gaan of deverhouding:
Na a O + 6
kunnen wij gebruik maken van de proefvelden van Pr 1326 door deze verhouding
van de veldjes zonder kali en die met 200 kg K 2 0 na de eerste snede te bepalen
15 K-getal
(teller bij K(tabel 3).In figuur 52ishet verband tussen de verhouding
Na a O + 6
getal > 30 is gelijk aan de waarde bij K-getal 30) en het natriumgehalte van het
FIG. 52
Verband tussen verhouding
15K-aetal
in de grond (teller bij K-getal

O.SOrNajO <Vogras

•
O kg KaO/ha
+ 200kgK a O/ho

Na 2 0 + 6

> 30 constant) en natriumgehalte van gras
op zandgrond bij Pr 1326 (K-getal bepaald
na de eerste snede)
15K-number
FIG. 52 Relation between ratio ——
jVß20 + 6
in thesoil (numerator at K-numbers > 30 constant) and sodiumcontent of thegrass on sandy
soilsat Pr 1326 (K-numberdetermined after the
firstcut)
ABB. 52 Zusammenhang zwischen Verhältnis
15K-Zahl
——
im Boden (Zähler bei K-Zahlen
JVa^O+ o
> 30 konstant) und Matriumgehalt des Grases
auf Sandböden auf Pr 1326 (K-Zahl bestimmt
nachdemerstenSchnitt)

NKn+6°'^""'r

bli K

-S«ol>30conitant)

gras bij beide bemestingen weergegeven. Het blijkt dat beide groepen van stippen
goed bij elkaar aansluiten, waaruit men kan afleiden dat de invloed van verse kajibemesting naar 200 kg K a O/ha op het natriumgehalte van het gras gelijk is aan die
van bodemkali.
Doordat het K-getal van de grond per veldje vóór de bemesting ontbreekt, is het
15 K-getal
te berekenen vóór de bemesting, zodat dit
niet mogelijk de verhouding
Na20 + 6
materiaal niet geschikt is om een antwoord te geven op de vraag of het natriumge15 K-getal
vóór de
haltevan het grasinhetvoorjaar beantwoordt aan de verhouding
Na„0
bemesting.
35

De gegevens van de proefvelden op zandgrond van serie 68zijn hiervoor geschikter.
Van deze proefvelden zijn het K-getal en het natriumgehalte van de grond vóór de
bemesting bekend. Enkele veldjes werden bemest met 100 kg K 2 0 in de vorm van
kalizout 40%. Het K-getal van de bemeste veldjes kan dus door middel van de kaligetaleenheid worden berekend. Daar de kali in de vorm van kalizout 40% werd gegeven, werd door de kalibemesting niet alleen het K-getal maar ook het natriumgehalte van de grond verhoogd (kalizout 40% bevat 18% N320 1 ). Voor de met kali
bemeste veldjes werd daarom ook het natriumgehalte van de grond berekend met
behulpvanhetvolumegewichtendetoegediendehoeveelheidnatrium (tabel7en 7a).
15 K-getal
Figuur 53 geeft het verband weer tussen de aldus verkregen
verhouding
Na a O + 6
(teller bij K-getal > 30 isgelijk aan dewaarde bij K-getal 30) en het natriumgehalte
15K-getal
FIG. 53 Verband tussen verhouding ———
in de grond (teller bij K-getal > 30 constant) en
Na a O + o
natriumgehalte van gras op zandgrond bij serie 68 (K-getal bij 100kg K 2 0 berekend uit K-getal voor
de bemesting; hetzelfde geldt voor het natriumgehalte van de grond)
• Okg KjO/ha
-J- lOOkgKjO/tia

-^ K ~^, e t . Q l (teller bij K-getal>30 constant)

