Gefractioneerde extracties van bodemfosfaten

In de bodem van meren en plassen komt
loslaat voor in anorganisch en organisch
gebonden vorm. Het anorganische fosfaat
bestaat uit ijzer en calcium gebonden
fosfaat, die afgekort kunnen worden als
F e ( O O H ) « « P en C a C 0 3 « « P , zonder
hiermee een uitspraak te willen doen over
de chemische structuur van deze
verbindingen. Aangezien deze
verbindingen een verschillende biobeschikbaarheid hebben, is het van belang
ze goed te kunnen scheiden.
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Hiervoor wordt veelal gebruik gemaakt
van extracties met NaOH en H 2 S 0 4
[Chang &Jackson, 1957], tegenwoordig
voornamelijk in de modificatie van
Hieltjes & Lijklema [1980].
Golterman [1977] trachtte gebruik te
maken van specifieke extracties met
chelatoren; het idee was om eerst een
extractie met NTA te verrichten, dat
inactief is ten opzichte van Ca-zouten,
door het al van te voren met Ca 2+ te
verzadigen. Daarna zou met EDTA een
Ca extractie verricht kunnen worden.
De reactie tussen Fe(OOH) en NTA is
echter langzaam, en alhoewel de reactie
thermodynamisch goed zou moeten
verlopen deed hij het niet; volgens Stumm
[pers-mededcling] wordt dit veroorzaakt
door een slechte adsorptie van NTA aan
het Fe(OOH). Om dezelfde reden
verloopt de reactie tussen Fe(OOH) en
Ca-EDTA nog slechter.
Later stelde Golterman [1982] voor de
kinctiek te versnellen door een
reducerend reagens toe te passen; eerst
werden ascorbinezuur en hydroxylamine
toegepast, doch daar deze in kalkrijke
modders met relatief hoge pH slecht
werken, werd dithioniet gebruikt
[Golterman & Booman, 1988].
De extracties met NaOH en H 2 S 0 4
hebben twee nadelen:
1. Tijdens de extractie met NaOH kan
fosfaat onttrokken worden aan het ijzersysteem en opnieuw precipiteren aan Ca
neerslagen;
2. Organische fosfaten kunnen worden
gehydroliseerd.

In dit artikel worden beide methoden
vergeleken.
Materiaal en methoden
a. Chemischemethodiek
Alle bepalingen werden uitgevoerd
overeenkomstig de methoden uit het IBP
Handboek Nr. 8 ([Golterman et al, 1979]
Nr. 4.5.1 voor Fe, met ascorbinezuur als
reducerend agens; 5.6.2 voor ortho-P;
7.4.2 voor org-C onder aanname dat
12 mg C = 4 meq; voor de berekening van
het percentage organisch materiaal in de
bodem monsters werd aangenomen dat
dit 50% C bevat). Tot P werd bepaald na
gloeien van ongeveer 0,5 g grond met 3 g
NaOH + 1 gram K 2 C 0 3 / N a 2 C 0 3
gedurende 10 minuten bij 700°C en
organisch fosfaat door hydrolyse met
2,5 ml 6 M H 2 S 0 4 + 1 ml H 2 0 2 (30%)
gedurende 3 uur bij 135°C, waarna aangevuld werd tot 50 of 250 ml.
Na centrifugeren of bezinken werd 2 of
5 ml hiervan gebruikt voor de Tot-P
bepaling. C a C 0 3 werd bepaald met een
atoom adsorptie spectrofotometer na
aanzuren. Grond pH werd bepaald door
20 g grond 2 uur te schudden met
50 ml H 2 0 .
Van alle bodemmonsters werd een
suspensie ('S') gemaakt, die ongeveer 1 g
drooggewicht per 10 ml bevatte;
De suspensie werd gezeefd over een
0,2 mm zeef. Tot-Fe werd bepaald door
2 ml van de suspensie 'S' te destrueren
met 2 ml 12 M H H 0 3 . Het destruaat werd
aangevuld tot 50 ml. 5 ml hiervan werd
wederom verdund tot 50 ml, waarna Fe
werd bepaald in 2 ml.
De fosfaat-extracties werden uitgevoerd
volgens Golterman & Booman [1988].
Afhankelijk van de te verwachten
hoeveelheid extr-P werd 5 of 10 ml
suspensie 'S' gemengd met 25 ml CaNTAdithioniet oplossing bij pH = 8.
Hiervan werd na extractie en

