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Samenvatting
Opmelkveebedrijvenisgrashetmeestvoorkomendegewas.Ditkomtomdatgrasarbeidstechnischvoordelenbiedt,ookopgrondenkanwordengeteeld waardeteeltvananderegewassengroteproblemenoplevert,engraseengoedekwaliteitvoerlevertmetrelatiefveeleiwit
Dehuidigegrasproduktie en-benuttinggaanhelaas gepaardmetgrote stikstofverliezen wat
leidttotmilieuproblemen.
Produktiesenemissiesvangrasland worden sterkbeïnvloeddoordebodemkwaliteit,de
bemestingenhetgraslandgebruik.Erzijnverschillendemanierenomhetgrastebenutten.Bij
beweidingkunnendedierendagennachtindeweiblijven, ofalleen overdag.Inhetlaatste
gevalkrijgendedierenopstalmeestalmaïsbijgevoederd.Eendeelvanhetgraswordtgemaaid
eningekuild,ondermeeromdatdegrasbehoefte vanhetveenietgelijk looptmetdegrasproduktie.Eenandere,mindervaaktoegepastemethode,iszomerstalvoederingwaarbijdekoeien
ook'szomersopstalblijvenenhetgrasgemaaidenversopstalvervoederdwordt
Belangrijke factoren diedegroeivangrasbepalen zijndebeschikbaarheid vanwateren
stikstof.Indezestudieisnagegaanhoedestikstof-endrogestofopbrengst endeemissiesvan
stikstofdoorammoniakvervluchtiging,nitraatuitspoelingendenitriflcatieafhankelijk zijnvan
hetvocht-enstikstofleverendvermogenvandebodem,debemestingenhetgrasbenuttingssysteem.Allereerstiseentranspiratiecoëfficiënt vangrasvastgesteld:dehoeveelheidwaternodig
voordeproduktievaneeneenheiddrogestof.Verondersteldisdatdetranspiratiecoèfficiènt onafhankelijk isvandevocht-en stikstofvoorziening. Uitberegeningsonderzoek blijkt datde
transpiratiecoëfficiënt voorgrasongeveer250literperkilogramdrogestof (inclusief stoppels
enwortels)is.
VanHeemstetal.(1978)hebbendepotentiëledrogestofproduktie vaneen'standaardgewas'ondergemiddeldeNederlandseweersomstandigheden bepaald.DepotentiëledrogestofproduktievanbeweidengemaaidgrasisberekenddooraanpassingeninverbandmetdeperiodiekeoogstWanneervochttekortontstaatkanopdatmomentdepotentiëleproduktienietgehaaldworden.Afhankelijk vandegemiddeldeneerslagisdemaximaledrogestofproduktie per
maandberekendbijvijf niveausvanvochtleverendvermogenvandebodem.Dezeopbrengsten
zijngecorrigeerdvoordeproduktievanstoppelsenwortelsenvoorverliezenvoordeoogstals
gevolgvanveroudering.Vergelijkingvandeproduktievangrasmetdievanmaïsenvoederbietenlaatziendatdemaximaleopbrengstvangraslagerisdanvanmaïsenvoederbieten,behalve
wanneerhetvochtleverendvermogenvandebodemgrootis,indatgevalkomtdemaximale
opbrengstvangemaaidgrasovereenmetdievanmaïs.
Naastvochtis stikstof een belangrijke groeifactor. In tegenstelling tot vocht geldtvoor
stikstof geenlineairverbandtussendebeschikbaarheid endedrogestofopbrengst Eenrekenprocedureisuitgewerktwaarmeedehoeveelheidopneembarestikstofuitmeststoffen, bodem,
neerslagenmestflatten enurinekanwordenvastgesteld.Dezeopneembarestikstofzalgedeel-

telijk opgenomen worden door het gras, welke hiermee droge stof produceert. De relaties
tussen de hoeveelheden opneembare stikstof en opgenomen stikstof en tussen opgenomen
stikstof en de drogestofopbrengst zijn vastgesteld op basis van proefveldgegevens (Van
Steenbergen, 1977;Prins, 1983;Snijders etal., 1987).Dezerelatieswordenbeschrevenmet
niet-orthogonalehyperbolen metdemaximaleopbrengsten (op basisvan hetvochtleverend
vermogen van de bodemen naarde oogstfrequentie van het gras) alsvariabelen.Hierbij is
gedifferentieerd naardemaximaleopbrengst.
Denitraatuitspoelingisafhankelijk gesteldvanhetverschiltussendehoeveelheidstikstofin
hetbodemprofiel endestikstofopname doorhetgras.Dedenitrificatie indebewortelbarezone
isgesteldop10%vanhetverschiltussendehoeveelheid stikstofinhetbodemprofiel enstikstofopnamedoorhetgras.Bovendienisveronderstelddatinurineplekken27%vandestikstof
denitrificeert. Deammoniakemissieuitdetoegediendedrijfmest isafhankelijk gesteldvande
methodevan aanwending,terwijl deammoniakemissieuiturineenmestflatten gesteldisop
13 %vandeaanwezigestikstof.
Omdatdekringloopvanstikstof tijdensbeweidingcomplexis,zijnbovenstaande factoren
enverbandeningebouwdinhetcomputermodelGRASMOD (VandeVen,1991). Metbehulp
vanditmodelishetmogelijkvooreenwillekeurigbedrijfteberekenenwatdeeffecten vanbemestingzijnopdeproduktieenemissiesbijdeverschillendegebruiksssystemenenvochtleverendevermogensvandebodem.
Methetmodelzijnvoorenkelebemestingsregimesdeproduktieenemissiesberekendvoor
desystemenzomerstalvoedering,beperktomweiden,endagennachtomweidenbijeenvariërendemaaifrequentie tenbehoevevandevoorraadkuilgras.DeN-gift bedroeg400 (huidige
advies),300en200kg/ha.jaar,indevormvankunstmest enindevormvaneencombinatie
van kunstmest en drijfmest. Uit de resultaten van de berekeningen blijkt dat de nitraatuitspoeling bij toepassing van het huidige bemestingsadvies, ruimschoots hoger isdan 34kg
N/ha.jaar,dehoeveelheid dienognetacceptabelisuitoogpuntvangrondwaterkwaliteit (50
mgNO3/I).VerlagingvandeN-gift tot200kgN/ha.jaarresulteertbijzomerstalvoederingen
beperktomweidenwel,maarbijdagennachtbeweidennietineennitraatuitspoelingdielager
isdandedrinkwaternorm. Indemeestegevallenweegtdebesparingaankunstmest financieel
optegendereduktieinopbrengstdieontstaatalsdebemestingverlaagdwordtvan400naar
200kgN/ha.jaar.
Bij beperking vandedrijfmestgift totdefosfaatnorm,zoals diegaatgelden van 1995tot
2000enzonderaanvulling metkunstmest,blijft hetnitraatgehalte bijzomerstalvoederingen
beperktomweidenonderdedrinkwatemorm;bijdagennachtbeweidenernogboven.
Alsdebemestingzoaangepastwordtdatdeuitspoelingnaarverwachting34kgN/ha.jaar
bedraagt,isdeopbrengstreductie tenopzichtevaneenbemestingvan400kgN/ha.jaarmaximaal 11 %.

1. Inleiding
Het grootstedeelvan decultuurgrond inNederland bestaat uit grasland, voornamelijk in
gebruik bijmelkveebedrijven. Bedrijfstechnisch en -economisch heeft graslandvelevoordelen.
De laatstejaren isechter ook gebleken dat hethuidige graslandgebruik leidt tot aanzienlijke
emissiesvan stikstofverbindingen, dievooralinzandgebieden veelschadekunnen doenaanhet
milieu. Daarom ishetvanbelang teweten hoedeemissies tot standkomen enhoezekunnen
wordenbeperkt,dooraanpassingen inbemestingen graslandgebruik.
Om deze vragen te kunnen beantwoorden is allereerst de relatie beschreven tussen het
vochtleverend vermogen vandebodem endedrogestofproduktie bij eenoptimale nutriëntenvoorziening. Vervolgens iseenTekenprocedure uitgewerkt waarmeedehoeveelheid opneembare stikstof (N) uit meststoffen, bodem, neerslag en weidemest en -urine kan worden vastgesteld.Daarnaishetverband bepaald tussendehoeveelheid opneembare stikstof,de stikstofopnameendedrogestofproduktie bijverschillendvochtleverend vermogen vandebodemen bij
verschillend graslandgebruik. Deammoniakemissieisafgeleid uitdehoeveelheid toegediende
drijfmest endemethodevanmestaanwending enuitdehoeveelheid mestenurinediedoorde
weidende dieren wordt uitgescheiden. De nitraatuitspoeling en denitrificatie zijn afhankelijk
gesteldvanhetverschil tussen dehoeveelheidmineralestikstof inhetbodemprofiel endestikstofdieopgenomen isdoorhetgras.
Aldezerelatieszijnverwerkt ineencomputermodelomdathetalleendanmogelijk isomde
circulatievan stikstof (N)van hetgrasnaarhetdierenvervolgens naardebodemen opnieuw
hetgrasteverwerken toteenuiteindelijke verdelingvan stikstof overgrasproduktie,N-emissie
enN-ophopingindebodem.
Methetmodelzijneenaantalvarianten ingraslandbeheerdoorgerekend,metbetrekkingtot
debemesting onderanderehethuidigeN-adviesen deverschillende fasen van demestwetgeving.
Ookisberekendwatdegevolgen zijn voordedrogestofproduktie alsdebemesting zodanig
wordt verlaagd dat de nitraatuitspoeling niet meer dan 34 kg N/ha.jaar mag bedragen, het
maximaaltoelaatbarealsdenormvoornitraatindrinkwaternietmagwordenoverschreden.
Hetonderzoek isuitgevoerd inhetkadervaneen studienaarmilieu-en inkomenseffecten
van bedrijfsaanpassingen binnen de melkveehouderij in de zandgebieden van Gelderland
(CABO-project 780)endientalsbasisvoorhetformuleren vandeoptimale bedrijfsopzet van
het nieuwe proefbedrijf voor melkveehouderij en milieu 'De Marke'. Op dit melkveebedrijf
mogenvooraf gesteldemilieunormen, zoalsnitraatuitspoelingsnormen, nietoverschreden worden.Geprobeerd wordtombinnen dienormen zoeconomisch mogelijk teproduceren.Het afstemmen van de bemesting opperceelsspecifieke kenmerken kan daartoe bijdragen (CABOproject 779).

2. Het verband tussen het vochtverbruik en de grasopbrengst
Dedrogestofproduktie van graswordtvooral bepaald doorde beschikbare hoeveelheid
waterennutriëntenendoordegebruikswijzevanhetgrasland:beweidenofmaaien.Alaanhet
beginvandezeeeuwwasbekenddatereenrechtlijnigverbandbestaattussenhetvochtverbruik
endedrogestofopbrengst vangewassen(Makkink, 1952).Indevijftiger jaren werdduidelijk
datde weersomstandigheden tijdens degroei invloed hebben opdehellingvan dielijn, de
transpiratiecoëfficiënt: hetaantalliterswaterdatnodigisvoordeproduktievaneenkilogram
drogestof.Vooraldeluchtvochtigheidbleekdaarbijvanbelang.Deverklaringisdatdeplant
vooralwaterverliestviadehuidmondjes,deopenverbindingen metdebuitenlucht,dienodig
zijn voordeuitwisselingvankoolzuurgras,nodigvoordefotosynthese. Deluchtindeholte
achtereenhuidmondje ismetwaterdampverzadigd,waardoorditbijopenhuidmondjes door
diffusie naar de buitenlucht ontwijkt. Wanneer bij vochttekort het huidmondje sluit, om
vochtverliestebeperken,danzal ookdeaanvoervankoolzuurproportioneel afnemen (Van
Keulen&VanLaar, 1986). Hetvochtverbruikpereenheidgeproduceerdedrogestof lijktniet
sterktewordenbeïnvloeddoordevoedingstoestandvanhetgewas(VanKeulen,1975;Tanner
&Sinclair, 1983).Alsplanten suboptimaal van nutriënten zijn voorzien isdegroeisnelheid
lager.Dehuidmondjes hoevendanminderveropenomvoldoendekoolzuuroptenemen(Van
Keulen &VanLaar, 1986),waardoorookminderwaterwordtverbruikt.In droge,zonnige
zomersisdetranspiratiecoëfficiënt hogerdaninnattezomersmetrelatiefgeringestraling.Door
delagereluchtvochtigheidzalwaterdampindrogezomerssnellerdoordiffusie verlorengaan.
Dekoolzuurconcentratie indeluchtwordtechternauwelijks doorde weersomstandigheden
beïnvloed,zodatpereenheidopgenomenkoolzuurmeerwaterverbruiktwordt
In 1952 werd de aanbeveling gedaan te komen tot een inventarisatie van gemiddelde
transpiratiecoëfficiënten vangewassen,methunafwijkingen bijspecifiekeweersomstandigheden(Makkink, 1952),zodateenvoudigeenrelatiezoukunnenwordengelegdtussenvochtverbruikenproduktie.Potentiëleopbrengstenvangewassenzoudendankunnenwordengeschat
opbasisvan hetvochtleverend vermogen van debodem ende neerslag. Hetvochtleverend
vermogenisdehoeveelheidvochtdieeengewasgedurendehetgroeiseizoenuitdebodemkan
opnemenalsdevochtvoorraadnietdoorneerslagzouwordenaangevuld.
Belangrijke factoren,dievaninvloedzijn ophetvochtleverendvermogenvandebodem,
zijndediktevandebewortelbarebodemlaag,dedieptewaarophetgrondwaterzichbevindten
fysische bodemeigenschappen,zoalsdekorrelgrootteverdelingenhetgehalteaanleemenorganischestof.Meerinformatie hieroverwordtgegeveninbijlage1.
Alin 1955werdgewerktaanhetinkaartbrengenvanhetvochtleverendvermogenvande
Nederlandsecultuurgrond (Bon, 1958).Opditmomentkaninprincipevoorelkstukcultuurgrond in Nederland, met behulp van het Geografisch Informatie Systeem van het DLOStaringcentrumteWageningen, hetvochtleverendvermogenvandebodemwordenberekend.

Deinventarisatievantranspiratiecoëfficiënten isechternooitgoedopganggekomen.Eenvoor
dehandliggenderedenisdathetexperimenteelbepalenvandetranspiratiecoëfficiënt moeilijk
uitvoerbaar enarbeidsintensief is. Een anderereden kan zijn, dat de transpiratiecoëfficiënt
ogenschijnlijk sterkvarieert,vooralbijgras.Bovendienwerdhetmogelijk doorkunstmatige
beregeninghetgewasvanvoldoendewatertevoorzien,zodathetproducerendvermogenvan
gewassenminderafhankelijk werdvandenatuurlijkevochtvoorziening.Omde vochtbehoefte
vangewassen tekunnen berekenen, i.v.m.deberegeningsbehoefte, werd eenrelatiegelegd
tussendeverdampingvaneenopenwateroppervlak,dieeenvoudigexperimenteelvastgesteld
ofberekendkanworden,endegewasverdamping,dooraanelk gewasvoorelkemaandeen
factortoetekennenwaarmeedeopenwater-verdampingvermenigvuldigddienttewordenom
totdepotentiëlegewasverdampingtekomen.
Voorgraslandisdezefactorhethelejaardoorop0,8gesteld (Feddes,1987).Hiermeekan
dushetpotentiëlewaterverbruikvangrasberekendworden,maarniethetwerkelijkeverbruik
bijsuboptimalevochtvoorziening.Wanneereengeheelofgedeeltelijk beregeningsverbodzou
wordeningevoerd,wordthetbelangrijker dematevanopbrengstdervingvangrasondernatuurlijkevochtvoorzieningtekunnenschatten.Bovendienzijnbijdoorvochtgelimiteerdeproduktieinderegelmindermeststoffen nodigomdathetgewasdoordelagereproduktieminder
nutriëntennodigheeft Omongewensteemissiesnaarhetmilieutevermijden,moetdemestgift
zogoedmogelijkopdielagerevraagwordenafgestemd.Daaromis(opnieuw)getrachtderelatietussenhetvochtverbruikvangrasendedrogestofproduktie tekwantificeren. Daarbijisgebruik gemaakt van de resultaten van beregeningsonderzoek uitgevoerd onder praktijkomstandigheden,envanresultatenvanonderzoekdatmetlysimeterswerduitgevoerd.
Beregeningsonderzoek
DoorVanBoheemenishetberegeningsonderzoeksamengevatdatinveldproevenwerduitgevoerdtussen 1953en 1964(VanBoheemen, 1981;1984).Hetbetrof 32proefvelden, gelegenopdiepontwaterdezandgrond.Voorelkproefveld werdberekendwatdemaximaledrogestofopbrengst geweestzouzijn bij optimalevochtvoorziening, ondermeerdoorgebruikte
makenvandeopbrengstgegevensvanberegendeobjecten.Erwerdeenverbandgelegdtussen
demeeropbrengstpereenheidberegeningswater,dieindeproevenwerdgerealiseerd,endeze
maximaledrogestofopbrengst. Uit tabel 1blijkt datdeverhoging van degrasopbrengst als
gevolgvanberegening,groterisnaarmatedemaximaalhaalbareopbrengstopeenhogerniveau
ligt Demaximaalhaalbareopbrengstisvooralafhankelijk vandestikstofvoorziening. Ookde
WerkgroepZuidelijkZand(Doornbosetal., 1977)rapporteerdedatbijeenjaarlijksebemesting
met400kgN/ha7kgoogstbaredrogestofmeerwerdgevormdpermmberegeningswaterdan
bijeenbemestingmet200kgN.

