Bijpratenoverbemesting(4)

We gaanverderin
ophet1op2volume-extract
Zienweafvan hetonderzoekop dereservevoorraadaanvoedingselementeninde
grond, dan blijft water over als het extractiemiddel voor de glastuinbouw. Nu
komtdevraag:hoegaanwe de extractie
daarmeepreciesuitvoeren? Eenbruikbaremethode is: hetgrondmonsterdrogen,
goedfijn malen en mengen. We nemen
dan een bepaalde hoeveelheid van die
droge grond,bij voorbeeld 20 g en voegen dit bij 100 ml water. Dit mengsel
wordt enige tijd geschud en daarna gefiltreert door het mengsel op een filtreerpapier te schenken. Op deze wijze
is er jarenlang op het Proefstation gewerkt. Men bepaalde toen op die manier: N-water, P-water, K-water en
gloeirest(herinnertuzichdatnog?).
Metditsysteemkon goedwordengewerkt
maar er iséén groot bezwaar. Om dit te
begrijpen moetenwe ons realiseren dat
het wortelstelsel van een plant een bepaaldgrondvolumeinneemt. Dit kan een
veengrond,een kleigrond of een andere
grondsoort zijn, maar die grondsoorten
verschillen nogal. Een liter veengrond
weegtongeveer 1kg.Dehelft daarvan is
water. Dus na drogen geeft 1 liter
veengrondca,500gramdrogegrond.De
hoeveelheid kleigrond isna drogen echterveelzwaarder. Eenliter kleigrondkan
wel 1500gramdrogegrondgeven.Gaan
we nu uitrekenen wat 20 gram van de
drogegrondvoorstelt die bijde extractie
werd gebruikt, dan komt dit bij een
veengrond van 40 ml en van een kleigrond van 13,3 ml. Dat is dus driemaal
minder. Bijeenzelfde getal voor N-water
bevatte de bovenste teeltlaag van een
veengrond 3maalminder stikstofdande
teeltlaag (bouwvoor)opkleigrond.Decijfers die het onderzoek kreeg moesten
daaromvoor het bemestingsadvies worden omgerekend. Dit gebeurde aan de
handvan hetpercentageorganischestof.

Nieuwemethode
Rond1971hebbendeonderzoekersSonneveld en Van den Ende een nieuwe
vorm voor de extractie uitgewerkt. De
tekening laatdaar het een en ander van
zien. De methode gaat als volgt: men
neemteenbekerglasmet 80 ml (=80cc)
water. Aanditwater wordt veldvochtige
grond toegevoegd tot een volume van
120ml wordtbereikt. Ditmengselschudt
men enige tijd enfiltreert het. In plaats
van hoeveelheid naar gewicht, zoals
voorheen, wordt nu een hoeveelheid
naar volume toegevoegd. Bij de nieuwe
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Vochtige grond wordt toegevoegd
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Principe van de 1:2 volume-extractie
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Het liefstzoudenwe hetbodemvochtwillen
analyseren.Metde1 op 2volume-extractie
methodebepalenwehetbodemvocht.
methode komt het er op neer dat we nu
het bodemvocht benaderen.We gaan er
daarbij vanuit dat we eigenlijk het bodemvocht zouden moeten analyseren.
Uit het bodemvocht immers moeten de
plantenvooraldevoedingsstoffen opnemen. Vandaar onze interesse in de samenstellingvanditbodemvocht.Theoretischzou menmethogedrukwatvochtuit
de grond kunnen persen en dat vocht
kunnenanalyseren.
Door de hoge kosten is dit principe op
grotere schaal niet uitvoerbaar. Daarom
wordt met een verdunning gewerkt. Bij
de 1 : 2 volume-extractie nu wordt van
het bodemvocht een verdunning gemaaktvan ongeveer 1 op 4.Zo'nmethode
heeft nogeen ander voordeel:de grond
hoeft niet meer te worden gedroogd.
Door het achterwege laten van het dro-

genkrijgenwe inieder geval theoretisch
betere cijfers. Door het drogen immers
veranderterwataandegrond. Praktisch
bezienheeftdrogennooittotgrote nadelengeleidmaar het isbeter zonder. Een
belangrijker voordeelvandenieuwe methode is dat voor het drogen geen tijd
meernodigis. Demonsterswerdenaltijd
'snachts gedroogd. Nu kan met het onderzoek worden begonnen zodra de
monstersbinnenzijn.Denieuwe methodegaatdus sneller.
De1:2volume-extractie heeft nogalwat
veranderingen met zich mee gebracht.
De meest belangrijke voor de tuinder is
mogelijkdewijze waarop decijfers worden weergegeven. Vroeger spraken we
vangloeirest. Datgetalgafhet percentage zouten aan op de gedroogde grond;
0,20 was ongeveer de grens maar dat
hingwelvandegrondsoortaf.Nuhebben
wede ECdiewordtuitgedruktalsmSper
cm (bij 25°C). Dat lijkt heel wat anders.
Het principe van de bepaling verschilt
echter maar weinig. In beide gevallen
wordt de elektrische geleidbaarheid van
het extract gemeten. Naarmate het water meer zouten bevat gaat namelijk de
elektrische stroom er gemakkelijker
doorheen. Dezoutoplossing wordt meer
geleidbaar. Voor de EC kan 2 als grens
worden genoemd, maar nugeldt die EC
voorallegrondsoorten. Bijde1 :2volume-extractiemethode worden de voedingsgehaltenuitgedruktperlitervandat
extract. Dit lijkt misschien vreemd maar
dat ishet niet alswe denken aan deopmerkingenvanhetbodemvocht.
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