15K-number
in the soil (numerator at K-numbers> 30 constant)and sodium
Na20 + 6
contentofthegrassonsandysoilsatseries 68 (K-numberat 100kgK%0 calculatedfrom K-numberbeforemanuring;
thesameapplies to thesodiumcontentofthesoil)
15K-ZM
ABB. 53 Zusammen^lan& zwischen Verhältnis ———
imBoden (Zähler beiK-Zahlen > 30konstant) und
JVa^O + 6
Natriumgehalt des Grases auf Sandböden beiSerie 68 (K-Zahl bei 100 Kg K20 berechnet ausK-Zahl vor der
Düngung; dasselbegiltfür denNatriumgehaltdesBodens)
Fio. 53 Relation between ratio

van het gras. Hoewel het slechts een gering aantal gegevens zijn, geeft figuur 53 een
aanwijzing datindegebruikteverhoudingdeberekendeinvloed van de kalibemesting
niet afwijkt van het effect van bodemkali.
1

Ondeend aan Landbouwgids 1961
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6.2

I N V L O E D VAN KALIBEMESTING OP K L E I G R O N D E N

25 K-getal
Evenals op zandgronden behoort ook bij deverhouding ———
op kleigronden
een kanttekening. Uit figuur 46isnl. gebleken dat ook opkleigronden de invloed van
K-getallen > 30 op het natriumgehalte van het gras te verwaarlozen is, zodat bij
deze K-getallen de teller een constante waarde benadert (25x 30 = 750). In figuur
25 K-getal
54ishetverband tussenhetnatriumgehaltevanhet grasendeverhouding——— —

• Valkkoog
+ Waarland
X Maas enWaal
o Serle68

25K-getal .
FIG. 54 Verband tussen verhouding —— "
in de
JNa20 + 14
grond (teller bij K-getal > 30 constant) en natrium
gehalte van gras op kleigrond

25K-number
in the soil
Naß + 14
(numerator at K-numbers > 30 constant)andsodium content
ofthegrassonclaysoils
25K-Zahl
ABE. 54 ZusammenhangzwischenVerhältnis
—
FIG. 54 Relationbetween ratio

im Boden (Zahler beiK-Zahlen > 30 konstant) und Natriumgehalt des GrasesaufTonböden

X XX
X
( t e l l e r bij K_getal > 3 0 constant)
30

40

60
50
25 K-getal
NajO-t- 14

als de teller een constante waarde (750) krijgt, bij K-getallen > 30 weergegeven (zie
ter vergelijking figuur 47).
Om na te gaan of de verhouding ook de invloed van een kalibemesting goed weergeeft, hebben wij de beschikking over vijf proefvelden op kleigrond van serie 68.
Hierbij is op dezelfde manier tewerk gegaan als bij de hierboven beschreven proefvelden van serie 68 op zandgrond. Zoals uit figuur 56blijkt, geven de resultaten van
25 K-getal
ook de
dit geringe aantal proefvelden een aanwijzing dat de verhouding
Na20 + H
invloed van de kalibemesting weergeeft als uit deze bemesting het K-getal berekend
wordt (. enxin figuur 56).
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NajO % gras

t+
•
o kgKaO+3O-60kg N als kas
o
„
+ 3 0 k g N a i s chs
+
,,
+ 60kgNalschs
X IOOkgKjO+30-60kgNals kas
A
,,
-J-30kgNals chs
*
,,
+ 60kgNaIs chs

15K-getal
FIG. 55 Verband tussen verhouding —
B ——
Na20 + 6
in de grond (teller bij K-getal > 30 constant) en
natriumgehalte van gras op zandgrond (K-getal en
natriumgehalte van de grond op de bemeste veldjes
zijn berekend)

15K-number
Relation between ratio ——
inthesoil
Na^O + 6
(numeratorat K-numbers> 30 constant) and sodium
content of the grassonsandy soils(K-numberand sodium
contentofthesoilonthemanuredplotshavebeen calculated)
ABB. 55
Zusammenhang zwischen Verhältnis
15K-Zahl
——
imBoden(Zähler beiK-Zahlen > 30konNa%0 + o
stant) und Natriumgehalt des Grases auf Sandböden
(K-Zahl und Natriumgehalt des Bodens auf dengedüngten Teilparzellensindberechnetworden)
FIG. 55