Tabel 1. Samenvatting van de resultaten van beregeningsonderzoek op gras,
uitgevoerdindeperiode 1953- 1964(VanBoheemen,1984).
maximaleopbrengst
(tonds/ha)
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18

aantal
proeven
4
11
12
4
1

beregeningseffect
(kgds/ha.mm)
9.6
11.4
21.4
24.2
27.4

benodigdeliterswater
perextrakgds
1042
877
467
413
365

Indeperiode 1982t/m 1984werdenberegeningsproeven uitgevoerdopde proefboerderij
Heino.Gemiddeldwasbijeenjaarlijkse stikstofbemesting van440of660kg/ha 429literwater nodig per extra kg oogstbare drogestof (naar gegevens Humbert et al., 1984).Deopbrengsten opdeberegendeobjecten opditproefveld waren 14-18 tondrogestof perhaper
jaar. Hetvochtverbruik komtovereenmetdatvoordeopbrengstklasse 14-16 tonintabel1,
enisdushogerdanverwachtvoordeklasse 16-18 ton,maardatcijferisslechtsgebaseerdop
eenenkelewaarneming.
Nietalhetberegeningswaterdraagtbijaandeextragewasverdamping.VolgensTamminga
&Los(1980)verdampt ongeveer 3% vanhetberegeningswater voordat hetdoorgewasof
bodemisopgenomen (interceptie)en 15 % blijft onbenutdooreenslechteverdeling,intotaal
dus18%.VanKeulen&Goudriaan(1991)gaanervanuitdatvanhetregenwaterookruwweg
20%nietdoorgewassenvoorverdampinggebruiktkanworden.Opberegendeobjectenisde
aanvullingvanhetgrondwaterinderegeldanookgroterdanoponberegendeobjecten (Van
derMeer,persoonlijkemededeling).
Lvsimeteronderzoek
Metbehulpvanlysimeterskanhetvochtverbruikvangewassennauwkeurigwordenvastgestelddoordeneerslagendedrainagetemeten.Verdampingdirectvanhetbodemoppervlak
kandesgewenstgrotendeelswordenvoorkomen doorafdekking metbijvoorbeeld grind.Het
verschiltussenneerslagendrainagegecorrigeerdvoordedoorwegingofbemonsteringvastgesteldeveranderingvandehoeveelheidbodemvochtindelysimeterishetvochtverbruik.Op
grondvanderesultatenvanlvsimeteronderzoekschatteMakkink(1962)datbijoptimalewaterenstikstofvoorziening deproduktievaneenkgoogstbaredrogestof inhetbeginvanhetgroeiseizoen gemiddeld 186kg water vergt, later in het seizoen 286kg.Gegevens van Rijtema

(1968),die hetonderzoek vanMakkinkovernam,zijn in figuur 1 weergegeven alsderelatie
tussendetotaleoogstbaredrogestofprodukticenhetvochtverbruik (VanBoheemen,1981).
Hoeweldespreidingvrijgrootisblijktdatin 1958bijeenopbrengstvan 10tondrogestof
ongeveer425mmverbruiktwerd,dus425kgperkg.In 1960wasvooreenopbrengstvan13
tonongeveer530mmnodig,ofwel408kgperkg.
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Figuur 1. Derelatietussenvochtverbruik engrasopbrengstinlysimetersindejaren 1958 en
1960(VanBoheemen,1981)
Eenconstante transpiratiecoeffïciënt?
Deresultatenvanzowelhetberegeningsonderzoek alshetlysimeteronderzoek suggereren
eenaanzienlijkevariatieindetranspiratiecoeffïciënt. Devraagishoedatterijmenvaltmethet
rechtlijnigeverbandtussenvochtverbruikendrogestofproduktie. Eenmogelijkeverklaringkan
zijn datinhetaangehaaldeonderzoek hetvochtverbruik steedswerdgerelateerd aandehoeveelheid geoogstgrasennietaandetotalehoeveelheid geproduceerdedrogestof.Erwerddus
geenrekeninggehoudenmetdeproduktievanwortelsenstoppels.Alsdeverdelingvandegeproduceerdedrogestof overoogstbareenniet-oogstbare delen constantisindetijd heeft die
geeninvloedopdevariabiliteitvandetranspiratiecoeffïciënt; alsdieverdelingnietconstantis

g
echterwel.Bij gras,dateen meerjarig gewasis,verandertdedistributievandrogestof inde
loopvanhetseizoen.DitkaneenverklaringzijnvoordedoorMakkink(1962)geconstateerde
relatieflagewaardevandetranspiratiecoefficiëntinhetvoorjaar.
Ondersub-optimalegroeiomstandighedenheeftookdestikstofbeschikbaarheid invloedop
deverdelingvandedrogestof.Uitexperimentelegegevensblijkt datdehoeveelheid wortels
toeneemttoteenN-bemestingvanongeveer200kg/ha.jaarendaarnaweerafneemt (Enniket
al., 1980;Ennik &BaanHofman, 1983; BaanHofman, 1988). Hetmaximalegewichtvande
wortelslaginproevenvanBaanHofman (1988)opgemiddeld3,5tonds/ha,bijeenstikstofbemestingsniveau van660kg/ha.jaarop2,5ton.Alsverondersteldwordtdatdewortelmassa
zich 1 à2keerperjaarvolledigvernieuwd(Troughton, 1981;naarSibma&Ennik, 1988)zal
denettodrogestofproduktie aanwortelsperjaarmaximaalruim5ton/habedragenenbijzeer
hogebovengrondseproduktieniveausafnemen totietsminderdan4ton/ha.
Omtot een verdeling van de drogestof over wortels stoppels en oogstbaar produkt te
kunnen komen zijn nogenige aannames nodig.Aangenomen wordt dat dewortelproduktie
maximaal is bij een totale geoogste drogestofopbrengst van 12 ton gras/ha en dat de
hoeveelheid wortelsdaarna afneemt zodatdehoeveelheid bijeen grasopbrengstvan 16ton
drogestof nog4tonbedraagt (BaanHofman, 1988).Bijeennoghogereoogstbareproduktie
neemtdewortelmassanietverdermeeraf. Deverhoudingtussendehoeveelhedenstoppelsen
oogstbaredelen isverondersteldsteeds1:3tezijn(Sibma&Ennik, 1988).Dedistributievan
detotalehoeveelheid drogestof ophettijdstipvanoogstoverwortels,stoppelsenoogstbare
delenisweergegeveninfiguur 2.Hetaandeeloogstbaarproduktindetotaleproduktieligtrond
de60%,watovereenstemtmetberekeningenvanAlberda(1968)endatookdoorVanHeemst
etal.(1978)wordtaangehoudenbijdeberekeningvandepotentiëleopbrengstvangrasland.
Uittabel 1blijkt dat bij hogeproduktieniveaus voorelkekgextra oogstbaredrogestof,
413kgberegeningswater nodigis.Alsverondersteld wordtdat 18%vanhetwaternietdoor
hetgewaswordt benut,zalperkgextraoogstbaredrogestof 339kgwaterverdamptworden.
Omdatperkgoogstbaredrogestof ook 1/3kgstoppelsgevormdwordtisdewerkeüjkewaarde
vandetranspiratiecoefficiënt lager,namelijk255kg.
Indelysimeterproeven uit 1958(figuur 1)werdbijeengrasopbrengstvanrondde 10ton
ds/haeenvochtverbruikvanongeveer425mmvastgesteld.Bijdezeopbrengstis,gegeveneen
drogestofdistributie als in figuur 2,in totaal 17,5ton drogestof gevormd. Bij een transpiratiecoefficiënt van255zoudan445mmwaterzijnverbruikt,slechts5% meerdangemeten.
In de lysimeterproeven uit 1960 was voor een opbrengst van rond de 13ton drogestof,
overeenkomend meteentotaleproduktievan22ton,ongeveer530mmwaternodig. Bijeen
transpiratiecoefficent van255kgzoudaarvoor561 mmwatermoetenzijnverbruikt,6% meer
dan gemeten. Voorglobale berekening van gemiddeldepotentiële opbrengsten van gras bij
beperktevochtvoorzieninglijkthetgebruikvaneentranspiratiecoefficiënt van250daaromacceptabel.

100
80 -oogstbaar
60 •40

stoppels
20 -•

wortels

+
15

20

25

30

Totale drogestofproduktie (ton/ha.jaar)
Figuur 2. De verdeling van de totale hoeveelheid drogestof over wortels, stoppels en oogstbaar produkt, als functie van de totaleproduktie (naar gegevens Ennik et al., 1980;
Ennik & Baan Hofman, 1983;Baan Hofman, 1988; Sibma & Ennik, 1988).
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3 . De maximale drogestofopbrengst bij beperkte vochtvoorziening
DoorVanHeemstetal. (1978)werdvoorNederlandper maanddemaximale brutodrogestofproduktie vaneen standaardgewas berekend opbasisvandegemiddelde stralingsintensiteit
endegemiddeldetemperatuur.Alsuitgangpunt werdeengewasgenomenmeteen C3-fotosynthesecyclus,kenmerkend voordemeestegewassen uitdegematigde streken,datvoor fotosyntheseeenminimalegemiddelde dagtemperatuurvan 5°C eist,terwijl demaximale fotosynthesesnelheid wordt bereikt bij gemiddelde temperaturen boven 10 °C. De bij de fotosynthese
gevormde suikers worden doordeplant gebruiktvoor groeivan nieuw structureel weefsel en
vooronderhoudvanbestaand weefsel. Daarbij wordt ongeveer40 %vandegevormde suikers
verademd (Van Heemst et al., 1978; Sibma & Ennik, 1988). In tabel 2 staan de berekende
hoeveelheden drogestof diepermaandkunnen worden geproduceerd indevorm van wortels,
stengels, bladeren en zaden. Een deelvan deze drogestof gaat door afsterven van weefsel al
weerverlorenvoorde oogst
De lengte van de groeiperiode en de mate van grondbedekking, die bepalend isvoor de
hoeveelheid onderscheptlicht,bepalen welkdeelvandeproduktiemogelijkheden vanhetstandaardgewas aaneen specifiek gewastoegewezenkan worden.Graslandkan inprincipetussen
1aprilen 1 november overeenvoldoendeuitgebreidbladapparaatbeschikken omallebeschikbare energie teonderscheppen endusdemaximaal haalbaredrogestofproduktie te realiseren.
Gras wordt echter periodiek geoogst, zodat na de oogst een periode volgt met onvolledige
bodembedekking.BijdeberekeningvandepotentiëleproduktiegaanVanHeemstetal.(1978)
ervanuitdatgraszesmaalperjaarbeweidwordtofdriekeergemaaid.Namaaien ofbeweiden
wordtveronderstelddathetdriewekenduurtvoorhetgewasweereen geslotenbladerdek heeft
gevormd (Alberda, 1968).Depraktijk van hetgraslandgebruik isintussen enigszins gewijzigd.
Indeze studieis aangenomen dat iets frequenter wordt geoogst en dat, vanwege een lichtere
snede,mindertijdnodigisomweereengesloten bladerdek tevormen.Verondersteld isdathet
gras vier keer perjaar wordt gemaaid, respectievelijk op 31 mei, 10juli, 31 augustus en 31
oktober, of zevenkeerwordtbeweid,beginnend op30april envervolgens op31mei,30juni,
31juli, 31 augustus, 30 september en 31oktober. In de praktijk zal bij zeer hoge produkties
vaker worden geoogst, vooral om kwaliteitsverlies te voorkomen en oogstverliezen te
beperken. Dat leidtechter tot lagere drogestofopbrengsten, zodat voor de berekening van de
potentiële produktie de oogstfrequentie enigszins isbeperkt. Bij droogtestress isde oogstfrequentievan minder belang, omdatdan de beschikbare hoeveelheid vocht bepalend isvoor de
produktiemogelijkheden. Verondersteld isdatgedurende 18dagennadeoogstdeproduktie50
% isvan dievanhet standaardgewas. Inprincipe isde hergroeiperiode langer bij minder frequentoogsten,duszou nabeweidendehergroeiperiodekortermoeten zijn, maardiekanindat
gevalwordenvertraagddoor betredingsschade.
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Deopbasisvandezeaannamesberekendepotentiëleproduktiesvangrasstaanintabel2.
Tabel2. De potentiële drogestofproduktie van een 'standaardgewas' onder gemiddelde
Nederlandseweersomstandigheden(VanHeemstetal., 1978)endievangemaaid
enbeweidgras.
produktiedrogestof (kg/ha)

maand

beweidgras

standaardgewas
5.500
7.100
7.600
7.300
6.400
4.700
3.200

5.500
5.041
5.320
5.183
4.544
3.290
2.272

5.500
7.100
5.320
5.183
6.400
3.290
3.200

41.800

31.150

35.993

april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
totaal

gemaaidgras

Als er geen andere groeibeperkende factoren eenrol spelen, zoals nutriëntengebrek of
ziekten, zaldeproduktie bepaald worden doordebeschikbare hoeveelheid vocht.Hetvoor
groeibenodigdevochtisdeelsafkomstig uitdebodemvoorraad aanhetbeginvanhetgroeiseizoen,deelsuitnaïevelingvangrondwaterdoorcapillaireopstijging endeelsuitneerslag.
Capillaireopstijgingenneerslagzorgenvooraanvullingvandevoorraadbodemvocht,diedoor
verdampingafneemt. Alsdemaximaleopslagcapaciteitbereiktisstoptdecapillairenalevering
enzalhetneerslagoverschotwegzakkentotbenedendebewortelbarezone.Intabel3staatde
hoeveelheid neerslagdieindeperiode 1951-1980gemiddeld maandelijks gevallen isinhet
Centrale,OostelijkeenZuidelijkeZandgebied(KNMI,1988).
Tabel3. Gemiddelde neerslag per maand in het Centrale, Oostelijke en
ZuidelijkeZandgebied(KNMI,1988).
april
neerslag(mm) 50

mei

juni

juli

56

66

84

augustus
83

september oktober
62

60
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Evenalsbijkunstmatige beregeningwordtvandenatuurlijke neerslageendeelvan hetwater niet benut, ongeveer 20 % (Van Keulen &Goudriaan, 1991). Door heterogeniteit van de
bodemenbeperktebewortelingsmogelijkheden isookeendeelvan debodemvoorraad nietopneembaar.Deeerder berekende transpiratiecoefficiënt (250kg/kgds)isgebaseerd opdehoeveelheid drogestof ophetmoment van oogst. Opdat moment isechter aleen deelvan degeproduceerde drogestof ten gevolge van veroudering verloren gegaan, zodat de hoeveelheid
benodigd vocht per eenheid werkelijk geproduceerde drogestof lager is. Deze twee effecten
worden geacht elkaar ongeveer te compenseren, zodat in de Tekenprocedure uitgegaan kan
wordenvanvolledigebenuttingvanvochtenvandeeerderberekende transpiratiecoefficiënt.
Opbasisvandevochtvoorzieningendeeerderberekendemaximaalhaalbare drogestofproduktie per maand kan voor een perceel, waarvan het vochtleverend vermogen bekend is, de
haalbare drogestofproduktie berekend worden volgens onderstaande procedure. De factor
10.000inderekenregelsconverteert hoeveelhedenvochtvanmillimetersnaarkg/ha.

Eerstemaand:
indienVmax+NI +CgroterdanPI *T/10.000:
anders:

Yl =PI
Yl = (Vmax +NI +C) * 10.000/T

VI =Vmax+N1+C-Yl *T/10.000
indienVI groterdanVmax:
anders:

VI =Vmax
V1=V1

Tweedemaand:
indienVI +N2+CgroterdanP2*T/10.000:
anders:

Y2=P2
Y2=(VI +N2 +C)*ÏO.OOO^T

V2=VI +N2+C-Y2 *T/10.000
indienV2groterdanVmax:
anders:

V2=Vmax
V2=V2

n-demaand:
indien Vn-1+Nn +CgroterdanPn *T/10.000:
anders:

Yn=Pn
Yn=(Vn-1+Nn +C) * 10.000/T
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Vn=Vn-1+Nn+C-Yn * T/10.000
indienVngroterdanVmax:
anders:

Yj = Yl + Y2 +
Waarin,
Vmax

Vn
Nn
C
T
Pn
Yn
Yj

Vn=Vmax
Vn=Vn

Yn +

= maximaal waterhoudend vermogen van een bodem (in de berekeningen wordt
verondersteld dat op 1aprilde opslagcapaciteit van debodem volledig benutis;
mm)
=hoeveelheidbodemvochtdieaanheteindevanden-demaandnogvoorhetgewas
beschikbaaris(kleinerofgelijk aanVmax;mm)
=hoeveelheid neerslaginden-demaand (tabel3;mm)
=maximalecapillaireopstijging permaand(mm)
=transpiratiecoefficiënt (indeberekeningen 250verondersteld;kgwater/kgds)
=potentiëledrogestofproduktie inn-demaandbijvoldoendevocht(tabel2;kg/ha)
= realiseerbare drogestofproduktie in n-de maand bij beperkte vochtvoorziening
(kg/ha)
=realiseerbaredrogestofproduktie perjaarbijbeperktevochtvoorziening(kg/ha)