centrifugering 2 ml gebruikt voor een
o-P bepaling en 2 ml voor de bepaling van
extr-Fe. Na een of meerdere extracties
werd het pellet geëxtraheerd met 25 of
50 ml Na-EDTA wederom bij een pH = 8.
Voor de o-P bepaling werd slechts 1 ml
van het EDTA extract gebruikt.
Extracties met NaOH en H 2 S0 4 werden
uitgevoerd volgens Hieltjes en Lijklema
[1980].
b. Gebruikt materiaal
In de eerste plaats werd gewerkt met
levende en geautolyseerde algencellen.
Autolyse werd bewerkstelligd met CHC1 3
[Golterman, I960]; hierdoor wordt een
groot gedeelte van het cellulair fosfaat
gehydrolyseerd, waarna het de cellen
verlaat. In de tweede plaats werd gewerkt
met een drietal bodemmonsters uit de
Camargue. De chemische karakteristieken
staan weergegeven in tabel I.
Uitkomsten en discussie
De hoeveelheid organisch fosfaat
geëxtraheerd uit algenmateriaal als
' F e ( O O H ) « ~ P ' of als C a C 0 3 « « P volgens
extractie methode van H&L en G&B zijn
vermeld in Tabel II. In principe moet
verwacht worden dat alleen sporen
(< 1-2%) anorganisch fosfaat geëxtraheerd
kan worden.
Uit deze tabel blijkt, dat de methode H&L
afhankelijk van de aard van de fosfaatbron
8-12% en met de methode G&B 2-3% van
het cellulaire fosfaat als 'anorganisch'
wordt bepaald. Het fosfaat dat uit de dode
algensuspensie werd geëxtraheerd met
methode H&L komt vrijwel geheel in de
CaC0 3 ««= s P fractie terecht, terwijl dat uit
de levende suspensie voor 65% in de
F e ( O O H ) « « P fractie verscheen.
Golterman, Bakels &Möglin [1969]
vonden, dat met 0,1 M NaOH 16%van het
cellulair fosfaat kan worden geëxtraheerd.
De hoeveelheid organisch fosfaat dat
wordt gehydrolyseerd en de stap waarin
dit gebeurt, hangt af van de aard van het

TABEL I - Chemische karkatcristiekenl'an bodemmonstersuit de Camarque
monster
Relonque I
Relonque II
Rijstveld

pH
7,99
8,11
8,25

CaC0 3
(in %)

Org.stof
(in %!

Fe
(in %)

(l'ë g-o

22,6
11,4
15,3

10
22,4
11,3

0,61
0,38
0,42

709
747
746

Tot-P

TABEL II - Hoeveelhedengeëxtraheerdorganischfosfaatbij extracties vana, 'gencellenvolgens H&L ofG&B.
(infxgperm lsuspensie)
geautolyseerde algen
H&L NaOH
H 2 S0 4

0,05
1,53

G&B stap 1
stap 2

0,05
0,35

levende algen
3
1,6

( = 7,7%)

(= 11,8%)

Fe(00IT)~~P
CaCO,~~P

0,2
0,88
(= 1,8%)

verondersteld
Fe(OOH)==P
CaC0 3 ~~P

(= 2,8%)
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Afb. 1- 'Klassieke' en chelerende extracties van bodemfosfaat, met mogelijke storingen in de klassieke extracties
(Golterman, 1988).

te extraheren materiaal. Het is dus niet
mogelijk hiervoor te corrigeren met
behulp van vaste 'correctiefactoren'.
Hierna werden beide extracties toegepast
op de drie bodemmonsters.
De uitkomsten zijn gegeven in Tabel III.
TABEL III - Fe-, Ca-, en organisch gebonden fosfaat
in drie monsters van bodems uit de Camargue (in jig P
per gram droge grond)
Nr. F ' c ( O O H ) = ~ P C a C O , = ~ F
volgens Hieltjes en Lijklcma
I
II
III