ISK-getolÇteller bij K-getal
nstorf)
MoaOl*

FIG. 56 Verband tussen verhouding

25K-getal

Na a O + 14
grond (teller bij K-getal > 30 constant) en natriumgehalte
van gras op kleigrond (K-getal en natriumgehalte van de
grond op de bemeste veldjes zijn berekend)

de

25K-number
in the soil (nuNafi + 14
merator at K-numbers > 30constant)andsodiumcontent ofthe
grass on clay soils (K-number and sodium content of thesoil on
themanuredplotshave beencalculated)
25K-Zahl
ABB. 56 ZusammennanS
zwischen Verhältnis————•—— im
Na2u -f-14
Boden(Zähler beiK-Zahlen > 30 konstant)undNatriumgehalt
desGrases auf Tonböden (K-Zahl undNatriumgehaltdesBodens
auf den gedüngten Teilparzellen sind berechnet worden)

• OkgKjO+SO-ôOkgNolskas
o
„
+ 30kgNals chs
+
,,
+60k9Nolschs
X lOOkg KjO+30-60kgNals kas
A
,.
+30kgNal5chs
*
,,
+ 60kgNa)s chs

FIG. 56 Relation between ratio

38

2 5 K - q g t a l (teller bijK^etal
NaaOt+14
>30conslanO

6.3

I N V L O E D VAN NATRIUMBEMESTING OP Z A N D G R O N D E N

O p de proefvelden van serie 68 werden enkele veldjes met 200 en 400 kg chilisalpeter
bemest. V a n de bemeste veldjes werd het natriumgehalte van de grond berekend uit
het volumegewicht en de hoeveelheid n a t r i u m toegediend in de v o r m v a n chilisalpeter en van kalizout 40 %. Als Na ä O-gehalte van chilisalpeter en kalizout 40 %
werd 3 3 , 7 % respectievelijk 1 8 % aangenomen. Vervolgens werd de verhouding
15 K-getal
—
(teller bij K-getal > 30 is 750) berekend voor de objecten 0, 200 en 400 kg
Na20 + 6
chilisalpeter bij 0 en 100 kg K a O / h a . Voor het natriumgehalte van het gras van het
object zonder chilisalpeter werd het gemiddelde natriumgehalte van de objecten
met 30 en 60 kg stikstof als kalkammonsalpeter genomen. Uit figuur 55 blijkt, dat de
objecten met en zonder bemesting gelijkelijk o m de aldus verkregen k r o m m e verspreid liggen.

6.4 I N V L O E D V A NNATRIUMBEMESTINGOPK L E I G R O N D E N
O m deze invloed n a te gaan hebben wij de beschikking over vijf proefvelden van
serie 68.V a n deze isvoor de verschillende objecten de verhouding

(teller
N a a O + 14 v
bij K-getal > 30 is 750) berekend op de manier zoals bij de proefvelden op zandgrond is aangegeven. Figuur 56 geeft het verband weer tussen de aldus verkregen
verhouding en het natriumgehalte van het gras. Evenals bij de zandgronden blijkt
ook hier het natriumgehalte van het gras een goede samenhang te vertonen met de
genoemde verhouding.
O p grond van het bovenstaande menen wij te mogen concluderen d a t de w a a r d e n
15 K-getal
25 K-getal
en
, waarbij de teller bij K-getallen > 30 gelijk is a a n de
NaaO + 6
N a 2 0 4- 14
waarde bij K-getal 30, als basis kunnen dienen voor de advisering van de bemesting
van grasland met natrium op zandgronden resp. kleigronden.
5
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7 BOTANISCHE SAMENSTELLING

In het literatuuroverzicht werd vermeld dat verschillende auteurs een verschil tussen
het natriumgehalte van grassen, klavers en kruiden hebben geconstateerd. De vraag
komt op ofde bovenvermelde resultaten ook geldenvoor deze drie componenten van
het grasbestand. Van het grootste gedeelte van de gebruikte monsters was niet bekend hoe de botanische samenstelling was en van het B.P.D.-onderzoek Borculo zijn
alleen de grasmonsters in beschouwing genomen. Van dit onderzoek is echter de
botanische samenstelling bekend en bovendien zijn grassen, klavers en kruiden afzonderlijk bemonsterd. De verschillende soorten in de drie componenten zijn echter
niet gescheiden.
In de figuren 57,58en 59ishet natriumgehalte van resp.grassen,klavers en kruiden
15K-getal
. . . .
uitgezet tegen de verhouding
(teller bij K-getal > 30 gelijk aan de

Na 2 0 + 6
15K-getal
FIG. 57 Verband tussen verhouding ——
in de grond (teller bij K-getal > 30 constant) en
natriumgehalte van gras op zandgrond
O.80|-NaaO °/o gras

0,401

No 0 +6 C t 8 l l « r t>'jK-9 ctol>3 Ocon»tanO

J !