De berekeningen zijn uitgevoerd voor diep ontwaterde zandgrond, waar de capillaire opstijging dus verwaarloosbaar is, met een vochtleverend vermogen variërend van 25 tot 225
mm. Een vochtleverend vermogen van meer dan 200 mm wordt beschouwd als zeer hoog,
tussen de 100en 150mm als matigen van minder dan 50mm als zeer laag (Van der Sluijs,
1987).Bij eenvochtleverend vermogen van 25mmkan gedacht worden aan een voormalige
zandverstuiving, bij 75 mm aan een veldpodzol met een bewortelbare diepte van 30 cm,
bestaandeuithumusrijk,matigfijn, leemarmzand.Eenvochtleverend vermogenvanmeerdan
125mmhoortbijeendiepbewortelbare enkeerdgrond.
De uitkomsten van de berekeningen zijn weergegeven in tabel 4.De berekende brutoopbrengst moet worden verminderd met de opgetreden verliezen voor de oogst. Voor gemaaid
gras isdat verlies gesteld op 10%,bij beweiding op 20 %op grond van extra beschadiging
van de grasmat door betreding, urine en faeces en het lostrekken van de zode tijdens het
grazen. Debij de oogst aanwezige drogestof isverdeeld over stoppels, wortels en oogstbare
delen alsinfiguur 2.Dereductie omvan totaledrogestofproduktie naar oogstbaarprodukt te
komen (45-52%)komtgoedovereen metdeaftrek dieSibma&Ennik (1988)toepassen. Bij
optimalevochtvoorzieningenmaaien zoudenettograsopbrengstvolgensdeze berekeningswijzeruim20tonbedragen,zoalsgevondendoorAlberda (1968)onderoptimale groeiomstandig-
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hedenopproefvelden inOostelijkFlevoland.InmaaiproevenvanVanSteenbergen,uitgevoerd
indeperiode 1964t/m1973opzandgrondmeteenvochtleverendvermogenvanongeveer160
mm,bleek degemiddelde grasopbrengst 13,4tonds/ha.jaartebedragen (VandeVen,persoonlijkemededeling).Opdagbasisgerekendvolgensbovenstaandeprocedureleverdeeenopbrengstvan 13,04ton,derhalveeengoedeovereenstemmingdievertrouwengeeftinderekenprocedure.
Tabel4. Grasopbrengsten (kgds/ha.jaar)inrelatietothetvochtleverendvermogenvan
de bodem, onder gemiddelde Nederlandse weersomstandigheden en de
afwezigheid van andere groeibelemmerende factoren als stikstofgebrek en
plagen.
vochtleverend vermogenbodem(mm)
25

75

125

175

225

beweid:
bruto opbrengst
afgestorven
stoppelsen wortels
nettoopbrengst

19.312
3.862
6.597
8.853

21.312
4.262
7.280
9.770

23.312
4.662
7.964
10.686

25.312
5.062
8.647
11.603

27.312
5.462
9.330
12.520

gemaaid:
bruto opbrengst
afgestorven
stoppelsen wortels
netto opbrengst

19.440
1.944
7.471
10.025

21.440
2.144
8.239
11.057

23.440
2.344
9.008
12.088

25.440
2.544
9.158
13.738

27.440
2.744
9.138
15.558

Tervergelijking zijn intabel5ookdejaarproduktiesvanmaïsenvoederbieten vermeld,
berekendvolgenseenprocedurevergelijkbaar metdievoorgras(Aarts&VanKeulen,1990;
Aarts&Middelkoop,1990;). Aangenomenisdatmaïsenbieten200kgwaterperkgdrogestof
verbruiken.Dehogeretranspiratiecoefficiënt vangras,vergelekenmetdievanmaïsenbieten,
vindtzijn oorzaak infysiologische enmorfologische verschillen. Subtropischegewassenals
maïs,meteenC4-fotosynthesecyclus, hebbeneenlagereinwendigekoolzuurconcentratiedan
gewassen uit gematigde streken (C3-cyclus),zodatdehuidmondjes minderveropenhoeven
omdezelfde hoeveelheidkoolzuuroptenemen.Bietenslaanhetgrootstedeelvandeassimilatenopindewortelsdiegoedbeschermdzijn tegen uitdroging,terwijl bijgrasdeassimilaten
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vooral worden gebruikt voor de produktie van bovengrondse organen met een groot
(verdampend) oppervlak.Bijvoederbieten isverondersteld datdegroeivanhetgewasop15
meistart,deeerstehalvemaand 12,5%vanhetstandaardgewasbedraagten indetweedaarop
volgendehalvemaandenrespectievelijk 25%en50%. Deoogstwordtverondersteld op31
oktoberplaatstevinden.Aangenomen isdat 10%vandedrogestof wordtgebruikt voorde
vormingvanniet-oogstbareorganen.Degroeivanmaïsbeginteveneensop 15mei,maarde
begingroeiverloopttrager.Deeerstehalvemaandwordtslechts5%vanhetlichtonderschept,
indeeerstehelft vanjuni 12,5%enindetweedehelft 50%.Daarnawordtallelichtonderschepttotdeoogst Naseptember wordtgeendrogestof meergevormdalsgevolgvan afrijping.Ongeveer 14 %vandedrogestofwordtgeinvesteerdinstoppelsenwortels.Zowelvoor
maïsalsbietenisaangenomendat 15 %vandebrutodrogestofproduktie voordeoogstverlorengaatals gevolgvan veroudering.
Tabel5. Maximaleopbrengstvanenigevoedergewassenbijverschillendvochtleverendvermogenvandebodem,(kgds/ha.jaar)
gewas

vochtleverendvermogenbodem(mm)
25

grasgemaaid
grasbeweid
maïs
voederbieten(inclusiefblad)

10.025
8.853
11.150
14.530

75

125

175

225

11.057

12.088

13.738

15.558

9.770

10.686

11.603

12.520

12.941

14.805

15.317

15.317

16.442

18.354

19.043

19.043

Op droogtegevoeligegrondenisdeproduktievangraslandduidelijk lagerdandievanmaïs
ofvoederbieten.Devoornaamsteoorzakenzijndehogetranspiratiecoefficiënt enhetrelatief
hogeaandeel stoppelsenwortels.Opgronden meteen hoogvochtleverendvermogen wordt
dat echterzodaniggecompenseerddoorde langeregroeiperiodedatde opbrengstvangemaaid
grasland dievan snijmaïs zelfs iets overtreft Deopbrengst vanvoederbieten is aanzienlijk
hogerdandievanmaïs.Voederbieten realiseren eenaanzienlijk hogereproduktiedanmaïs,
doordelangeregroeiperiodeendegeringereinvesteringinniet-oogstbaredelen.
De opbrengsten zijn berekend voor eenjaar met gemiddelde weersomstandigheden en
zullennietovereenkomenmetdegemiddeldeproduktieovereenlangereeksvan jaren.Insituatiesmetniet-lineaireverbandenleidteerstmiddelenendanrekenenimmersprincipieeltot
andereresultatendaneerstrekenenendanmiddelen(DeWit&VanKeulen,1987). Vooralop
grondenmeteengeringvochtleverendvermogenenbijgewassenmeteengrote waterbehoefte,
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zoalsgras,zaldegerealiseerdeproduktivvanjaar totjaarsterke schommelingen vertonen.De
indepraktijk gesignaleerderelatief stabiele opbrengstvanmaïsvergeleken metdievangrasis
hieropvermoedelijk vooreenbelangrijk deelterugtevoeren.
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4. De invloed van bodem en bemesting op de hoeveelheid opneembare stikstof, opgenomen stikstof en drogestofopbrengst
4.1 Inleiding
Gras kan stikstof opnemen in de vorm van nitraat (NO3") of als ammonium (NH4+).
Stikstof in dezevormen wordt ook wel minerale stikstof genoemd. Stikstof kan ookingebouwd zijn in organische verbindingen, deze stikstof wordt organische stikstof genoemd.
Organischestikstofmoetduseerstomgezetwordeninmineralestikstofvoordatgrasdezestikstofkanopnemen.Dezeomzettingwordtmineralisatiegenoemd.
Destikstof inkunstmest bestaatgeheelendieindierlijke mest gedeeltelijk uitminerale
stikstof.Indebodembevindtzicheengrotehoeveelheid stikstof inorganischevorm.Microorganismenzijninstaatdezeorganischeverbindingenaftebrekenwaardoormineralestikstof
beschikbaarkomt.Eengedeeltevandemineralestikstofwordtdirectweervastgelegddoormicro-organismen.Destikstofdievianeerslagindebodemterechtkomtbevindtzichindemineralevorm.Deurinediedoorweidendedierenophetgraslandwordtgedeponeerdbevatalleen
mineralestikstof,terwijldestikstofindefaecesvoorhetgrootstegedeelteorganischgebonden
is.
Demineralisatiesnelheid vanorganischestofisafhankelijk vandeaardvandeorganische
stof.Daaromwordtvoordrijfmest tweesoortenorganischestikstofonderscheiden:organische
stikstofdiebinneneenjaarvrijkomtviamineralisatie,deNe-fractie, enorganischestikstofdie
pasoverperiodenvanjaren vrijkomt,deNr-fractie.
Omdatminerale stikstof doormineralisatie ook buiten hetgroeiseizoen vrijkomt endus
sterkeraanuitspoelingendenitrificatieblootstaat,isnietallemineralestikstofdieineenjaarin
debodemaanwezigisbeschikbaarvooropnamedoordeplant.Dehoeveelheid opneembare
stikstof isgedefinieerd alsdetotalehoeveelheidmineralestikstofdietijdenshetgroeiseizoen
beschikbaaris.
Opbeweidgraslandisdetotalehoeveelheidopneembaarstikstof:
Ntot=Na+Ns+Nn+Nf+Nu
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Waarin,
Ntot
Na
Ns
Nn
Nf
Nu

=totalehoeveelheidmineralestikstof opneembaartijdens hetgroeiseizoen
= hoeveelheid opneembarestikstof uit meststoffen
= hoeveelheid stikstof die wordt gemineraliseerd tijdens het afbreken van organischestof indebodemenopneembaarisvoorhetgewas
=hoeveelheid stikstof diedoorneerslagindebodemterechtkomtenopneembaar is
voorhet gewas.
=hoeveelheid stikstof diedoordedieren metdefaeces wordtuitgescheiden enopneembaarisvoorhetgewas.
= hoeveelheid stikstof diedoordedieren metde urinewordt uitgescheiden en opneembaarisvoorhetgewas.

Na =Nad +Nak
Waarin,
Nad
Nak

=hoeveelheid opneembarestikstofuituitgeredendierlijke mest
=hoeveelheidopneembare stikstof uitkunstmest

Kunstmest kost geld; daarom mag worden verondersteld dat het op een zodanig tijdstip
wordt toegediend dat alle aanwezige stikstof tijdens het groeiseizoen beschikbaar is.Bij gebruik van ammoniumnitraat is enige ammoniakvervluchtiging denkbaar, maar vanwege de
geringeomvang wordtditbijdeverdereberekeningen buiten beschouwing gelaten.Doordeze
aannames isNak gelijk aandehoeveelheid aan het gewastoegediendekunstmeststikstof. Bij
dierlijke mestmogendezeaannamesnietgemaaktworden.Destikstof indierlijke mestbestaat
vooreen gedeelteuitammonium (Nm-fractie), vooreengedeelteuitstikstof ineen organische
vorm waaruit zevia mineralisatiein heteerstejaar vrijkomt (Ne-fractie) envooreendeel uit
stikstof die zeer hecht aan organische stof is gebonden en die pas over perioden van jaren
daaruit vrijkomt (Nr-fractie), zodatdezestikstof deelgaatuitmakenvandevoorraad 'stabiele'
organische stikstof in de bodem. Voorrunderdrijfmest wordt meestal aangenomen dat ongeveer 50 %van de stikstof indemest totdeNm-fractie behoort, 25 %totde Ne-fractie en de
rest tot de Nr-fractie (Lammers, 1984).Recent onderzoek (Beauchamp & Paul, 1989) geeft
echtervoordeNeenNr-fractie respectievelijk 10en40%aan.Runderdrijfmest bevatintotaal
ongeveer4,5kgNper kubiekemeter (DeWinkel, 1988).Bij toedieningvan demest gaateen
gedeelte van de ammonium door ammoniakvervluchtiging verloren. Het verliespercentage
hangt sterkafvandetijdsduur datdemestzichaan hetoppervlakvandebodem bevindt Isde
mesteenmaal indegronddanisdekansopvervluchtiging miniem,temeeromdat ammonium
snelwordtomgezetinnitraat
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Bij hetuitrijden van drijfmest wordtniet alleen rekening gehouden metdebemestende
waarde van demest maar ookmet de berijdbaarheid van percelen en de capaciteit van de
mestopslagophetbedrijf. Daardoorkaneenzodanigbemestingstijdstip wordengekozendat
eendeelvandeminerale stikstof uitdemestbijdeaanvangvandegroeialzodiepisingespoelddatdestikstofbuitenbereikvanhetwortelstelselisgekomen.OokdatdeelvandeNmfractie vandemestisdusdoorhetgewasnietopneembaar.Indenabije toekomstishetniet
meertoegestaanomdrijfmest uitterijdeninperiodendathetslechtopneembaar.
Deverdeling van hetvrijkomen van stikstof uit deNe-fractie binnen hetjaar isvooral
afhankelijk vanhettijdstipvanuitrijden (Rijtema, 1983).Goedeinformatie hieroverontbreekt
echterenonderzoekmetincubatieproevenisdanookwenselijk (VanderMeer,1991).Totdat
erbeteregegevensbeschikbaarkomen,wordtgebruikgemaaktvandegegevensvanRijtema
(Lammers,1984).
Destikstofdievrijkomt ineenperiodedatergeengrasgroeiis,zalvooreengedeelteuitspoelentotbenedendebewortelbarezoneenisdannietopneembaarvoorhetgras.
Dehoeveelheidopneembarestikstofuitrunderdrijfmest isdesomvandeopneembarestikstofuitdeNm-fractie enuitdeNe-fractieenisnumetdevolgendevergelijkingteberekenen:
Nad=Nd*Nm-fractie *(1-C1)* C2+Nd*Ne-fractie *C3
=Nd(Nra*(1-C1)* C2+Ne* C3)
Waarin,
Nad
=hoeveelheidstikstofuitdierlijkemestdiezichtijdenshetgroeiseizoeninminerale
vormindebodembevindtendusinprincipeopneembaaris(5kg/tondrijfmest)
Cl
=correctiefactor voor ammoniakvervluchtiging als gevolg van demethodevan
uitrijden
C2
=correctiefactorvooruitspoelingalsgevolgvanhettijdstipvanuitrijden
C3
=correctiefactorvoormineralisatiebuitenhetgroeiseizoen
Nm-fractie =deelvandetotalehoeveelheidstikstofdatuitammoniumbestaat(ongeveer0,50)
Ne-fractie =deelvandetotalehoeveelheidstikstofdatbinneneenjaargemineraliseerdwordt
(ongeveer0,10)
Door afsterving van bovengrondse gewasdelen en wortels wordt organisch materiaal, en
daarmeestikstof,aandebodemtoegevoegd.Whitehead (1986)schatdetoevoervanstikstof
doorbovengrondsegewasdelen op200kg/ha.jaar.VanderMeer(1991)schatdetoevoervan
stikstof door gewasresten op 180kg/ha.jaar en door wortelresten op 80kg/ha.jaar.Totaal
wordterdoorgewas-enwortelrestendusongever260kgN/ha.jaaraandebodemtoegevoegd.
Ineenevenwichtssituatie,waarbijdehoeveelheid organischestof enstikstof indegrond
niettoe of afneemt komt deze stikstof weervrij door mineralisatie. Een evenwichtssituatie
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ontstaatpasnatientallenjaren.Totdatdezesituatiebereiktis,wordtjaarlijksstikstofvastgelegd
indebodem.
Sluijsmans &Kolenbrander (1976) hebben beschreven hoe deze mineralisatie overde
maandenisverdeeld.Daaruitisteberekenendatongeveer 14%vandeuitorganischestofvan
debodemgemineraliseerdestikstofnietopneembaaris(bijlage2).
Aangenomenwordtdatdestikstofdievianeerslagophetperceelbelandtinmineralevorm
aanwezigis.Stikstofdietijdenshetgroeiseizoenvaltisvolledigopneembaar,maardestikstof
diebuitenhetgroeiseizoenvaltslechtsgedeeltelijk.Wordtveronderstelddatdestikstofdepositieevenredigoverdemaandenisverdeeld,danishetgedeeltevandestikstofdepositie datopneembaar is voor het gewas te berekenen met de methode zoals in bijlage 3vermeld. Dit
gedeelteis0,72.
Destikstofuitscheiding vanweidendemelkkoeienbedraagt70-85%vandestikstofdiedoor
dedieren geconsumeerdwordt(Kempetal., 1979). Alshetrantsoenvandedierenalleenuit
grasbestaatdanneemtdehoeveelheid stikstofdiemetdefaeces wordtuitgescheiden slechts
licht toe bij toename van de stikstofconsumptie. DeN-uitscheiding in mest bedraagt dan
ongeveer 100g/koe.dag.Wordtechtersnijmaïsbijgevoederd danverhoogtditdehoeveelheid
stikstof dieindemestwordtuitgescheiden aanzienlijk. Bij eenrantsoen vanenkel snijmaïs
wordtmeerdan 150gN/koe.dagindefaecesuitgescheiden(Valketal.,1990).
UitonderzoekbijhetCABO(VanderMeer&VanUum-vanLohuyzen,1989)bleekdat25
tot37%vandestikstofaanweziginfaecesheteerstejaarvrijkwam.Vandetotalehoeveelheid
stikstof in faeces vervluchtigde ongeveer 13%,zodat 12tot24%beschikbaar wasvoorde
plant Voorlopigwordtechteraangenomendatookdezestikstofpasnaeenjaar terbeschikking
komt.HetgrootstedeelvandestikstofindefaecesisvrijstabieleorganischeN,diepasnaéén
jaarterbeschikkingkomtendaaromnietgerekendwordttotdestikstofdieopneembaaristijdenshetgroeiseizoen.Dezestikstofdraagtbijaaneenverhogingvandehoeveelheid stikstof
diebeschikbaarkomttengevolgevanmineralisatievanorganischestofuitdebodem.
De stikstof in urine is voor 50-90 %aanwezig in de vorm van ureum, het resterende
gedeeltekomtvoorinandereverbindingendieookgemakkelijk afbreekbaar zijn ,zodatalle
stikstof indeurineinheteerstejaarbeschikbaaris(Doak, 1952).Hiervanvervluchtigtechter
13 %en27%verdwijntopeenanderemanier,waarschijnlijk doordenitrificatie,zodatslechts
60%vandestikstofinurineopneembaaris(Vertregt&Rutgers,1988).
Slechts eengedeeltevan de opneembare stikstof wordt ookwerkelijk opgenomen.Hoe
grootdatgedeelteis,wordtnietalleenbepaalddoorkarakteristiekeeigenschappenvangras,
maarookdoordehoeveelheidopneembarestikstof inendevochttoestandvandebodem. Het
gedeeltevanhetN-aanboddatwordtopgenomenisredelijkconstant,maarneemtafalshetNaanboderggrootwordt.Omdatbijbeweidingmestflatten enurineplaatselijk hogegiften van
stikstofveroorzaken zaldestikstofterugwinning hiervangeringzijn.Metbehulpvanderesul-
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tatenvanproevenwordtderelatietussenopneembaar stikstof enstikstofopname beschreven
meteenniet-orthogonalehyperbool.
Integenstelling totvochtishetverband tussendehoeveelheid opgenomen stikstof ende
drogestofproduktie nietlineairoverhetheletraject van stikstofopnamen. Hetgewasgaatbij
stikstofschaarste efficiënter metde opgenomen stikstof om, zodat pereenheid opgenomen
stikstof meerdrogestofwordtgeproduceerd.Hetverbandtussenstikstofopname endrogestofproduktie wordtook bepaald doorhettijdstip van oogsten.Grasdatwordt ingekuild wordt
gemaaid bij een drogestofopbrengst van ongeveer 3000 kg/ha, terwijl gras bestemd voor
zomerstalvoedering gemaaid wordt bij 2300 kg/ha. Bij beweiding worden de koeien
ingeschaardbij1700kg/ha.Grasgemaaidbij3000kgds/haheefteenstikstofgehalte datlager
isdanwanneergeoogstwordtbijeendrogestofopbrengst van2300kg/ha.Daaromzalderelatietussen stikstofopname endrogestofopbrengst voormaaienbij 3000kg/haanderszijndan
voormaaienbij2300of 1700kgds/ha.
Derelatietussenstikstofopname endrogestofopbrengst wordtmetbehulpvanderesultaten
vanproeven beschreven meteen niet-orthogonale hyperbool. Derelaties voor opneembaar
stikstof enstikstofopname, envoorstikstofopname endrogestofopbrengst hebbenbetrekking
opconcreteproefveldsituaties meteenbepaaldvochtleverendvermogenzoalsdatindeproeven
aanwezigwas.Omcurventeconstruerenvoormeerdereklassenvanvochtleverendvermogen
wordendemaximaledrogestofprodukties, opbasisvanhetvochtleverend vermogenvande
bodem,zoalsberekendinhoofdstuk 3gebruikt
4.2 Maaien
4.2.1 Deinvloedvanbodemenbemestingopdehoeveelheidopneembarestikstof
Deammoniakvervluchtigingvandrijfmest isafhankelijk vandemethodevanmestaanwending (tabel 6).Isde mesteenmaal indegrond dan isdekansopvervluchtiging miniem,te
meeromdatammoniumsnelwordtomgezetinnitraat.
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Tabel6. Invloed van demethodevan mestaanwending ophet
deel van de stikstof uit de Nm-fractie, dat verloren
gaat.(Korevaar, 1990).
Methodemestaanwending