19,8
46,8
12,6

Tot-P

org. geb.P

539
410
423

177
280
163

736
737
599

267
322
373

740
699
722

volgens Golterman en Booman
I
II
III

228
147
78

245
230
271

In alle drie de monsters komt volgens
H&L aanzienlijk minder fosfaat in de
Fe(OOH) fractie terecht dan volgens G&B
en aanzienlijk meer in de C a C 0 3
gebonden fractie. In laboratorium
experimenten met zeer kalkrijke
Camargue-sedimenten vonden wij zelfs
dat opgelost o-P niet in de NaOH
extractie kon worden aangetoond, maar
als Ca gebonden fosfaat werd teruggevonden. Wij vermoeden, dat het
Fe-gebonden fosfaat dat niet door NaOH
werd geëxtraheerd, werd geadsorbeerd op
het CaC0 3 . Aangezien deze pool groter is
dan alleen hierdoor verklaard kan worden,
nemen wij aan dat ook een deel van het
organisch fosfaat hieraan geadsorbeerd is,
na hydrolyse tijdens de alkalische extractie
stap. Zie Tabel IV.
TABEL IV - 'Tekort'aan FcfOOH^P
volgens
H&L, gevonden en berekende CaCOj—^Ppools en
tijdens de extracties gehydrolyseerd organisch fosfaat.
Fe(OOH)~~P
C a C 0 3 = ~ P C a C 0 3 ~ ~ P dus uit
tekort =
berekend = gevonden organisch
(GB - HL) (GB + tekort) vlgs H&L
pool

208
100
65

453
330
336

539
410
423

86
80
87

De pool organisch fosfaat is dus bij 'milde'
extracties aanzienlijk groter dan bij een
'harde' extractie. De mineralisatie van
deze pool kan nu bestudeerd worden na
extractie van F e ( O O H ) « « P ; wij menen,

dat het belang van deze pool tot op heden
grotenlijks is onderschat. Afb. 1geeft het
verschil tussen de 'chelating' en de
'klassieke' extracties.
De extractie methode is toegepast door
De Graaf Bierbrauwer-Würtz &
Golterman [1988] op een tiental
Nederlandse meren. Zij loonden aan dat
de som van het FeCOOH)«^! 3 en
0 3 0 0 3 « « ? een sterke correlatie
vertoonde met het biologisch opneembare
fosfaat (R = 0,79; N = 13;na screening
van twee uitbijters R = 0,88; N = 11).
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De provincie Utrecht zal komend voorjaar
starten met het veranderen van de
visstand van de Breukeleveense of Stille
Plas om zo het water weer helder te
maken. Door de visstand te veranderen,
kan de levensgemeenschap in de plas
worden beïnvloed. Met name het aantal
watervlooien zal toenemen. Deze beestjes
eten algen, die juist voor troebel water
zorgen. Op woensdagavond 11 januari
heeft de provincie de plannen toegelicht
voor de omwonenden van de plas.
De Breukeleveense Plas is het tweede
water in Utrecht dat volgens deze
methode wordt aangepakt. Ferder werd
een experiment volgens deze genoemde
'actief biologisch beheer-methode' uitgevoerd in de plas Zwemlust bij Nieuwersluis. De resultaten daarvan zijn zo goed,
dat de provincie Utrecht door wil gaan
met deze methode om de waterkwaliteit te
verbeteren. In Zwemlust hebben zich
inmiddels weer volop waterplanten op de
bodem gevestigd. Dat is mogelijk doordat
het licht de bodem van de plas weer kan
bereiken. De provincie verwacht dat dit na
enkele jaren ook in de Breukeleveense
Plas weer het geval zal zijn.
Komende maanden zal het grootste
gedeelte van de genoemde witvissen
(brasem en voorn) uit het water worden
weggevangen, om de watervlooien en
waterplanten in aantal toe te laten nemen.
De watervlooien moeten de hoeveelheid
algen in toom houden. Roofvissen (met
name snoeken) moeten ervoor zorgen dat
de witvisstand niet toeneemt. Zo wordt
voorkomen dat de witvissen de bodem
teveel omwoelen. Door een deel van de
blankvoornpopulatie in stand te houden
zal het probleem van 'zwemmersjeuk' of
cercariën-dermatitis dat zich in Zwemlusl
voordeed, kunnen worden voorkomen
(zie H 2 0 1988, nrs. 13 en 24). Het project
wordt in opdracht van de provincie
Utrecht uitgevoerd door het ingenieursbureau Witteveen -FBos uit Deventer.
De provincie heeft er ruim drie ton voor
uitgetrokken.
(Persbericht Prov. Utrecht)