L

I

I

15K-number
FIG. 57 Relation between ratio , , .
in thesoil (numerator at K-numbers> 30 constant) andsodium
Naß + o
contentofgrassonsandysoils
15K-Zahl
ABE. 57 Zusammenhang zwischen Verhältnis——
imBoden(Zähler beiK-Zahlen > 30konstant) und
Na20 + 6
NatriumgehaltdesGrasesaufSandböden
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FIG. 58
Verband
sen verhouding
15K-getal
in de grond (teller bij K-getal
Na20 + 6
> 30 constant) en natriumgehalte van
klaver op zandgrond

15K-number
FIG. 58 Relation between ratio „ „—-

Na%0 + o
in thesoil (numerator at K-numbers > 30constant) and sodiumcontentofdoveronsandysoils
ABB. 58 Zusammenhang zwischen Verhältnis
15K-Zahl
———
im Boden (Zähler bei K-Zahlen
Na%0 +6
^>30 konstant) undNatriumgehalt desKlees auf
Sandböden

-<Uller bijK.q«tal>30corwtant)

waarde bij K-getal 30). Op grond van de botanische samenstelling isvan elk perceel
het natriumgehalte van het grasbestand berekend en uitgezet tegen de verhouding
15 K-getal
N a 0 + 6 (fig. 60). Uit de vier figuren blijkt, dat zowel het natriumgehalte van de
2

drie componenten alsdatvan hetmengselsamenhangt metdeverhouding

15 K-getal

Na 2 0 + 6

De spreiding der punten om de gemiddelde curve is bij klavers en kruiden echter
groter dan bij grassen. Het is mogelijk, dat met name bij de kruiden deze spreiding
versterkt wordt door de aanwezigheid van plantensystematisch sterk afwijkende
soorten. In overeenstemming met gegevens uit de literatuur blijken in kruiden de
hoogste natriumgehalten voor te komen. Bij grassen zijn deze het laagst. Deze ver...
15 K-getal
schillen zijn het sterkst bij een lage
verhouding en nemen af, naar mate
Na.O
de verhouding groter wordt (fig. 61).
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FIG. 59
Verband tussen verhouding
15K-getal
„ . , . in de grond (teller
bij K-getal
v
Na20 + 6
J &
> 30 constant) en natriumgehalte van
kruiden op zandgrond

•iNajO% kruiden

O.BO

l5K_getal
————-(teller bijK-getal> 30 coûtant)
rJnsO 4- ft

15K-number
FIG. 59 Relation between ratio ——
No^O + 6
in thesoil (numerator at K-numbers > 30 constant) andsodium content of herbs onsandy soils
ABB. 59 Zusammenhangzwischen Verhältnis
15K-Zahl
-r—^
7. im Boden (Zahler bei K-Zahlen
> 30 konstant) und Natriumgehaltder Kräuter
aufSandböden

15K-g5tal
FIG. 60 Verband tussen verhouding —-——
in de grond (teller bij K-getal > 30 constant) en
natriumgehalte van een grasbestand bestaande uit gras, klaver en kruiden op zandgrond
'Na20 % grc&mengsel

FIG. 60
Relation between ratio
15K-number
——
in thesoil (numerator at
Na20 + 6
K-numbers > 30 constant) and sodium
content of meadow grass consistingof
grasses,cloverandherbsonsandysoils
ABB. 60 Zusammenn"ng zwischen Ver15K-Zahl
hältnis
im Boden (Zähler
Na20 + 6
beiK-Zahlen > 30konstant)undNatriumgehalteines Grasbestands bestehendaus
Gräsern,KleeundKräuternaufSandböden
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N *o+6 ( t a l l e r b ' J K - 9 e l a l > 3 0 c o i m o n O