verlies

-injectie
-zodebemesting
-inregenen
-verdundverregenen
-geenmaatregelen,oppervlakkigeaanwending

0,00-0,01
0,05-0,10
0,05-0,30
0,05-0,30
0,20-1,00

Bijverdereberekeningen wordtvoorinjectiedewaarde0,01envooroppervalakkigeaanwendingdewaarde0,6gebruikt.
Wanneermestniettijdenshetgroeiseizoenwordtuitgeredenzalslechtseengedeeltevande
mineralestikstof opneembaarzijnvoorhetgewas(tabel7).
Tabel7. Invloedvanhettijdstipwaaroprunderdrijfmest opgraslandwordtuitgeredenophet
gedeeltevandenietvervluchtigde stikstof van deNm-fractie datopneembaaris.
(VanderMeer,persoonlijkemededeling).
tijdstip mest uitrijden
sept
okt
nov
dec
jan
febr
mrtt/m aug

opneembaar
0,75
0,40
0,10
0,25
0,40
0,75
1,00

Intabel8staatvoorverschillendetijdstippenvanmestuitrijden hetgedeeltevandestikstof
in de Ne-fractie datvrijkomt in een periode dat gras stikstof kan opnemen.In bijlage 4is
beschrevenhoeditgedeelteberekendis.
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Tabel 8. Deinvloedvanhettijdstip waaroprunderdrijfmest opgrasland wordtuitgereden op
hetgedeeltevandestikstof indeNe-fractie datdooreengrasgewas opneembaaris.
tijdstip mest uitrijden
jan
febr
mrt
apr
mei
juni
juli
aug
sept
okt
nov
dec

opneembaar
0,87
0,89
0,89
0,89
0,88
0,87
0,84
0,81
0,77
0,78
0,81
0,85

Destikstofdepositie indezandgebieden waarmelkveehouderijbedrijven gevestigd zijn staan
vermeld intabel9.
Tabel9. Depositievanstikstof (kg/hajaar) indezandgebieden waar melkveehouderijbedrijvengevestigd zijn (CLM, 1989,naargegevensvanErismanetal., 1987)
regio

depositie

ZO-Overijssel
NW-Gelderland(Veluwe)
NO-Gelderland(Achterhoek)
Midden-Noord-Brabant
NO-Noord-Brabant
ZO-Noord-Brabant

49,0
45,0
52,0
46,0
52,0
50,0

gemiddelde

49,0

Van de totale stikstofdepositie is72 %opneembaar voor het gewas (bijlage 3),dit komt
gemiddeld overeenmet35kgN/ha.jaar.
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Detotalehoeveelheid stikstofdietijdenshetgroeiseizoenvooropnamebeschikbaarkomt
volgtnuuit:
Ntot=Nak+Nd(0,50*(1-C1)*C2 +0,25*C3)+Ns+Nn (kg/hajaar)
Waarin,
Ntot
=totalehoeveelheidstikstofdietijdens hetgroeiseizoenvooropnamebeschikbaar
komt
Nak
=hoeveelheidopneembarestikstofuitkunstmest
Nd
=totalehoeveelheidstikstofindierlijkemest(ongeveer5kg/tondrijfrnest)
Cl
=correctiefactorvoorammoniakvervluchtiging(tabel6)
C2
=correctiefactorvooruitspoelingalsgevolgvanhettijdstipvanuitrijden (tabel7)
C3
=correctiefactorvoormineralisatiebuitenhetgroeiseizoen(tabel8)
Ns
=hoeveelheid stikstof diewordtgemineraliseerd tijdens hetafbreken vanorganischestofuitdebodemenopneembaarisvoorhetgewas.
Nn
=hoeveelheidstikstofafkomstigvandepositieenopneembaarvoorhetgewas
4.2.2 Derelatietussenstikstofopnameendrogestofopbrengst
VanSteenbergen(1977)heeft oververscheidenejareninbemestingsproevendrogestofopbrengstenenstikstofopnamen gemetenvangemaaidgrasland.Deproefvelden lagenopzandgronden verspreid overdeVeluwe,metverschillen invochttoestandvariërendvandroogtot
nat.(Jagtenberg&DeBoer,1967).
OmdatnietaltijdgemaaidisbijeenvastedrogestofopbrengstheeftVandeVen(1991)deze
gegevensbewerktzodatzegeldenvoormaaienbijeendrogestofopbrengst van3000,2300en
1700kg/ha.Infiguur3zijn dezegegevensineengrafiek uitgezeteniseenniet-orthogonale
hyperbooldoordepuntengeconstrueerd.
Hetverbandtussendrogestofopbrengst enstikstofopnamekanmetverschillendewiskundige functies benaderd worden. Relatief eenvoudige functies zijn logarithmische functies en
orthogonalehyperbolen.Beidefuncties blijken hetverbandtussendrogestofopbrengst enstikstofopname niet overhet heletraject goed tebeschrijven. Daaromisgekozenvoordenietorthogonale hyperbool, dievolgens Thornley (1976) goed bruikbaar is om de reactievan
gewassenopdenutriëntenopnametebeschrijven.Goudriaan(1979)gebruiktdeniet-orthogonalehyperboolomdefotosynthesesnelheid alsfunctievandeC02-concentratietebeschrijven.
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Drogestofopbrengst
(ton/ha.jaar)
16 x
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Figuur 3. Derelatiestussen dehoeveelheid stikstof indeoogstbaredelen ende drogestofopbrengstvolgensdoorVandeVen(1991)bewerktegegevensvanVan Steenbergen,
alsgemaaid wordt bijeendrogestofopbrengst van 3000,2300en 1700kg/ha.
Deniet-orthogonale hyperbool
Allereerst zaluitgelegd worden wateenorthogonalehyperboolis,omdatdezeeenvoudiger
isdandeniet-orthogonale hyperbool.
Dealgemenevergelijkingvandeorthogonalehyperboolis:

B+X

f^-t- p

Dezehyperbool bestaat uittweecurven diegescheiden worden door twee asymptoten die
loodrecht opelkaar staan (figuur 4).Ditzijn delijnen Y=CenX=-B.Vooronsdoelisalleende
onderste curvevandehyperboolvoorpositieveX-waarden vanbelang(figuur5).
Derichtingvan deraaklijn aan decurve istebepalen doordeafgeleide van de functie te
bepalen:

dX (B+X)2
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Figuur 4. Orthogonalehyperbool,Y=CX/(B+X),metB=2enC=10

5

6

10

X

Figuur 5. Orthogonalehyperbool,Y=CX/(B+X),metB=2enC=10,alleenvoorX>0.
Debeginhellingvandecurve,deraaklijnaandecurveindeoorsprongisgelijk aanC/B.
Bij toenamevandeX-waardeneemtdehellingsteedsverderaf, totdatdecurvevrijwelhorizontaalloopt.
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Dekrommingvandecurvewordtbepaalddoordetweedeafgeleide vande functie
^2 Y

-2x Cx B

2

d X ~ (B+Xy5
Dekrommingvandecurveishetgrootst indeoorsprong,alsX=0.Hetbeginvandecurve
isdushetslechtstebenaderendooreenrechtelijn.
De vorm van de orthogonale hyperbool wordt bepaald door twee parameters, B en C,
daarom kunnen ook maar twee eigenschappen van de curve beïnvloed worden. Deze eigenschappen zijn deasymptootendebeginhellingvandecurve.Wilmenookdekrommingvande
curvekunnenbeïnvloeden daniseenfunctie meteenextraparameternodig.
Door een term aan de formule voor de orthogonale hyperbool toe tevoegen ontstaat een
niet-orthogonalehyperbool.
Dealgemenevergelijkingvandeniet-orthogonalehyperboolis:
-A*Y**2+X*Y +B*Y +C*X=0
Waarin,
X
Y
A
B
C

=verklarendevariabele
=teverklarenvariabele
=parameter
=parameter
=parameter

Zoalsblijkt uitfiguur 6heeft dezehyperbooltweeasymptoten dienietloodrechtop elkaar
staan.Devergelijkingen voordezetweeasymptoten zijn:
X
B
Y=C en Y= — +
C
A
A
AlsAgelijk isaan0ontstaat weerdeorthogonale hyperbool metdeasymptoten Y=Cen
X=-B (zieookfiguur 7).
Dekrommingvandecurvewordtbepaalddoorhetquotientb=A*C/B.
Infiguur 7zijn driehyperbolen weergegeven metdezelfde waardenvoordeparametersB
enC.Deparameter Cvertegenwoordigt dewaardevandehorizontale asymptoot.De richtingscoefficiënt vande raaklijn aandecurve indeoorsprong isgelijk aan C/B. Als geldt b=0dan
ontstaat een orthogonale hyperbool. Dit ishet geval alsA=0. Alsdeparameter C nul wordt
geldtookb=0,maardezemogelijkheid isnietrelevant.
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Alsb=l endusA=B/C,danbestaatdecurveuittweelijnstukken:Y=X/AvoorXkleiner
danBenY=CvoorXgroterdanB.
Y-aa

Y»C

Figuur 6. Schematischevoorstellingvandeniet-orthogonalehyperbool

is

a

s

£-«*

Figuur7. Drieniet-orthogonale hyperbolen,metallendezelfde beginhellingenhorizontale
asymptoot,maarmeteenanderelaornming.
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Deparameters voor de curve infiguur3die maaien bij 3000 kg ds/ha weergeeft zijn
vermeldinTabel10.
Tabel 10. Deparametersvoorde niet-orthogonalehyperboolinfiguur3bijmaaienbij3000kgds/ha.
B

Maai
stadium
kgds/ha
3000

(kgN/tonds) (kgN/ha.jaar) (tonds/hajaar)
17,77
300,1
15,83

Debeginhellingvandecurve(C/B)isdeinversevanhetN-gehaltevanhetgrasbijlage
stikstofopname,dezeis 19,0gN/kgdrogestof.DitisietshogerdandevuistregeldieSibma&
Ennik(1988)hanteren,teweten 15gN/kgdrogestof.Dehorizontaleasymptoot(C=15,83ton
ds/ha.jaar)ligtbovendehoogstgemetenwaarde;perdefinitie zaldehyperbooldeasymptoot
nooitraken.Dewaardeb(A*C/B),diedekrommingvandecurvebepaald,is0,937.
Omcurventeconstruerenvoormeerdereklassenvanvochtleverendvermogenwordende
maximaledrogestofprodukties zoalsberekendinhoofdstuk 3gebruikt.Omdathiergeenverschilgemaaktistussenmaaienbijverschillendedrogestofopbrengsten persnede,isdemaximaleopbrengstbijmaaienbijeendrogestofopbrengst van2300kg/hageschatalshetgemiddeldevandeopbrengstenvanmaaienenbeweiden,tabel 11.
Tabel 11. Maximaleopbrengstvangrasbijdriemaaistadiaenbijverschillendvochtleverendvermogenvandebodem(kgds/ha.jaar).
maaistadium
(ds/ha.snede)
3000
2300
1700

vochtleverendvermogenbodem(mm)
25
10.025
9.439
8.853

75

125

175

225

11.057
10.414
9.770

12.088
11.387
10.686

13.738
12.671
11.603

15.558
14.039
12.520
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Verondersteldwordtdatonderdeproefomstandigheden, zoalsdiegoldenvoordeproeven
van Van Steenbergen, en waarop bovenstaande niet-orthogonale hyperbolen zijn gebaseerd
maximaal 550kgN/ha.jaar opgenomen kon worden. Ditongeachtdemaaifrequentie. Alsgemaaid wordt bij een drogestofopbrengst van 3000 kg/ha, dan is de maximale drogestofopbrengst 14.86 ton/ha.jaar en het bijbehorende N-gehalte is dan 37,0 g/kg drogestof.
Verondersteld wordt datditmaximale N-gehaltegeldigisvoorelkeklassevan vochtleverend
vermogen van de grond. De asymptoot (C)die voor de curve van maaien bij 3000 kg ds/ha
berekend is,heeft een waardedie6,6 %groterisdandemaximaledrogestofopbrengst, gerelateerd aandezemaximale drogestofopbrengst. Daarom zullende asymptoten van decurven bij
anderevochtleverende vermogens ook 6,6 %boven de maximaleprodukties liggen die hiervoorberekend zijn inhoofdstuk 3.Aangenomen wordtdatdekrommingvandecurvenbijanderevochtleverendevermogensdezelfde isalsdecurveinfiguur3.
Gesteld wordt dat alle curven dezelfde initiële helling hebben. Dit betekent dat het stikstofgehalte bij zeerlagehoeveelheden opgenomen stikstof onafhankelijk isvanhetvochtleverend vermogen vande grond.
Verondersteld isdatvochtindie situatienieteen groeibeperkende factor is.Infiguur 8zijn
de curven voor verschillende vochtleverende vermogens van de grond getekend, in tabel 12
zijn de parameters van deze niet-orthogonale hyperbolen vermeld. Omdat de initiële helling
(C/B)en devormvan decurven (A*C/B)voor allevochtklassen gelijk zijn, hebben ze allen
dezelfde waardevoordeparameterA.
Drogestofopbrengst
16-1

_ _ _ _ _ ^ 2 2 5 mm

14-

-^~~~~^
-—"

12'

-sC^

l^r^_

10-

- - 175
-125

—•—•

25

8•
6•
4•

^ % > ^
^>^

2•
0•

1—
100

1
200

1

— 1

300
400
N-opname (kg/ha.jaar)

1
500

—4
600

1
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Figuur 8. Derelatiestussen dehoeveelheid stikstof indeoogstbaredelen ende drogestofopbrengst op gronden met een verschillend vochtleverend vermogen, als gemaaid
wordtbijeendrogestofopbrengst van3000kg/ha.
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Tabel 12. Deparametersvoordecurveninfiguur8zijn:
Vochtleverend
vermogen (mm)
25
75
125
175
225

A

B

C

17,77
17,77
17,77
17,77
17,77

202,6
223,5
244,3
277,7
314,4

10,69
11,79
12,89
14,65
16,59

Alszomerstalvoederingwordttoegepast,danwordthetgrasgemaaidalsdedrogestofopbrengst2300kg/hais.Hierdoorishetverband tussen stikstofopname en drogestofopbrengst
andersdan wanneergemaaidwordtbij3000kgds/ha(figuur 3).Demethodeomtotcurven
voorverschillendevochtleverendevermogensvandegrondtekomenisdezelfdealsdemethodedieistoegepastbijmaaienbij3000kgds/ha.
De parameters voor de curve infiguur3die maaien bij 3000 kg ds/ha weergeeft zijn
vermeldinTabel 13.
Tabel 13. Deparameters voorde niet-orthogonalehyperboolinfiguur3bijmaaienbij2300kgds/ha.
Maai
stadium
kgds/ha
2300

A

B

(kgN/tonds) (kgN/ha.jaar) (tonds/hajaar)
18,52
296,8
14,88

DemaximaleN-opnamewordtweerop550kg/ha.jaargesteld.Ditwordtbereiktbijeen
drogestofopbrengst van 13,88ton/ha.jaaren een N-gehaltevan 39,7 g N/kgdrogestof.De
asymptoot ligt7,3 %hogerdandemaximaledrogestofopbrengst. Opdezelfde wijze alsbij
maaientenbehoevevaninkuilenwordennudeparametersvoordecurvenvoorverschillende
vochtleverendevermogensvandegrondberekend.
In figuur 9 zijn decurven voorverschillende vochtleverende vermogens van degrond
getekend,intabel14zijndeparametersvandezeniet-orthogonalehyperbolenvermeld.
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Drogestofopbrengst
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Figuur 9. Derelatiestussen dehoeveelheid stikstof indeoogstbaredelen ende drogestofopbrengst op gronden met een verschillend vochtleverend vermogen, als gemaaid
wordtbijeendrogestofopbrengst van 2300kg/ha.
Tabel 14. Deparametersvoordecurveninfiguur 9zijn:
Vochtleverend
vermogen (mm)
25
75
125
175
225

A

B

C

18,52
18,52
18,52
18,52
18,52

202,0
222,8
243,7
271,1
300,4

10,12
11,17
12,21
13,59
14,06

Bij beweiding worden de dieren ingeschaard als de drogestofopbrengst 1700 kg/ha is.
Voorhetverbandtussen stikstofopname endrogestofopbrengst wordtuitgegaanvanmaaien bij
1700kg/ha.Later,indevolgendeparagraaf,wordthetextraeffect vanweiden toegevoegd.De
drogestofopbrengsten en stikstofopnamen uit de proeven van Van Steenbergen (1977) zijn
aangepast zodatzenu geldigzijnvoormaaienbij 1700kgds/ha (figuur 3),(VandeVen, 1991)
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De parameters voor de curve in figuur 3 die maaien bij 1700 kg ds/ha weergeeft zijn
vermeldinTabel15.
Tabel 15. De parameters voor de niet-orthogonale hyperboolinfiguur 3bijmaaien bij 1700kgds/ha.
Maai
stadium

B

kgds/ha
2300

(kgN/tonds) (kgN/ha.jaar) (tonds/hajaar)
19,88
293,8
13,60

Ook hier wordt weer aangenomen dat maximaal 550kg N/ha.jaar wordt opgenomen. Dit
wordt bereikt bij een drogestofopbrengst van 12,62 ton/ha.jaar en een N-gehalte van 43,6 g
N/kgdrogestof.Deasymptootligt7,8 %bovendemaximaledrogestofopbrengst. Op dezelfde
wijze als bij maaien ten behoevevan inkuilen worden nu deparameters voorde curven voor
verschillendevochtleverendevermogensvandegrond berekend.
In figuur 10 zijn de curven voor verschillende vochtleverende vermogens van de grond
getekend,intabel 16zijn deparametersvandezeniet-orthogonale hyperbolenvermeld.
Drogestofopbrengst
(ton/ha.jaar)
14 •

^ f - 225 mm

"Fl\.~ - 175
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1
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Figuur 10. Derelaties tussen dehoeveelheid stikstof indeoogstbaredelen endedrogestofopbrengstopgrondenmeteenverschillend vochtleverend vermogen, alsgemaaid
wordtbijeendrogestofopbrengst van 1700kg/ha.
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Tabel 16. Deparametersvoordecurveninfiguur 10zijn:
Vochüeverend
vermogen (mm)
25
75
125
175
225

A

B

C

19,88
19,88
19,88
19,88
19,88

206,1
227,5
248,8
270,2
291,5

9,54
10,53
11,52
12,51
13,50

4.2.3 Derelatietussenopneembaar stikstofenstikstofopname indeoogstbaredelen
Proeven waarbijdeopneembare stikstof isbepaaldzijnnietuitgevoerd.Welzijner proefresultaten bekendvan stikstofopnamen indeoogstbaredelen bijverschillende stikstofgiften. In
figuur 11zijnde stikstofopnamen tegendestikstofgiften vandeproeven teRuurloenDenHam
(Snijders et al., 1987) en Finsterwolde (Prins, 1983)uitgezet Deproefvelden van Ruurlo en
Den Ham lagen opzandgronden meteen bewortelbare dieptevan maximaal 40cm,het proefveldinFinsterwolde bestonduiteen 30tot50cmdikkezandgrond gelegen opeen ondergrond
van lichtezavel,ziebijlage5.
Omhetstikstofaanbodomtezetten naaropneembaar stikstofisaangenomen datalserniet
bemest wordt met stikstof, de N-benutting van de stikstof die via mineralisatie beschikbaar
komt80%is. Ditpercentageisgebaseerdopdebeginhellingen vandelijnen van Finsterwolde
enDen Haminfiguur 11.Bijdeproef inRuurlowerddestikstof bijlageN-gift voor95%benut,datiserghoogendaaromisdezewaardenietgebruikt Dezegecorrigeerde gegevens zijn
weergegeven in figuur 12.Door deze gegevens iseen niet-orthogonale hyperbool getrokken
dieookinfiguur 12isgegeven.
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Figuur 11. Stikstofopname indeoogstbaredelen alsfunctie vandestikstofgift indeproeven
teRuurlo,DenHamen Finsterwolde.
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Figuur 12. Derelatiestussendeopneembare hoeveelheid stikstofendestikstofopname inde
oogstbaredelen indeproeven teRuurlo,DenHamenFinsterwolde.
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Deparametersvoordebest-fittendecurvezijn zijnvermeldintabel17
Tabel 17. De parameters voor de niet-orthogonale hyperboolinfiguur12.
A
(kgN/ton ds)
1,14

B
(kgN/ha.jaar)
722,2

C
(tonds/hajaar)
615,2

Deinitiëlehelling (C/B)vandezecurveis0,85.Ditterwijl bijhetaanpassen vande meetwaarden wasaangenomen dat deN-benuttingvan de stikstof diedoor mineralisatievrij komt
80 %was.
De maximale N-opname wordt voor deze proeven gelijkgesteld aan 550 kg/ha.jaar. De
asymptoot (parameter C)is 11,85%groterdandemaximaleN-opname.
Om curven te construeren voor meerdere klassen van vochtleverend vermogen wordt
aangenomen datdeN-opnamegelijk isaandeN-opnamediebehoortbijdemaximaleproduktieszoalsdiehiervoorvastgesteld zijn.Aangenomen wordtdatdekrommingvandecurven bij
anderevochtleverende vermogensdezelfde isalsdecurveinfiguur 12.Ook wordtgesteld dat
alle curven dezelfde initiële helling hebben. Dit betekent dat de stikstofopname bij zeer lage
hoeveelheden opneembaar stikstof onafhankelijk is van het vochtleverend vermogen van de
grond.
In figuur 13, 14en 15zijn, voor maaien bijrespectievelijk 3000,2300 en 1700kg ds/ha,
decurvenvoorverschillendevochtleverendevermogensvandegrondgetekend,intabel 18,19
en20zijn deparametersvandezeniet-orthogonalehyperbolenvermeld.
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Figuur 13. Derelatiestussendeopneembarehoeveelheid stikstof endestikstofopname inde
oogstbare delen op gronden met een verschillend vochtleverend vermogen, als
gemaaidwordtbij 3000kgds/ha.
Tabel 18. Deparametersvoordecurveninfiguur 13zijn:
Vochtleverend
vermogen (mm)
25
75
125
175
225

A

B

C

1,14
1,14
1,14
1,14
1,14

485,4
535,4
585,3
665,2
753,3

414,9
457,6
500,3
568,5
643,9
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Figuur 14. Derelatiestussendehoeveelheidopneembare stikstofende stikstofopnameinde
oogstbare delen op gronden met een verschillend vochtleverend vermogen, als
gemaaidwordtbij2300kgds/ha.
Tabel 19. Deparametersvoordecurveninfiguur 14zijn:
Vochtleverend
vermogen (mm)
25
75
125
175
225

A

B

C

1,14
1,14
1,14
1,14
1,14

490,4
541,0
591,6
658,3
729,4

419,1
462,4
505,6
562,6
623,4
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Figuur 15. Derelatiestussen dehoeveelheid opneembare stikstofendestikstofopname inde
oogstbare delen op gronden met een verschillend vochtleverend vermogen, als
gemaaidwordtbij 1700kgds/ha.
Tabel20. Deparametersvoordecurven infiguur 15zijn:
Vochtleverend
vermogen(mm)
25
75
125
175
225

A

B

C

1,14
1,14
1,14
1,14
1,14

505,1
557,4
609,7
662,0
714,4

431,7
476,4
521,1
565,8
610,6

Hetisnumogelijk omderelatiestussendeopneembare hoeveelheid stikstof ende stikstofopname(figuur 13,14of 15)tecombineren metderelatiestussendehoeveelheid stikstof inde
oogstbare delen endedrogestofopbrengst (figuur 8,9of 10)endit alles weer te combineren
met de relatie tussen het stikstofaanbod en de opneembare hoeveelheid stikstof zoals
beschreven inparagraaf 4.1. Ditisgebeurd indefiguren 16en 17voorrespectievelijk maaien
bij 3000en2300kgdrogestof perha,onderdeaannamedatdebodem-N 180endeN-depositie45kg/ha.jaarbedraagt.
Wanneer nietwordtbemestmetstikstof isdedrogestofopbrengst ongeveer 8ton/ha.jaaren
destikstofopname 180kgN/ha.jaar.
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Figuur 16. Het effect van de gift kunstmest-N op de hoeveelheid opneembare N, de N-opname en de drogestofopbrengst bij maaien bij 3000 kg drogestof per ha en vijf
niveaus van vochtleverend vermogen van de bodem (25, 75, 125, 175 en 225
mm).
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Figuur 17. Het effect van de gift kunstmest-N op de hoeveelheid opneembare N, de N-opname en de drogestofopbrengst bij maaien bij 2300 kg drogestof per ha en vijf
niveaus van vochtleverend vermogen van de bodem (25, 75, 125, 175 en 225
mm).
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4.3 Beweiden
4.3.1 Deinvloedvanbodemenbemestingopdehoeveelheidopneembarestikstof.
Beweidenvangraslandverschiltmetmaaienvoorconserveringdoordathetgrasgeoogst
wordtbij 1700kgdrogestofperhectareinplaatsvanbij3000kg/ha,maarvooraldoordathet
grootstegedeelte(75%ofmeer)vandestikstofdiedoordedierengeconsumeerdwordtweer
terugbelandt ophetweiland (Valketal., 1990).Doordeurineenfeaces komtdezestikstof
pleksgewijs terug.Bijbeweidenkaneenonderscheidgemaaktwordentussendagennachtbeweiden (04) enalleen overdag beweiden (B4).Bij het04-systeem krijgen dedieren alleen
gras,aangevuldmetenkelekilo'skrachtvoertijdenshetmelken.BijhetB4-systeemkrijgende
dierenopstalmaïsgevoerd.Bijditsysteemontstaanminderurine-enmestplekken,bovendien
bevatdeurineminderstikstofomdathetrantsoenmindereiwitbevat,endebenuttingdoorde
dierenietsgroteris.
Zoalsreedsisvermeldinparagraaf 4.1,wordtaangenomendatdeNindefaeces nietopneembaarisvoorhetgewas,omdat 13 %vervluchtigtenderestaanwezigisinslecht afbreekbaarmateriaal.Vandestikstof inurineis60% opneembaar,derestvervluchtigtendenitrificeert(zieparagraaf4.1).
Deinvloedvanstikstof t.g.v.mineralisatie,depositieenbemestingishetzelfde alsinde
situatiewaarbijgemaaidwordtbijeendrogestofopbrengstvan1700kg/ha.
4.3.2 Derelatietussenopneembaarstikstofenstikstofopname.
Deopneembarestikstofafkomstig uiturinegedraagtzichhetzelfde alsdemineralestikstof
uitkunstmest Omdatechterurineookinhetnajaarwordtgedeponeerdendannietmeerallein
deurineaanwezigestikstofvoordewinterkanwordenopgenomen,wordtveronderstelddat
slechts 50 %vandepotentieel extraN-opnameten gevolgevan urineook werkelijk wordt
opgenomen.Ditpercentageisgebaseerdoponderzoekmetkunsturine opzandgrasland(Van
derMeer&VanUumvanLohuyzen, 1989).Inditonderzoekwerdeengedeelteopeenhoog
N-niveaubemest(ongeveer400kgN/ha.jaar)enderestopeenlaagniveau,ongeveer 120kg
N/ha.jaar.Bijlagegiften ishetdenkbaardateengroterprecentagevandepotentieelextraNopnameookwordtopgenomen. DeextraN-opnameinhetgrastengevolgevanurineplekken
zorgtvoorextrastikstofindeurineenfaecesdieweervoorextraN-opnameinhetgraszorgt.
Ditiseenoneindige"loop"waarbijdecumulatieveextraN-opnameblijft toenemen.Naenkele
kerendoorlopenvandezeloopisdezetoenameechteralteverwaarlozen,zodatzonderbezwaar
uitdezeloopgesprongenkanworden.
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4.3.3 Derelatietussenstikstofopnameendrogestofopbrengst.
Hetgraslandwordtbeweidalser1700kgoogstbaredrogestofperhectareophetveldstaat
Derelatietussenstikstofopname endrogestofopbrengst isdezelfdealswanneergemaaidwordt
bij 1700kgdrogestof perhectare.Ookindeurineplekkenisdezerelatiegeldig.HogereN-gehalteninhetgrasinurineplekkenzijn hetgevolgvanhogerehoeveelheden N-opneembaaren
daardoorhogereN-opnameenhogeredrogestofopbrengst invergelijking metandereplaatsen
inhetperceel.
4.3.4 Vierkwadrantenfiguur
Analoogaanfiguur 16en 17ishetmogelijk eenvierkwadrantenfiguur voorbeweidente
maken.Omdat bij beweiding stikstof recirculeertishetnoodzakelijk berekeningen meteen
computermodel uit te voeren. Van de Ven (1991) heeft een graslandbeheersmodel
(GRASMOD)ontworpen waarmeedezeberekeningen gemaaktkunnenworden.Ditmodelis
gebruiktomeenvierkwadrantenfiguur voorbeweidingoptestellen.Bijbeweidenkanonderscheidgemaaktwordentussendagennachtbeweiden (04)enalleenoverdagbeweiden(B4).
Figuur 18geeft devierkwadrantenfiguur voorhetB4-systeem,terwijl figuur 19voordagen
nachtbeweidengeldt.Indezefigurenisdestikstof uitdeurinedieopneembaarisvoordeplant
nietinbegrepenbijdeopneembarestikstofzoalsdieopdeasisuitgezet.Ditomdathetnietjuist
isomdezehoeveelheid stikstof ongecorrigeerdoptetellenbijdeanderebronnendiewelhomogeenverdeeldzijnoverhetland.Destikstofopname bijdagennachtbeweidenisietsgroter
danbijbeperktomweidenbijdezelfdebemestingomdatbijdagennachtbeweidenmeerurine
ophetperceelbelandtenminderindestal.Bijbeweidenisdestikstofopnameietshogerdanbij
maaien(ziefiguur 15),omdatbijmaaienhelemaalgeenurineophetgraslandkomt
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Figuur 18. Het effect van kunstmest N-bemesting op de hoeveelheid opneembare stikstof, de
N-opname en de drogestofopbrengst bij alleen overdag beweiden en vijf niveaus
van vochtleverend vermogen van de bodem (25,75,125,175 en 225 mm).
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Figuur 19. Het effect van kunstmest N-bemesting op de hoeveelheid opneembare stikstof, de
N-opname en de drogestofopbrengst bij dag en nacht beweiden en vijf niveaus
van vochtleverend vermogen van de bodem (25,75,125,175 en 225 mm).
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5. Stikstofemissie
5.1 Nitraatuitspoeling
Zoalsuithetvorigehoofdstuk bleekwordtnietallemineralestikstofdieindebodemaanwezigisdoorhetgrasindeoogstbaredelenopgenomen.Destikstofdienietwordtopgenomen
kanvastgelegd wordeninwortelsenstoppelsofkanverloren gaandoordenitrificatie ofuitspoeling.Deuitspoelingvanstikstofgebeurtvooralindevormvannitraat.
VanderMeer &Meeuwissen (1989) hebben een'gemiddelde'relatie tussen stikstofbemestingennitraatuitspoelinggegevenvoordiepontwaterdzandgrasland bijuitsluitendmaaien,
ziefiguur20.

uitspoeling n i t r a a t - N
( kg ha" 1j a a r " 1)
300

o-

•o weiden
•A maaien
- - M T C drinkwater

200

100

gift k u n s t m e s t - N (kg ha" 1 jaar" 1 )
Figuur20. Heteffect vandegift kunstmest-Nopdeuitspoelingvannitraat-Nuituitsluitend
gemaaid graslandopdiep ontwaterde, goedvochthoudende zandgrond.De onderbrokenlijn geeft deuitspoelingaanwaarbijdemaximaaltoelaatbareconcentratievan nitraat indrinkwater (11,3gnitraat-Nperm^) wordt bereikt.(Vander
Meer&Meeuwissen,1989)
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Omdenitraatuitspoelingbijgronden metverschillend vochtleverend vermogen enbodemmineralisatie tekunnen berekenen isdezerelatietussen stikstofbemesting en nitraatuitspoeling
omgevormd toteenrelatietussenhetoverschotaanmineraleNindebodem (aanvoervanmineraleNminusN-opnameindeoogstbaredelen)endenitraatuitspoeling:
NO3 = f(Nprofiel -Nopname)
Omdeaanvoervanminerale stikstof tekunnen berekenen iseen schatting gemaaktvande
hoeveelheid stikstof dievrijkomt doormineralisatieendepositie vanuitde lucht. Dehoeveelheid uitbodemmineralisatieisgeschatop 180kg/ha.jaarendeN-depositieop45kg/ha.jaar.De
stikstofopname doorhetgrasisberekend metvergelijkingen zoalsindevoorgaande paragrafen
is beschreven met de aanname dat het vochtleverend vermogen van de zandgrond 125 mm
bedraagt.
Intabel 21ishetresultaatvandeaannamenenberekeningen gegeven.Derelatietussende
stikstof in het bodemprofiel minus de stikstofopname en de nitraatuitspoeling is beschreven
doordewiskundige formule:
Y=A+B*X +C*X2
Tabel21 Nitraatuitspoeling alsfunctie vandestikstof inhetbodemprofiel minusde stikstofopname.
Nprofiel -N-opname
(kg/ha)
69
87
110
143
195
268
353