15K-getal
FIG. 61 Verband tussen verhouding —————- in de grond (teller bij K-getal > 30 constant) en
JNa 2 0 -j~ o

natriumgehaltevan verschillende grascomponenten op zandgrond

grasmengsel

15K-number
in thesoil (numerator at K-numbers > 30 constant)and sodium
_
Naß + 6
contentofdifferentgrasscomponentsonsandysoils
15K-Zahl
ABB. 61 Zusa?nmenhang zwischen Verhältnis ————•—- imBoden (Zähler beiK-Zahlen > 30konstant) und
Na^O + 6
Natriumgehaltverschiedener GraskomponentenaufSandböden
Fio. 61 Relation betweenratio-

43

F"

DISCUSSIE

Uit de boven beschreven onderzoekingen blijkt dat het natriumgehalte van het gras
in hoofdzaak afhankelijk isvan natrium- en kalitoestand van de grond. Er werd aangetoond dat beide invloeden op zandgronden kunnen worden weergegeven door de
15K-getal
25 K-getal
verhouding
enopkleigronden door
. Het gebruik van deze
Na a O + 6
Na a O + 14
verhouding verdient de voorkeur boven de door OOSTENDORP afgeleide verhouding
K20
— — (beidein 0,001 %oplosbaar in 1/10 N HCl).
Bij de door ons afgeleide verhoudingen moeten echter ook enkele kanttekeningen
worden geplaatst.
1. In deze verhouding wordt een te grote invloed aan een hoog K-getal toegekend.
In hoofdstuk 6 (adviesbasis) is uiteengezet dat het aannemelijk is dat bij K-getallen > 30 de teller gelijk zou moeten zijn aan die bij K-getal 30 (450 voor zandgronden en 750voor kleigronden). Hierbij moet opgemerkt worden dat in het door
ons bewerkte materiaal slechts weinig monsters voorkomen met K-getallen > 30.
Hoewel figuur 50 laat zien dat onze aanneming niet van grond is ontbloot, lijkt
het ons gewenst proefvelden aan te leggen waarbij voldoende gevallen met een
hoogK-getal zijn opgenomen.
2. De door ons afgeleide verhoudingen met constante teller suggereren dus dat bij
K-getallen > 30 bij een bepaalde natriumtoestand van de grond eenzelfde natriumbemesting nodig is om een bepaald natriumgehalte in het gras te bereiken.
Hoewel de figuren 55 en 56 laten zien dat het verband tussen de genoemde verhoudingen en het natriumgehalte van het grasook na bemesting met natrium goed
is, lijkt het gewenst dit met proefvelden nader te toetsen. In de boven beschreven
onderzoekingen hadden wij de beschikking over acht proefvelden op zandgrond
en slechts vijf op Heigrond. Indien wij bedenken dat van de proefvelden op zandgrond er vier een K-getal > 30 hadden en op kleigronden slechts twee, behoeft
het geen betoogdat nader onderzoek gewenstis.
3. In hoofdstuk 6 (adviesbasis) hebben wij erop gewezen dat bij de beschreven
onderzoekingen de grond- en gewasmonsters veelal gelijktijdig genomen zijn. Wij
hebben laten zien dat de invloed van verse kalibemesting ook door de genoemde
verhouding wordt weergegeven. Bij het materiaal van de zandgronden betrof het
met kali bemeste veldjes waarvan het K-getal van 'de grond bepaald was op het
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ogenblik dat de gewasmonsters werden genomen. Bij enkele zand- en bij de kleigronden hebben wij gewerkt met het berekende K-getal bij bemesting met kali.
Dit K-getal werd berekend uit het K-getal vlak voor de bemesting. In de praktijk
worden de monsters echter genomen in het najaar. Proefvelden met opklimmende
hoeveelheden kali en natrium bij hoge en lage K-getallen en hoge en lage natriumtoestand zullen ons nader moeten leren of de beide verhoudingen bepaald
in het najaar, een voldoende basis vormen voor een advies voor bemesting met
natrium, indien in het voorjaar nog met kali wordt bemest. Dit isin feite terug te
voeren opdevraag hoesterkhet inhet najaar gevonden K-getal en het natriumgehalte van de grond onder invloed van bemesting en weersomstandigheden veranderen.
Ondanks de genoemde bezwaren zijn wij van mening dat degevonden resultaten
voorlopig kunnen dienen als basis voor een bemestingsadvies, maar dat het nodig
is deze door verder onderzoek nader te toetsen.
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S A M E N V A T T I N G EN C O N C L U S I E S