Nitraatuitspoeling
(kgN/ha)
13,0
15,5
22,6
27,4
56,0
104,0
166,0

In figuur 21 is deze functie weergegeven, de waarden voor A,B en C zijn door regressie
bepaald: A= 3,779; B=0,0243;C=0,00125.
Defunctie geeft eengoedebeschrijving vandepunten.Voorzichtigheid isechter geboden
bij extrapolatie. Bij zeerhogeX-waarden zaldenitraatuitspoeling metdezefunctie overschat
worden omdatdeze kwadratisch blijft stijgen. In werkelijkheid magverwacht worden dathet
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kwadratischeverband ineenlineairverband zalovergaan.Daaromwordt aangenomen dat als
hetmineraleoverschot aanNindebodemgroterisdan 350kg/ha.jaar90%vanditextra overschot zal uitspoelen. Ditpercentage isgebaseerd op deraaklijn van de curve bij het hoogste
meetpunt
Nitraatuitspoeling
(kg N/ha.jaar)
180

E Meetpunten
^Formule
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N-profiel - N-opname (kg/ha.jaar)

Figuur 21. Nitraatuitspoeling als functie van de stikstof in het bodemprofiel minusde stikstofopname.
Derelatievoornitraatuitspoeling zoalsVan derMeeren Meeuwissen hebben opgesteld is
gebaseerd op gegevens van proefvelden met een grondwatertrap van VII* (VUTvolgens de
nieuwste indeling). Nitraatuitspoeling is sterk afhankelijk van de grondwatertrap. Bij hoge
grondwaterstanden treedt meer denitrificatie op en daardoor spoelt er minder nitraat uit.
Steenvoorden (1988) en Boumansetal.(1989) hebben hieronderzoek naargedaan. Op grond
hiervan hebben Goossensen & Meeuwissen (1990) correctiefactoren opgesteld, waarmee de
uitspoeling gecorrigeerd kanwordenvoordenitrificatie inafhankelijkheid vandegrondwatertrap,Tabel22.
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Tabel22. Invloedvandegrondwatertrap (Gt)opdenitraatuitspoeling ophetvlakvan 1 mmv.Denitraatuitspoelingisuitgedruktineenindex,waarbijdeuitspoelingbijGt
Vulgesteldisop1 (naarGoossensen&Meeuwissen,1990).
Gt

Correctiefactor voor
nitraatuitspoeling

I

0,00
0,05
0,05
0,10
0,10
0,40]
0,50
0,50
0,60
0,75
1,00

n
ii*

ni

m*
IV
V
y*
VI

vn
vm

Bijbeweidingzaldenitraatuitspoeling bijgelijkeN-bemestinggroterzijndanbijmaaien
omdatop urineplekken het stikstofaanbod groter isdan op andereplaatsen in hetweiland.
Aangenomenwordtdat60%vandestikstofinurineopneembaaris.Derestgaatverlorendoor
vervluchtiging(13%)envermoedelijk chemodenitrificatie (27%),zieparagraaf4.1.Dezeextra
stikstofzorgtvoorextrastikstofopname,maarookvoorextranitraatuitspoeling.
Infiguur22isdenitraatuitspoelingscurvevoormaaienendag-ennachtbeweidengetekend,
zoalsdieisberekenddoordeaangepasteversievanhetmodelGRASMODvanVandeVen
(1991)datopbovenstaandeaannamenisgebaseerd.
Omdat nietalle urinein het voorjaar wordt gedeponeerd isde stikstofbenutting vande
urine-Nmindergoeddanvandekunstmest-N,zieparagraaf4.3.2.Hierdoorzaldenitraatuitspoeling groter zijn dan wanneer depotentieel extra N-opname ten gevolgevan urine ook
werkelijkwordtopgeno,men,ziefiguur 22.Ditverschilisechternietgroot,terwijlhetverschil
bijlageN-giften waarschijnlijk zelfsnogtegrootisgeschat
Alsdenitraatuitspoeling nietmeer dan 34kgN/ha.jaarmagworden,magde stikstofbemestingbij maaiennietmeerdan300kg/ha.jaarbedragenenbijdagennachtbeweidenniet
meerdan 110kg/ha.jaar.
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Figuur 22. Nitraatuitspoeling als functie van de stikstofgift bij maaien ( ) en dag- en
nachtbeweiden: (
) alsdepotentieelextraN-opnameuiturineook werkelijk
wordt opgenomen en (
)als 50 %van depotentieel extra N-opname wordt
opgenomen. (
)drinkwaternorm.

5.2 Ammoniakvervluchtiging
Ammoniakvervluchtiging treedtbijgrasland datgemaaid wordtalleen maar opkortnahet
uitrijden vandrijfmest. Ongeveer dehelft vande stikstof inrunderdrijfmest bestaatuitammonium.Dehoeveelheidammoniakdievervluchtigtisafhankelijk vandehoeveelheiddrijfmest en
demethodevanuitrijden, zieparagraaf 4.2.1.Devervluchtiging isalsvolgtteberekenen:
Nam =Nd *0,5 * Cl
waarin,
Nam
=hoeveelheidstikstof diealsammoniakvervluchtigt
Nd
=hoeveelheid stikstof in runderdrijfmest
Cl
=correctiefactor m.b.Ldemethodevanmestaanwending (tabel6)
0,5omdat50%vanNdmineraal is

51
Tijdens beweiding treedt bovendien vervluchtiging opuit faeces en urine en ten gevolge
van beweidingsverliezen. Devervluchtiginguitfaeces enurineisinbeidegevallen 13%vande
totalehoeveelheid stikstof,zieparagraaf 4.3.1.
Vandestikstof indebeweidingsverliezen vervluchtigt 3%(Vertregt &Rutgers,1988).

5.3 Denitrificatie
Dedenitrificatie isnet alsde nitraatuitspoeling afhankelijk gesteld van hetoverschot aan
minerale N in de bodem (aanvoer van minerale N minus N-opname in de oogstbare delen).
Verondersteld is dat 10 %van dit overschot verloren gaat door middel van denitrificatie. In
paragraaf 5.1 isaangegeven datextradenitrificatie opkantreden bij andere grondwatertrappen
danVu*.Dezeextradenitrificatie komtdannogbijde 10%vanhetoverschotaanmineraleN
indebodem.
Bij beweiding isdedenitrificatie groteromdat27 %vande stikstof inurine denitrificeert,
zieparagraaf 4.3.1.
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6. Het graslandbeheersmodel
6.1 Inleiding
VandeVen(1991)heeft eengraslandbeheersmodel ontwikkeldwaarmeehetmogelijk is
omdenutriëntenhuishoudingbijeenbepaaldgraslandbeheersneltekwantificeren.Ditmodelis
aangepastvoorderelatieszoalsdieindevorigehoofdstukken zijnbeschreven.
EenglobalebeschrijvingvanditmodelisgegeveninVandeVen 1990,waaruitdevolgendeparagraafisovergenomen.VooruitgebreidereinformatiewordtverwezennaardebeschrijvingvanGRASMOD(VandeVen,1991).
Nadeglobalebeschrijvingvanuitgangspunten,opbouwvanenaannameninGRASMOD
wordtaangegevenwelkeveranderingeninhetmodelzijnaangebracht
6.2 Het graslandbeheersmodel GRASMOD
Deuitgangspunten ingrasmod
VoorhetopstellenvanGRASMODzijneenaantaluitgangspunten gedefinieerd
- Alle berekeningen worden uitgevoerd opjaarbasis. Hiermeekan wordenvolstaan
omdathetdebedoelingisinzichttekrijgeninderelatiesgewasproduktie-toediening
vannutriënten-emissievannutriëntenvoorgemiddeldesituaties.
-DerelatiesenaannameninGRASMODzijn ontleendaandeliteratuurenaandeskundigen;
tevenszijn normenvandelandbouwvoorlichtinggebruikt Daarwaaronvoldoendegegevens
voor handen waren, zijn schattingen gedaan. GRASMOD is geen verklarend maar een
beschrijvendmodel,waarinvoornamelijkempirischerelatieszijnverwerkt
-GRASMODisgeldigvoorblijvendgrasland.
-Hetgrasland isgelegenopeendiepontwaterdezandgrondmeteengoedebodemstruktuur.
Voorlopigwordtaangenomendatwatergeenbeperkendefaktor isvoorgewasgroei.
- Aangenomen wordtdatdenormale teeltmaatregelen behorend bij een goede graslandverzorgingophetjuistemomentwordenuitgevoerd.DezemaatregelenzijnnietinGRASMOD
terugtevinden,omdatzewordengekarakteriseerd doorinzetvanarbeidenmachines,die
nietinhetmodelzijnopgenomen.
-MetGRASMODmoetenvoorverschillendevormenvangraslandgebruik bijeenreeksvan
opbrengstniveausinputsenoutputsgekwantificeerd kunnenworden.
Inhetmodelwordendrievormenvangraslandgebruikonderscheiden:zomerstalvoedering,
onbeperkt omweiden enbeperkt omweiden. Bij zomerstalvoedering staan dekoeien dagen
nacht binnen enwordtgrasversopstalvervoederd. Hetgraswordtgemaaid alser2300kg

53
oogstbare drogestof per haop hetveld staat.Onbeperktomweiden isgedefinieerd alshetsysteem, waarbij dekoeien gedurende het zomerseizoen dag en nacht buiten zijn en regelmatig
naareen anderperceel worden gebracht.Hetgraslandkrijgt daneenaantal wekenrustomweer
eenvoldoende zware snede tevormen voordevolgende oogst.Inscharen gebeurt bij 1700kg
oogstbare drogestof per ha.Bij beperktomweiden zijn de koeien overdag buiten enworden 's
nachts opgestald. Het is noodzakelijk de dieren ook 's nachts ruwvoer te verstrekken, omdat
doordekorteweideperiode nietvoldoende grasopgenomen kan worden.
Het aantal dagen waarin een perceel wordt afgeweid, voordat opeen ander perceel wordt
ingeschaard, kan variëren. In GRASMOD isvoorlopig uitgegaan van een standaard beweidingsduurvan4dagen.Dezeperiode kanechterook 1 of2dagen ofmeerdan4dagen zijn.De
lengtevan debeweidingsperiode beïnvloedtvoornamelijk debeweidingsverliezen. Hoekorter
debeweidingsperiode, hoekleinerdeverliezen.
Alle drie gebruikswijzen kunnen gecombineerd worden met maaien voor winning van
wintervoer. Hetmaaipercentageisvariabelenkan doordegebruikervan hetmodel opgegeven
worden. Dezwaartevan eenmaaisnedevoorconservering is3000kgha" .
dsproduktie. kgha-1jr-t
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Figuur 23. De relatietussenN-opnameende bruto
drogestofproduktie bij3ocgsrfrequenties. nloogsten bij1
700 ( ), 2300 ( ) en3OOO (
) kgpersnede.

In figuur 23isvoordeverschillende snede-opbrengstendejaarproduktie uitgezet tegende
N-opname.Dezeverbanden zijn afgeleid uitderesultaten vaneen 10jaardurendeveldproef op
'normaal' vochthoudende zandgrond, gelegen op drie lokaties (Van Steenbergen, 1977 en
ongepubl.gegevens;Vande Ven, 1991).Dejaarlijkse N-opnamewordtvooral beïnvloeddoor
deN-bemestingennietzozeerdoordeoogstfrequentie (Sibma&Alberda, 1980;Prins, 1983).
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Dedrogestofproduktie wordtwel beïnvloed doorde oogstfrequentie. Nadeoogst van gras
treedtsteedseenperiodevanverminderdegroeiop.Deoogstfrequentie bepaalthetaantalhergroeiperiodenendaarmeedetotalelengtevandeperiodemetverminderdegroeiendejaarproduktie.Voorelkvandedrieoogstfrequenties, namelijk steedsoogsten bijeenopbrengstvan
1700,2300en3000kgha" ,isduseenanderecurveafgeleid. Demaximale drogestofproduktieonderbeweidingenbijmaaienvoorzomerstalvoederingenvoorconserveringisrespectievelijk 12400,13400en 14800kgha"1jr"1 (figuur23).
Deopbouwvanenaannamen ingrasmod
DeN-huishouding zoalsinhetmodelbeschreven, isschematisch weergegeven in figuur
24.
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Figuur 24. Schema van de N-huishouding van grasland in het weideseizoen

DeNdiedoorhetgraswordtopgenomen, isafkomstig vanleveringdoordebodem,depositieenbemesting.MineralisatievanNisgesteldop 180endedepositieop45kgha" jr" .
DeN-opnameuitdezetweepostensamenisgesteldop150kgha" jr" (VanderMeer,1987).
AlsdeN-opnamehogermoetzijn,wordtdoorbemestinghetresterendedeelaangevuld.DeNrecoveryvankunstmestisvoordeeerste200kggesteldop85%,voordevolgende200kgop
75% en voor het resterende deel op 65%. De maximale N-gift in GRASMOD is 525
kgha^jr" 1 .

56
1990).OpeendiepontwaterdezandgrondmeteengoedebodemstruktuurzijndeN-verliezen
door denitrificatie en afspoeling waarschijnlijk gering en worden voorlopig buiten
beschouwinggelaten.
Aangenomenisdatdejaarlijkse hoeveelheid Ndieinniet-oogstbaredelenvanhetgewas
(stoppelenwortel) wordtvastgelegd,gelijkisaandehoeveelheiddiedoorafsterving daaruit
vrijkomt DaarbijwordtanorganischeNvastgelegdenkomtorganischeNvrij,maardetotale
hoeveelheidverandertniet.
Hetoverschotwordttoegevoegdaandebodemvoorraad.Alsgeenanderedandehiervoor
genoemdeprocessen optreden waarbijNverlorengaat,isineenevenwichtssituatiehetoverschotgelijkaandeN-leveringdoordebodem.
Alleinfiguur24weergegevenrelatieszijnzogoedmogelijk gekwantificeerd.
Inurine-enfaecesplekken komtextraNterecht Voorfaeces isaangenomendatdezeextra
Ngeeninvloedopdegrasgroeiheeft omdatdievoorhetgrootstedeelorganischegebondenis
enduslangzaamvrij komt.Indefaecesplekken wordtdegrasgroeidoorbedekking tijdelijk
geremd. In experimenteel onderzoek is aan de randen een wat hogere grasproduktie
waargenomen (Middelkoop, 1989).Inhetmodelisaangenomendatdezeextraproduktieaan
deranden delagereproduktie inhetcentrumcompenseert VandeNuitfaeces vervluchtigt
13% (Vertregt &Rutgers, 1988)enderest wordtvia depost overschot toegevoegd aande
bodemvoorraad.
VandeNuiturinevervluchtigt ook 13%alsammoniak,gaat27%verlorendooreenniet
geïdentificeerd proces(mogelijkchemodenitrificatie) enkanmaximaal60%doorhetgraswordenopgenomen(Vertregt&Rutgers,1988). Aangenomenisdathetpercentagevervluchtiging
onafhankelijk isvan hetN-niveau,hoeweldatniet zeker.Nader onderzoek moetdaarmeer
duidelijkheid inbrengen.AangenomenisdatdevoorhetgrasbeschikbareNuiturinehetzelfde
effectheeftalsNuitkunstmestendaarbijopgeteldkanwordenomdetotaleN-beschikbaarheid
inurineplekkenteberekenen.DoordezehogerebemestingisdeN-opnamedoorhetgrashoger
enuitfiguur23wordtvervolgensdedrogestofopbrengst ineenurineplekafgeleid. Uitgaande
vandetotaleN-belastingkanuitdeuitspoelingscurvevoorzomerstalvoederingdenitraatuitspoelinginurineplekkengeschatworden.HierbijisaangenomendatbijeenN-belastingboven
600kgha" jr" 70%vandeextraNuitspoelt(VanderMeer&Meeuwissen, 1989).Erwordt
onderscheidgemaaktinvelddelendieniet,éénmaal,tweemaalofvakermeturinewordenbedekt.VoorelkvandezedelenwordendeN-opname,dedrogestofopbrengst endeverliezen
volgensdezelfdeprocedure,maarmeteenhogereN-bemestingberekend.Vervolgensworden
deresultatenperhagraslandberekendalshetgewogengemiddeldevandeverschillendevelddelen.Deoppervlaktediebedektwordtmeturineenfaecesisafhankelijk van:
-deveebezetting,dieinhetmodelberekendwordt
-hetaantallozingenperdierperdag,zowelvoorurinealsfaecesgesteldop 12;
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-debeïnvloedeoppervlakteperlozing,voorurineplekken isdat0,68m envoor faecesplekken0,08 m2.
6.3 Aanpassingen van het graslandbeheersmodel GRASMOD
Het model GRASMOD is geldig voor grasland gelegen op een diep ontwaterde, goed
vochthoudendezandgrondmeteengoedebodemstructuur,.waarbijdoormineralisatie 180kg
N/ha.jaarbeschikbaarkomt.Omhetmodelgeschikttemakenvooranderezandgrondenzijnals
extrainvoergegevens hetstikstofleverend vermogen enhetvochtleverend vermogen vande
grondaangebracht.Voorhetvochtleverendvermogenzijnervijfklassen.Vooriedereklasseis
ereenrelatietussendrogestofopbrengst enN-opnamezoalsaangegeveninparagraaf4.2.2.
VoorbepalingvandeN-opnamegaathetmodelGRASMODuitvaneenconstanteopname
van stikstof afkomstig van bodemmineralisatie en depositite, 150 kg/ha.jaar, en is deNrecovery van kunstmest afhankelijk van de grootte van degift. Zoals in paragraaf 4.2.1is
beschrevenwordtinhetaangepastemodelvanuitdebemesting,mineralisatieendepositieeerst
deopneembarestikstof berekend.Deopneembarestikstofbepaaltvervolgensdestikstofopname volgens de relaties beschreven in paragraaf 4.2.3. Deze relaties zijn voor de drie
maainiveausenigszinsverschillend,ditintegenstellingtotGRASMOD.
DemaximaleN-gift inGRASMODis525kg/ha.jaar.Dezebeperkingisindeaangepaste
versienietaanwezig.Omdatookdedrijfmestgift ingevoerdwordtishetmogelijkomheteffect
vanhogestikstofgiften uitdrijfmest teberekenen.GRASMODstelteenmaximumaandestikstofopnameinurineplekkenvan620kg/ha.jaar.Dezebeperkingisindeaangepasteversieniet
nodigomdatdeasymptootvandehyperbolischefunctie erzorgvoordraagtdatdeN-opname
nooitextreemhoogwordt.
Deammoniakvervluchtigingtengevolgevanhettoedienenvandrijfmest wordttoegevoegd
aandeammmoniakvervluchtiginguitmest,urineenbeweidingsverliezen.
GRASMODgeeft aanwatdebijdrageisvaniederestikstofbron aandestikstofopname,de
ammoniakvervluchtigingendeuitspoeling.Omdatinhetaangepastemodelallestikstofbronnen
verwerktwordenindeopneembarestikstofenwaarvanuitdestikstofopname wordtbepaaldis
hetnietmeermogelijkomeendergelijkeuitsplitsingtemaken,voorhetdoelvanditonderzoek
isditechtergeenprobleem.