De voorziening van het rundvee met natrium is in de weideperiode afhankelijk van
het natriumgehalte van het gras omdat dan geen mengsels van mineralen worden
verstrekt en het gebruik van likstenen en pekelbak niet algemeen is.In verband hiermee werd onderzoek verricht naar defactoren die het natriumgehalte van het weidevoer beïnvloeden. Om dit na te gaan konden wij gebruik maken van de analyseresultaten van proefvelden op zand- en kleigronden. Deze proefvelden werden aangelegd
om de invloed van bemesting op de minerale samenstelling van gras na te gaan.
Tevens hadden wij de beschikking over de analyseresultaten van het zgn. BodemPlant-Dier (B.P.D.)-onderzoek in Woudenberg en in Borculo. Bij deze onderzoekingen werden gelijktijdig grond- en gewasmonsters genomen, teneinde de resultaten
hiervan met elkaar en met de gezondheidstoestand van het dier in verband te brengen. Bovendien werd gebruik gemaakt van de analyseresultaten van ruilverkavelingen. Bij de uitvoering van de ruilverkaveling zijn grond- en gewasmonsters genomen om een oordeel te krijgen van de bemestingstoestand in de desbetreffende
gebieden. De gegevens der verschillende onderzoekingen werden zowel afzonderlijk
alsgezamenlijk bewerktvolgens een grafische methode. De resultaten van de bewerkingleidden tot eenbruikbare basisvoor een bemestingsadvies.
Devolgende conclusiesworden getrokken:
1. Het natriumgehalte van het gras wordt in belangrijke mate bepaald door het
natriumgehalte enhet K-getal van de grond.
2. Bij een bepaald natriumgehalte van de grond daalt het natriumgehalte van het
gras, naarmate het K-getal van de grond stijgt. Deze daling van het natriumgehaltevan hetgrasisbij hogeK-getallen nogslechtsgering.
3. Het natriumgehalte van het gras stijgt bij oplopend natriumgehalte van de grond.
De invloed van het natriumgehalte van de grond is bij lage kalitoestand groter
dan bijhoge.
4. Beide invloeden kunnen op zandgronden worden uitgedrukt door de verhouding
15K-getal
25 K-getal
—:
en opkleigronden door
, waarbij de teller bij K-getallen
Na a O -f-6
Na a O + 14
> 30 gelijk aan die bij K-getal 30 gesteld kan worden. Naarmate de verhouding
hogeris,ishet natriumgehalte vanhetgraslager.
5. Het natriumgehalte van kruiden ishoger dan van klavers en van deze weer hoger
dan van grassen. Voor elk van deze groepen bestaat een duidelijk verband met de
genoemdeverhoudingen inde grond.
6. Nader onderzoek over de invloed van een verse kali- en natriumbemesting bij
verschillend natriumgehalte enK-getal van degrond isgewenst.
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S U M M A R Y AND C O N C L U S I O N S

During the grazing period usually no minerals are supplied to cattle and the use of
saltlick and pickle (2 x / 2% solution ofNaCl) isnot common. Sothe sodium supply of
the cattle during this period depends on the sodium content of the grass. In this connection a study has been made of the factors influencing the sodium content of the
grass. For this purpose the analytical results of experiments on sandy- and clay soils
could be used. These experiments were laid out to study the influence of manuring
on the mineral composition of grass. Besides the analytical results of the so-called
Soil-Plant-Animal investigations in Woudenberg and Borculo were available. In
these investigations soil and plant samples were taken at the same time in order to
bring the results in relation with each other and with animal health. Moreover the
analytical results of samples taken in re-allotments were used. In re-allotments soil
and plant samples are taken to get an outline of their soil fertility. The results of all
these investigations have been fitted separately as well as together by a graphical
method. They gave a good base for a fertilising advice.
The following conclusions are drawn:
1. The sodium content of the grass is to a great deal determined by the sodium content1) and theK-number ofthesoil.
2. At a certain sodium content of the soil the sodium content of the grass decreases
with increasing K-number of the soil. This decrease of the sodium content of the
grassisonlysmall at high K-numbers.
3. The sodium content of the grass increases with increasing sodium contents of the
soil. The influence of the sodium content of the soil is higher at a low than at a
highpotassiumstatusofthesoil.
15 K-number
4. Bothinfluences can beexpressed onsandysoilsbytheratio
r— and on
7
y
^
Na a O + 6
. . . 25 K-number .
.
clay soilsby
in which the numerator at K-number > 30 is 'the
N a 2 0 + 14
same as that at K-number 30. With increasing ratio the sodium content of the
grassdecreases.
>
5. The sodium content of herbs is higher than of clovers and of these on their turn
higher than of grasses. The sodium content of each group is correlated with the
abovementioned ratiosin thesoil.
6. A continued study about the influences offresh potassium and sodium dressing at
different sodium content and K-number ofthesoilisdesirable.
1

The sodium content is the amount ofsodium soluble in 1/10 N H C l in mg/100 g soil.
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ZUSAMMENFASSUNG UND SGHLUSSFOLGERUNGEN

Die Natriumernährung des Rindviehes ist in der Grasperiode abhängig vom Natriumgehalt des Grases da dann keine Mineralen verfuttert werden und die Verwertung von Lecksteine und Pökelwasser (2 1 / 2 %) nicht allgemein ist. In diesem
Betracht wurde eine Untersuchung über die Faktoren welche den Natriumgehalt des
Grases beeinflussen, vorgenommen. Um dies zu untersuchen standen die Analysenergebnissevon Feldversuchen aufSand- und Tonböden zur Verfügung.
Diese Feldversuche wurden ausgelegt zur Untersuchung des Einflusses der Düngung
auf die minerale Zusammensetzung des Grases. Gleichzeitig konnte verfügt werden
über die Ergebnisse der sog. Boden-Pflanz-Tier Untersuchungen in Woudenberg
und Borculo. In diesen Untersuchungen wurden gleichzeitig Boden- und Gewächsproben entnommen, um deren Ergebnisse miteinander und mit dem Gesundheitszustand des Tieres in Verbindung zu bringen. Überdies wurden die Analysen
der Bodenverkoppelungen benutzt. Bei der Ausführung der Verkuppelungen werden
Proben entnommen um ein Urteil zu bekommen über die Bodenfruchtbarkeit in den
diesbezüglichen Gegenden. Die Ergebnisse der verschiedenen Untersuchungen sind
sowohlseparat alszusammen ausgewertet worden mittelseinergraphischen Methode.
DieResultate geben einegenügende Grundlagefür die Düngungsberatung.

Die folgenden Schlussfolgerungen konnten gemacht werden:
1. Der Natriumgehalt des Graseswird in hohen Masse bestimmt durch den Natriumgehalt1) und dieK-Zahl desBodens.
2. Bei einem bestimmten Natriumgehalt des Bodens senkt der Natriumgehalt des
Grases je nachdem die K-Zahl zunimmt. Diese Senkung des Natriumgehalts des
Grasesistbeihohen K-Zahlen nochnur gering.
3. Der Natriumgehalt des Grases nimmt mit wachsendem Natriumgehalt des Bodens
zu. Der Einfluss des Natriumgehalts des Bodens ist bei niedrigem Kalizustand
grösser als bei hohen Kalizustand.
4k Beide Einflüsse können auf Sandböden ausgedrückt werden durch das Verhältnis
15 K-Zahl
25 K-Zahl
und auf Tonböden durch
, wobei der Zähler bei KNa a O + 6
N a 2 0 + 14
Zahlen > 30dem K-Zahl 30gleich ist.Je höher diesesVerhältnis,je niedriger der
Natriumgehalt desGrasesist.
1