55
Het gras wordt opgenomen door melkkoeien, waarbij een deel van de opgenomen N,
afhankelijk van het graslandgebruik, verloren gaat als beweidings- of oogstverliezen. Bij
zomerstalvoederingzijndeoogstverliezen7%,bijbeperktenonbeperktomweidenzijndebeweidingsverliezenrespectievelijk 14en20%(Pelser,1988).
Deveebezettingwordtberekenddoordenettodoorhetgrasgeproduceerdeenergieende
energiebehoefte vankoeien,diegedurendehetweideseizoen gemiddeld 20kgmelkperdag
produceren,opelkaaraftestemmen.Deenergiebehoefte vanmelkkoeienbijbeperktomweiden
en zomerstalvoedering isrespectievelijk 99en93,5% vandiebijbeperkt omweiden (Pelser,
1988).
Hetrantsoenbestaatbijzomerstalvoederingenonbeperktomweidenvollediguitgras.Bij
beperktomweiden krijgen dekoeien 'snachts snijmaïs bijgevoerd, dievoorzietineenderde
deelvandeenergiebehoefte. Voormaïsisstandaardeenbrutodrogestofopbrengstvan 12500
kgha" jr" aangenomen (Pelser,1988).
In melk en vlees wordt een deel van de door de koeien opgenomen N afgevoerd. Het
resterendedeelwordtuitgescheiden inurineenfaeces.Bijalledriegebruikswijzen komteen
deelvandegeproduceerdemesttijdenshetmelkenindestalterecht.Bijonbeperktomweiden
zijndekoeien4uurperetmaal,bijbeperktweiden 14uurenbijzomerstalvoederinghethele
etmaalbinnen.Verondersteldisdatdemestproduktieevenredigovereenetmaalverdeeldis.
N die op het grasland terecht komt, maar niet door het gras wordt opgenomen, kan
vervluchtigenalsammoniakofuitspoelenalsnitraat
VanderMeer&Meeuwissen (1989)hebbenvoordiepontwaterdgraslandopzandgrond
bijuitsluitendmaaieneen'gemiddelde'relatietussenN-bemestingennitraatuitspoeling afgeleid
uitliteratuurgegevens.DezerelatieisinGRASMODaangehoudenbijmaaienvoorzomerstalvoedering.
Ammoniakvervluchtiginguitgraslandvindtplaatsuiturine,faecesenrottendgras.Debeweidings-enoogstverliezendieophetgraslandblijven wordenbeschouwdalsrottendgrasen
daaruitvervluchtigt3%vandeaanwezigeN(Vertregt&Rutgers,1988). Devervluchtiginguit
kunstmestiswaarschijnlijk verwaarloosbaarenwordtnietmeegerekend.
AlleNdienietinéénvandehiervoorgenoemdepostenisverwerkt,wordt,samenmetde
Ninbeweidings-enoogstverliezen,aandepost'overschot'toegerekend.Ditiseenvoorlopige
vereenvoudiging.
AlleNdieonderdewortelzoneterechtkomt,wordthierbeschouwdalsverlorendooruitspoeling. Dedrinkwaternorm van 50mg nitraat 1" geldtvoor grondwater op 2mdiepte.
Onderbepaaldeomstandighedenkannitraatindetijd,dieverstrijkttussenhetmomentwaarop
hetwatermetdeopgeloste nitraat dewortelzoneverlaatenhetmomentwaarophetop2m
beneden de grondwaterspiegel komt, gedenitrificeerd worden (Corré & De Klein, 1990).
Stikstof gaatdan verloren als N~of^ O i.p.v.alsnitraat.N-verliesdoor afspoeling treedt
vooral opbijhogegrondwaterstanden enopslechtontwaterdegronden (Steenvoordenet.al.,
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1990).OpeendiepontwaterdezandgrondmeteengoedebodemstruktuurzijndeN-verliezen
door denitrificatie en afspoeling waarschijnlijk gering en worden voorlopig buiten
beschouwinggelaten.
Aangenomenisdatdejaarlijkse hoeveelheid Ndieinniet-oogstbaredelenvanhetgewas
(stoppelenwortel)wordtvastgelegd,gelijk isaandehoeveelheiddiedoorafstervingdaaruit
vrijkomt DaarbijwordtanorganischeNvastgelegdenkomtorganischeNvrij,maardetotale
hoeveelheidverandertniet.
Hetoverschotwordttoegevoegdaandebodemvoorraad.Alsgeenanderedandehiervoor
genoemdeprocessen optreden waarbijNverloren gaat,isineenevenwichtssituatiehetoverschotgelijkaandeN-leveringdoordebodem.
Alleinfiguur24weergegevenrelatieszijnzogoedmogelijk gekwantificeerd.
Inurine-enfaecesplekken komtextraNterecht Voorfaeces isaangenomendatdezeextra
Ngeeninvloedopdegrasgroeiheeft omdatdievoorhetgrootstedeelorganischegebondenis
enduslangzaamvrijkomt.Indefaecesplekken wordtdegrasgroeidoorbedekking tijdelijk
geremd. In experimenteel onderzoek is aan de randen een wat hogere grasproduktie
waargenomen (Middelkoop, 1989).Inhetmodelisaangenomendatdezeextraproduktieaan
deranden delagereproduktieinhetcentrum compenseert VandeNuitfaeces vervluchtigt
13%(Vertregt &Rutgers, 1988)en derest wordtvia depost overschot toegevoegd aande
bodemvoorraad.
VandeNuiturinevervluchtigt ook 13%alsammoniak,gaat27%verlorendooreenniet
geïdentificeerd proces(mogelijkchemodenitrificatie)enkanmaximaal60%doorhetgraswordenopgenomen(Vertregt&Rutgers,1988). Aangenomenisdathetpercentagevervluchtiging
onafhankelijk isvan hetN-niveau,hoeweldatniet zeker.Nader onderzoek moetdaarmeer
duidelijkheid inbrengen.AangenomenisdatdevoorhetgrasbeschikbareNuiturinehetzelfde
effectheeftalsNuitkunstmestendaarbijopgeteldkanwordenomdetotaleN-beschikbaarheid
inurineplekkenteberekenen.DoordezehogerebemestingisdeN-opnamedoorhetgrashoger
enuitfiguur23wordtvervolgensdedrogestofopbrengst ineenurineplekafgeleid. Uitgaande
vandetotaleN-belastingkanuitdeuitspoelingscurvevoorzomerstalvoederingdenitraatuitspoelinginurineplekkengeschatworden.HierbijisaangenomendatbijeenN-belastingboven
600kgha" jr" 70%vandeextraNuitspoelt(VanderMeer&Meeuwissen, 1989).Erwordt
onderscheidgemaaktinvelddelendieniet,éénmaal,tweemaalofvakermeturinewordenbedekt.Voorelkvandezedelen wordendeN-opname,dedrogestofopbrengst endeverliezen
volgensdezelfdeprocedure,maarmeteenhogereN-bemestingberekend.Vervolgensworden
deresultatenperhagraslandberekendalshetgewogengemiddeldevandeverschillendevelddelen.Deoppervlaktediebedektwordtmeturineenfaecesisafhankelijk van:
-deveebezetting,dieinhetmodelberekendwordt
-hetaantallozingenperdierperdag,zowelvoorurinealsfaecesgesteldop 12;
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-debeïnvloedeoppervlakteperlozing,voorurineplekken isdat0,68m envoor faecesplekken0,08 m2.
6.3 Aanpassingen van het graslandbeheersmodel GRASMOD
Het model GRASMOD is geldig voor grasland gelegen op een diep ontwaterde, goed
vochthoudendezandgrondmeteengoedebodemstructuur,.waarbijdoormineralisatie 180kg
N/ha.jaarbeschikbaarkomt.Omhetmodelgeschikttemakenvooranderezandgrondenzijnals
extrainvoergegevens het stikstofleverend vermogen enhetvochtleverend vermogen vande
grondaangebracht.Voorhetvochtleverendvermogenzijnervijfklassen.Vooriedereklasseis
ereenrelatietussendrogestofopbrengst enN-opnamezoalsaangegeveninparagraaf4.2.2.
VoorbepalingvandeN-opnamegaathetmodelGRASMODuitvaneenconstanteopname
van stikstof afkomstig van bodemmineralisatie en depositite, 150 kg/ha.jaar, en is deNrecovery van kunstmest afhankelijk van de grootte van degift Zoals in paragraaf 4.2.1is
beschrevenwordtinhetaangepastemodelvanuitdebemesting,mineralisatieendepositieeerst
deopneembarestikstof berekend.Deopneembarestikstof bepaaltvervolgensdestikstofopname volgens de relaties beschreven in paragraaf 4.2.3. Deze relaties zijn voor de drie
maainiveausenigszinsverschillend,ditintegenstellingtotGRASMOD.
DemaximaleN-gift inGRASMODis525kg/ha.jaar.Dezebeperkingisindeaangepaste
versienietaanwezig.Omdatookdedrijfmestgift ingevoerdwordtishetmogelijkomheteffect
vanhogestikstofgiften uitdrijfmest teberekenen.GRASMODstelteenmaximumaandestikstofopnameinurineplekkenvan620kg/ha.jaar.Dezebeperkingisindeaangepasteversieniet
nodigomdatdeasymptootvandehyperbolischefunctie erzorgvoordraagtdatdeN-opname
nooitextreemhoogwordt.
Deammoniakvervluchtigingtengevolgevanhettoedienenvandrijfmest wordttoegevoegd
aandeammmoniakvervluchtiginguitmest,urineenbeweidingsverliezen.
GRASMODgeeft aanwatdebijdrageisvaniederestikstofbron aandestikstofopname,de
ammoniakvervluchtigingendeuitspoeling.Omdatinhetaangepastemodelallestikstofbronnen
verwerktwordenindeopneembarestikstofenwaarvanuitdestikstofopname wordtbepaaldis
hetnietmeermogelijkomeendergelijkeuitsplitsingtemaken,voorhetdoelvanditonderzoek
isditechtergeenprobleem.
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7. De effecten van enige bemestingsadviezen op voederproduktie,
inkomen en emissies
Met behulp van het aangepaste graslandbeheersmodel is het mogelijk op basis van
bodemkenmerken deeffecten vanbemesting(hoeveelheid,tijdstip,methodeenmestsoort)en
gebruik (maaienof beweiden)opopbrengstenemissiesvasttestellen.Ookkanwordenuitgerekend welkebemesting nogverantwoord isalsdeemissiestot bepaaldeniveausmoeten
worden beperkt. In dit hoofdstuk worden enige 'bemestingsadviezen' doorgerekend voor
percelendieverschilleninvochtleverendvermogen.Hetlaagsteniveauvanvochtleverendvermogen(25mm)hoortbijeenleem-enhumusarmezandgronddieslechtsenigedecimetersbewortelbaar is,het hoogste niveau (225mm)bij eenhumusrijke,diepbewortelbare enkeerdgrond.DegrondwatertrapwordtopVu*verondersteld.
De berekeningen worden uitgevoerd voorde maaipercentages 100en 200 (een perceel
wordtdan 1 of2keerperjaargemaaidenvoorderestbeweid).Indiendierlijke mestwordt
toegediendisveronderstelddatditinhetvoorjaargebeurtendatdemestwordtgeïnjecteerdom
ammoniakvervluchtigingtebeperken.Erwordendriecategorieënadviezendoorgerekend(tabel
23).
Totdeeerstecategoriebehorendeadviezenvandelandbouwvoorlichting.Hethuidigeadvies voor stikstofbemesting van grasland op zandgrond is 400 kg/ha.jaar. Ook worden de
berekeningen uitgevoerdvoordebemestingsniveausvan300en200kgN/ha.jaaromtelaten
zienwatheteffect isalshethuidigebemestingsadviesnaarbenedenbijgesteld wordt,bijvoorbeeld alsereenruwvoeroverschot ophetbedrijf isalsgevolgvan demelkquotering.Deze
stikstofkanwordengegevenindevormvankunstmestofdierlijkemest Wanneerdehelftvan
deN-gift indevormvandrijfmest wordtgegevenwordtvoorbepalingvandegroottevande
drijfmestgift aangenomendatdewerkingvandestikstofindezemest60%bedraagtvandiein
kunstmest,hetpercentagedatindevoorlichtingwordtgehanteerd(MvL,1985).
Detweedecategorieadviezenbetreftdemaximalehoeveelheiddrijfmest diewettelijkmag
wordentoegepast.Tot1995mag200kgfosfaat (110tonrunderdrijfmest) wordenuitgebracht.
Van 1995tot2000mag 175kgfosfaat (97tonrunderdrijfmest) wordenuitgereden.De fosfaat
vandeweidendedierenisbijdezewaardeninbegrepen.Oppercelendiedagennachtbeweidt
worden mag dus minder drijfmest uitgereden worden. Om de maximale drijfmestgift te
berekenen wordteen schattinggemaaktvandemestdietijdens beweidingophetperceelbelandt. Hierbij isuitgegaan vandedrijfmestproduktie doorde dieren zoalsbeschreven inde
brochure dierlijke mest (MvL, 1985) en de aanname dat op een bedrijf met 25 ha 58
melkkoeien, 15éénjarige en15tweejarigedierenaanwezigzijn.Wanneerzomerstalvoedering
wordttoegepastwordtaangenomendatalleendeéén-entweejarigediereninhetgroeiseizoen
buitenlopen.BijhetB4-systeem,alleenoverdagbeweiden,lopendemelkkoeien 10vande24
uurbuitenenhetjongveehetgeheleetmaal.Bijdagennachtbeweiden(04-systeem)verblijven
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demelkkoeien20uurperetmaalindewei,deresterendevieruurstaanzeindemelkstal. Met
behulpvandezeaannamenisberekendhoeveelrunderdrijfmest maximaalnogmagwordenuitgereden(tabel24).
De derde categorie adviezen gaat uit van de maximaal toelaatbare nitraatuitspoeling.
VolgenshetWaterleidingbesluitisdedrinkwaternormvoornitraat 11,3mgN/literwater. Deze
norm istweekeer zohoogalsde EG-streefwaarde (Langeweg, 1989).Alsuitgegaan wordt
vaneen aanvulling van hetgrondwater met300mmperjaardan wordtdedrinkwaternorm
overschreden alsmeerdan 34kgN/ha.jaaruitspoelt (VanderMeer &Meeuwissen, 1989).
Berekendishoehoogdebemestingmaximaalmagzijnalsdedrinkwaternormnietoverschredenmagworden,ditvoorzowelbemestingmetkunstmestalsmet runderdrijfmest
Intabel24isvermeldinwelkemestgiftendezeadviezenresulteren.
Tabel23. Bemestingsadviezen
Code

bemesting(perhaperjaar)