Der Natriumgehalt ist die Menge Natrium löslich in 1/10 N H C l in mg/100 g Boden.
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5. Der Natriumgehalt der Kräuter ist höher als von Klee und von diesem wieder
höher als von Gräsern. Der Natriumgehalt jeder Gruppe ist correliert mit den
obengenannten Verhältnissen im Boden.
6. Weitere Untersuchungen über den Einfluss einer frischen Kali- und Natriumdüngung beiverschiedenem Natriumgehalt und K-Zahl im Boden sind erwünscht.
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APPENDIX

Bij het gereedkomen van het manuscript kregen wij de beschikking over de gegevens
van de interprovinciale proefvelden op grasland van serie 71.Deze proefvelden dienden o.a. om de grootte van de invloed van bemesting met magnesium op het magnesiumgehalte van weidegras in afhankelijkheid van grondsoort, kalibemesting en
uitkomsten van grondonderzoek vast te stellen. Op deze proefvelden werden enkele
veldjes zonder en met 100kgK 2 0 in devorm van kalizout 40% bemest. 22 proefvelden waren gelegen op zandgrond en 17op kleigrond. Op alle proefvelden werd vóór
de aanleg een grondmonster genomen, waarin het K-getal en het natriumgehalte
werden bepaald.
15K-getal
in de grond (berekend als in fig. 55,teller bij K-getal
N a 2 0 + 6'
> 30 constant) en natriumgehalte van gras in serie 71 op zandgrond (de gesloten lijn geeft de curve
weer uit fig. 50 en de gebroken lijnen de daarbij aanwezige spreiding)
FIG. 62 Verband tussen verhouding
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ABB. 62 Zusammenhang zwischen Verhältnis
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FIG 62 Relationbetween ratio
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Wij hebben bij dit materiaal nagegaan in hoeverre het natriumgehalte van het
gras beantwoordt aan de door ons genoemde verhoudingen (tabel 8). In figuur 62 is
15 K-getal
hetverband tussen de verhouding
en het natriumgehalte van het gras
Na20 + 6
weergegeven. Degetrokkenlijn geeft delijn uitfiguur 50endestippellijnen de daarbij
gevonden spreiding. De zwarte punten hebben betrekking op de niet met kali bemeste veldjes van serie 71,de open punten op de met kali bemeste. Van deze veldjes
werd de verhouding berekend door eerst K-getal en natriumgehalte van de grond te
berekenen uit K-getal en natriumgehalte vóór de bemesting en de gegeven hoeveelheid kali en natrium. Uit figuur 62 blijkt dat nagenoeg alle punten vallen binnen de
in figuur 50 aangegeven spreiding. Hetzelfde geldt voor kleigronden (fig. 63). De
resulaten van dezeproefvelden vormen dus eenbevestigingvan devoorgaande.
Fig. 63 Als fig. 62 voor kleigrond (de gesloten lijn geeft de curve weer uit fig. 54 en
de gebroken lijnen de daarbij aanwezige
spreiding)
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FIG. 63 Like fig. 62for claysoils(the unbroken
line represents the curve from fig. 54 and the
broken linesthevariation around thisline)
ABB. 63 Wie Abb. 62, jedochfür Tonböden
(die nichtzerbrochene Linie stellt die Kurveaus
Abb. 54 darunddiezerbrochene Linien die dabei
anwesendeStreuung)
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Het blijft echter nodig de werkelijke stijging van het natriumgehalte van de grond
onder invloed van de bemesting te kennen. Het berekende natriumgehalte zal in veel
gevallen te hoog zijn, waardoor men te snel tot een kleine verhouding komt. Voor
het K-getal is dit minder urgent daar men onder invloed van bemesting meestal
op een niveau komt waar de invloed van het K-getal nagenoeg constant wordt. Het
duidelijkst komt dit naar voren in figuur 56waar wij zien dat de curvein haar geheel
links van diein figuur 54 ligt. Het isaannemelijk dat dit wordt veroorzaakt door een
te hoog berekend natriumgehalte van de grond waardoor de verhouding kleiner
wordt dan zij in werkelijkheid is.Ook bij zandgronden (verg. figuur 55met 50) is dit
het gevaldochinmindere mate.
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