CategorieVoorlichting':
Vla
400kgNindevormvankunstmest
Vlb
400kgNindevormvankunstmest(50%)enrunderdrijfmest (50%)
V2a
300kgNindevormvankunstmest
V2b
300kgNindevormvankunstmest(50%)enrunderdrijfmest (50%)
V3a
200kgNindevormvankunstmest
V3b
200kgNindevormvankunstmest(50%)enrunderdrijfmest (50%)
Categorie'mestwet':
Ml
runderdrijfmest totfosfaatnorm, geldendtot 1995:
200kgfosfaat, metinbegripvanweidemest
M2
runderdrijfmest totfosfaatnorm, geldendvan 1995tot2000:
175kgfosfaat, metinbegripvanweidemest
Categorie'milieu':
Wl
bemestingtotnitraatoverschotvan34kgN/ha.jaar,100%kunstmest
W2
bemestingtotnitraatoverschotvan34kgN/ha.jaar,
100% runderdrijfmestmest
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Tabel 24. Kunstmestgift (kg N/ha.jaar) en drijfmestgift (ton/ha.jaar) voor de verschillende
bemestingsadviezen bij zomerstalvoedering, alleen overdag (B4),en dagen nacht
beweiden (04),en bijtweemaaipercentages (100en200%).
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Tabel25. Drogestofopbrengst (dsinton/ha.jaar),stikstofopname (inkg/ha.jaar),ammoniakvervluchtiging(NH3 inkgN/ha.jaar),nitraatuit-spoeling (NO3-inkgN/ha.jaar)en
denitrificatie (N2+N2OinkgN/ha.jaar)voordeverschillende bemestingsadviezen
bijzomerstalvoederingentweemaaipercentages(100en200%).
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Intabel25,26en27zijn de opbrengsten enemissies vermeld.
Alsbemestwordtvolgenshet huidige bemestingsadvies isde nitraatuitspoeling hogerdan
gewenstinverband metdenitraatnormvoordrinkwater.Ditgeldtvooralvoordebeidebeweidingssystemen. De uitspoeling bij zomerstalvoedering isveel lager dan bij beweiding. Ditis
nietzoverwonderlijk, omdatdemestdiedemelkkoeien indezomerproduceren nietindewei
maar indestalterechtkomt. Op gronden meteenlaagvochtleverend vermogen isde uitspoeling 1,5 à 2keer zo groot als op gronden met een hoog vochtleverend vermogen. Dit wordt
veroorzaakt door een verschil in stikstofopname door het gras. Bij zomerstalvoedering isde
ammoniakvervluchtigingteverwaarlozen.Hierbij moetwelbedachtwordendatde ammoniakvervluchtiging indestalnietwordtberekend.Bijbeweidingneemtde ammoniakvervluchtiging
af als het vochtleverend vermogen van de grond afneemt. Dit komt omdat de drogestofopbrengst afneemt metalsgevolgdathetmodeleenlagereveebezetting berekent endus minder
mestuitscheiding indewei.Datdeverliezen bij hetmaaipercentage van200lagerzijn dan bij
100komtomdatbijmaaiendeverliezenkleinerzijn danbijbeweiden.
Wanneerdebemestinggedeeltelijk bestaatuitrunderdrijfmest zijn dedrogestofopbrengst en
stikstofopname hetzelfde alswanneeruitsluitend kunstmest wordtgebruikt. Ditwijst eropdat
de stikstofwerking van dedrijfmest volgens deze berekeningen gelijk is aan de 60 %die de
voorlichtinghanteert.
Wanneer de stikstofbemesting wordt teruggebracht naar 200 kg/ha.jaar neemt de drogestofopbrengst metmaximaal 10%af. Denitraatuitspoeling wordt echtermeerdan gehalveerd.
Bijzomerstalvoedering komtdenitraatuitspoelingdanonderdedrinkwaternorm,bij beweiding
isde uitspoeling ongeveer gelijk aan de drinkwaternorm. Wanneer door de lagere produktie
maïsmoetworden aangekochtkandezekostenpostafgewogen worden tegendebesparingaan
kunstmest Bij eenprijs van maïs van 0,24 gulden/kgdroge stof en een stikstofprijs van 1,58
gulden/kg blijkt het in de meeste situaties rendabel te zijn om de N-gift te verlagen tot 200
kg/ha.jaar. Alleen bij een vochtleverend vermogen van de bodem van 225 mm is het
economischvoordeliger om300kgN/ha.jaartestrooien.Datheteconomisch niet aantrekkelijk
is om volgens het bemestingsadvies, van 400 kg N/ha.jaar, te bemesten komt, omdat in
bovenstaande modelberekeningen uitgegaan is van vochtgelimiteerde produktie. Alleen als
hogere produkties gehaald kunnen worden inrelatief natte zomers of door beregening dan is
eenbemestingvan400kgN/ha.jaareconomisch gezienzinvol.
Bij bemestingmetdemaximaal toelaatbarehoeveelheidrunderdrijfmest magdebemesting
bij zomerstalvoedering hoger zijn dan bij beweiding. Toch is de uitspoeling op de beweide
percelen groter omdat bij beweiding urineplekken ontstaan en de nitraatuitspoeling op deze
plekken is5à 10maal zohoog alsopandereplaatsen inhetperceel,dit blijkt uithiernietvermeldeberekeningsresultaten enuitonderzoekvanRyden étal. (1984).Bijdezeberekeningenis
verondersteld dat dehoeveelheid weidemest onafhankelijk isvan deproduktie van de grond.
Het model echter past deveebezetting aan aan de hoeveelheid droge stof die beschikbaar is
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voordedieren(exclusief dehoeveelheid ingekuild gras).Bijdezelageveebezetting behoort
daneigenlijk eengroteremaximaal toelaatbare hoeveelheid drijfmest, met alsgevolgdatde
veebezettingdoorhetmodelweerhogerwordtberekend.Ditresulteert ineeneindige'loop',
dieechternietinhetmodelisverwerkt.
Wanneer gesteld wordtdatdebemestingzoaangepastdient teworden datslechts34kg
N/hajaaruitspoelt,danresulteertditinverschillendebemestingsniveausvoorgrondenmeteen
verschillendvochtleverend vermogen eneenverschillend maaipercentage (zietabel24).Bij
zomerstalvoederingisdetoegestanemestgiftzodanigdatdeoogstreductietenopzichtevanbemestingmet400kgN/ha.jaarslechts 1 %is.Bijdagennachtbeweiden,een vochtleverend
vermogenvandebodemvan225mmenéénkeermaaienperseizoenisdemaximaleoogstreductie 11%. Bijbeperktomweidenligtditpercentagetussendievanzomerstalvoederingen
dagennachtbeweiden.
Ookbijtoepassingvandrijfmest ishetmogelijkomdenitraatuitspoelingbenedendedrinkwaternorm tehouden.Detoegestane hoeveelheid drijfmest isdan ietsminder dande drijfmestnormtothetjaar2000indiengeenaanvullendekunstmestgift wordttoegepast
Alsdezeopbrengstreductievan 11%gecompenseerd moetwordendoordeaankoopvan
maïsdan kostdit 388gulden/ha.jaar.Hier staateen besparingaankunstmest tegenovervan
230kg stikstof invergelijking methetadviesvan400kg/ha.jaar,watovereenkomt met363
gulden/hajaar. Ookopeengrondmeteenlagervochtleverendvermogen geldtbijbeweiden,
maarookbijzomerstalvoederingdatheteconomischbeterisomdebemestingteverlagenzodat
dedrinkwaternormnietoverschredenwordt,danom400kg/ha.jaarkunstmest-Ntegeven.
Indezemodelmatigebenaderingwordtgeenrekeninggehoudenmetdenadeligeinvloed
van hoge stikstofgiften opdezodekwaliteit. Uit beweidingsonderzoek uitgevoerd opzandgraslandteAchterberg (Geelen&Middelkoop, 1989;Middelkoop, 1989)inhetrelatiefnatte
jaar 1987bleekdezeinvloedduidelijk aanwezig.Hetgevolgvandezenegatieveinvloedvande
stikstofbemesting opdezodekwaliteitwasdatdedrogestofopbrengst bijdebemestingmet400
kgN/ha.jaarnietverschillendwasmetdiebij250kgN/ha.jaar.
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Bijlage 1
Het vochtleverend vermogen van zandgrond
Hetvochtleverend vermogen vaneengrondisopgebouwd uittweecomponenten. Hetene
bestaatuitwaterdatbijhetbeginvan hetgroeiseizoen aanwezigisindebewortelbare zoneen
daaraan door de plantenwortels kan worden onttrokken, het 'hangwater'. Het andere deel is
water datvia capillair transport inde loop van het groeiseizoen vanuit aanwezig grondwater
naardewortelzonewordt getransporteerd.
Bijgrondenmeteenhangwaterprofiel isgeen sprakevancapillairevochtlevering.Bij gronden meteen permanent grondwaterprofiel issteeds sprakevan capillairevochtlevering en bij
gronden met een tijdelijk grondwaterprofiel vindt gedurende een deel van het groeiseizoen
capillaire vochtleveringplaats.Dekritische grondwaterstand isgedefinieerd alsde maximale
diepte van het grondwater waarbij nog sprake isvan de toevoer van een zekere hoeveelheid
vochtperdag (Rijtema, 1971).Intabel 1 zijn dekritischegrondwaterstanden voorenige typen
zandgronden gegeven voor verschillende aanvoersnelheden. Ze gelden voor een homogeen
profiel. Deaanwezigheid vanbijvoorbeeld eendunlaagje grof zandinhetprofiel kan dekritischestijgafstand alaanzienlijk beperken.
Tabel 1. Kritische grondwaterstand (cm -mv) bij gegeven capillaire aanvoersnelheid uit de ondergrond en een effectieve wortelzone van 40 cm
(Rijtema, 1971)
aard ondergrond

grofzand
matiggrofzand
matigfijn zand
fijn zand
zwaklemig,
matiggrofzand
lemigfijn zand
zandigleem
fijnzandig leem
leem

minimale capillaireaanvoersnelheid(mm/d)
2,0

1,5

1.0

0,6

89
94
121
162

90
97
126
172

92
100
134
187

95
105
146
212

92
180
100
237
192

99
193
104
255
208

111
214
110
295
233

129
247
117
333
270
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Naardedieptevandegrondwaterstand worden gronden ingedeeldintrappen, weergegeven
in tabel 2. In verband met de mogelijkheden voor mestinjectie is recent nagegaan hoe het
grasland in de zandgebieden over de onderscheiden grondwatertrappen is verdeeld (tabel 3;
naarWopereisenSchuiling, 1990;Wopereis,persoonlijke mededeling).
Tabel2. Grondwatertrappenindeling (VanderSluijs, 1987)
grondwatertrap

gemiddeldegrondwaterstand(cm-mv)
hoogste

laagste

minderdan40
meerdan25
meerdan40
minderdan40
meerdan25
40-80
meerdan80

minderdan50
50-80
80 -120
80 -120
80 -120
meerdan 120
meerdan 120
meerdan 120
meerdan 120

I

n
m
m*
IV

v
y*
VI

vn

Tabel 3. Arealen grasland en de procentuele verdeling over verschillende grondwatertrappen inhetNoordelijk, Centraal,Oostelijk enZuidelijk Zandgebied,
(naarWopereisenSchuiling, 1990).
Zandgebied
grondwatertrap

I +II

Noordelijk
(173.000 ha)

3
55
m+v
IV(natterdeel)+ m*+ V* 17
VI+IV(drogerdeel)
24
0
vn

Centraal
(65.000 ha)

Oostelijk
(144.000 ha)

Zuidelijk
(148.000 ha)

2
1
19
10
68

2
13
9
20
57

1
18
15
13
53
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Door verbetering van de ontwatering en door grondwateronttrekking, ook door de landbouw,isdelaatstedecennia inde zandgebieden opveelplaatsen een dalingvande grondwaterstandopgetreden.Bijgronden metmatigetotslechtetransportkarakteristieken ishetverband
tussen grondwaterstandenkritischestijgsnelheid vrij steil.Opdie grondenkandan ookde bijdragevancapillaireopstijging aandevochtvoorzieningvangewassen sterkzijn afgenomen. Bij
gronden met goedecapillaire eigenschappen hoeft een beperkte grondwaterstandsdaling nog
nietteleidentoteensterkeafname vandecapillaire opstijging.
Dehoeveelheid waterdieeengewasuitdegrondkanonttrekken isdehoeveelheiddieaanwezig is na uitzakken (pF2,0), verminderd met de hoeveelheid die nog aanwezig is bij het
permanenteverwelkingspunt (pF4,2).Diehoeveelheid is sterk afhankelijk vanhethumusgehalte,hetklei-enleemgehalteendekorrelgrootteverdelingvandezandfraktie (tabel4).
Hetvochtleverend vermogen vaneenbodem isteberekenen uitdehoeveelheid 'hangwater'
indebewortelbare zone.Debewortelbare zoneisdat deelvan hetprofiel waarindebewortelingsintensiteit zodanig is dat het vocht tot verwelkingspunt kan worden ontrokken. In deze
laag bevindt zich minstens 80 %van de totale hoeveelheid wortels van het gewas. Op veel
zandgronden isdeonderkantvandebewortelbarezonescherpbegrensd.Eenvoorbeeldvande
berekeningvan hetvochtleverend vermogen vandebodem:bijeen bewortelbaredieptevan50
cmeneenvolumepercentage opneembaarvochtvan 15(matighumus-enleemarmezandgrond,
meteen matig fijne korrelgrootte van de zandfractie) ishet vochtleverend vermogen van een
grond75mm.Afhankelijk vandegrondwaterstand endetextuurvande ondergrondkandaar
daneen hoeveelheid 'opwaartse neerslag'bijworden geteld.
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Tabel4. Bodemkenmerken en de daarmee samenhangende hoeveelheidbeschikbaar bodemvocht.
(naarKrabbenborg etal., 1983)
humusgehalte

leemgehalte

korrelgrootte volumepercentage
zandfractie
opneembaarvocht

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x x
x x

x
x
x
x
humusgehalte:
1=uiterst humusarm
2=zeerhumusarm
3=matighumusarm
4=matighumeus
5= humusrijk
6 =zeerhumeus

x
x
x
x

x
x
x

8
12
11
15
18
21
25
16
19
23
26

leemgehalte:
korrelgrootte:
1=leemarm
1=matiggrof
2=matig fijn
2=zwaklemig
3=zeer fijn
3=sterklemig
4=zeersterklemig 4=uiterst fijn

75

Bijlage 2
Tabel:

Berekeningvan het percentagevandejaarlijks door mineralisatie
vrijkomende stikstof datopneembaarisvoordeplant.

maand

Percentagevan
dejaarlijkse
mineralisatie 1)

jan.
feb.
mrt
apr.

1.0
4.0
6.1
9.1

mei
juni
juli
aug.
sept.
okt.
nov.
dec.

11.9
15.9
15.3
13.3
10.4
6.1
3.9

totaal

100

2.3

Percentagedat
opneembaaris
voordeplant2)

Percentagevan
Nmindat opneembaar
isvoordeplant

40

0.4

75

3.0

100
100
100

6.1
9.1

100
100
100
75
40
10
25

1)verdelingvolgens Sluijsmans enKolenbrander (1976)
2)zietabel 7
3)komt tengoedeaanhetvolgendegewas,maarwordt welmeegeteld

11.9
15.9
15.3
13.3
7.8
2.4
0.4 3)
0.6 3)
86.2
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Bijlage3
Tabel:

Berekeningvanhet percentagevande stikstofdepositie
datopneembaarisvoordeplant.

maand

Percentagevan
dejaarlijkse
N-depositie 1)

jan.
febr.

Percentage dat
opneembaar is

Percentagevan N-depositie
dat opneembaar is

voordeplant 2)

voordeplant

juli
aug.
sept.
okt.
nov.
dec.

8.3
8.3
8.3

40
75
100
100
100
100
100
100
75
40
10

8.3

25

totaal

100

mrL
apr.
mei
juni

8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3

3.3
6.2
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
6.2
3.3
0.8 3)
2.1 3)

71.8

1)aangenomenwordtdatdeN-depositieiederemaandhetzelfdeis
2)zietabel7
3)komttengoedeaanhetvolgendegewas,maarwordtwelmeegeteld
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Bijlage 4
Tabel:

Berekeningvanhet percentagevandestikstof inde Ne-fractie
datopneembaar isvoor deplant.

Voorbeeld: drijfmest uitgereden inmaartopzandgrond.
maand

Percentagevan
de mineralisatie
uitdeNe-fractie 1)

mrt
apr.
mei
juni
juli
aug.
sept.
okt.
nov.
dec.
jan.

Percentagedat
opneembaar is

PercentagevanNe
dat opneembaaris

voordeplant2)

voordeplant

7.1

100

7.1

10.0
14.0
16.9
16.7
13.5
8.8
4.8
2.9

100

10.0
14.0
16.9
16.7
13.5
6.6
1.9
0.4

1.9

feb.

1.1
1.7

totaal

100

100
100
100
100
75
40
10
25
40
75

1)verdelingvolgens Lammers (1984)
2)zietabel 7
3)komt ten goedeaanhetvolgendegewas,maarwordtwelmeegeteld

0.5
0.7 3)
1.3 3)
89.4
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Bijlage 5
Beschrijving van de bodemgesteldheid van de proefvelden van Den Ham, Ruurlo en
Finsterwolde.
DenHam(Snijdersetal.,1987)
Debodembestaatuitkalkloze zandgrond. Dehumeuzebovengrondis ca. 15cmdik,de
ondergrondishumusarmenheterogeenvansamenstelling.Grotendeelsbestaatdeondergrond
uitzwaktotsterklemigenmatigfijn zand,plaatselijkkomenbeekleemachtigelagenvoor.
Het zijn natte gronden (GtIII) meteen GHG-niveau van 0 à25cm-mveneenGLGniveauvanca.110cm-mv.
Degrondenzijntotca.40cmdieptebewortelbaar.
Ruurlo(Snijdersetal.,1987)
Debodembestaatuitkalklozezandgrond.Dehumeuzebovengrond isca.20cmdik,de
ondergrond ishumusarmenbestaat uitzwak lemigenmatig fijn zand. Opongeveer 70cm
diepteiseenmatigtotsterkverlatteijzerrijke laagaanwezig.Zeerwaarschijnlijk heeftdezelaag
eenstorendewerkingopdeverticalewaterbeweging.
Degrondenopeendeelvanhetproefveld metGtHlzijndenatstegronden,verderkomtGt
m*enGtVIvoor.
Debewortelbaredieptevarieertvan20tot50cm.
Finsterwolde(Oenema,persoonüjke mededeling)
Debodembestaatuiteenzeerlichtezavel.Volgensdeprofielbeschrijving vanhetStiboka
(1981)isdeGtVI,bevindtzichopeengemiddeldedieptevan40cmkeileemenisdebewortelbarediepteook40cm.
Volgensbewortelingspatronen diein maart 1980zijn opgenomen wasdebewortelingsdieptevanhetcontrole-objectcirca50cm,metuitlopersnaar70tot80cm.NaarmatedeN-gift
toenam,namdedieptesterkaf. Bij80Nwasdatslechts30cm,meteenenkeleuitlopertot40
à50cm.

