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-1Doelvanhet"bezoek
Discussievanvraagstukkenbetreffende desamenhangtussenbemesting ensamenstellingvanhetgewas.
GesprekspartnerDr.J.Jung,landbouwscheikundige
bijdeB.A.S.F.
Discussie
Dezehad inhoofdzaakbetrekking opdewetmatigheden,welke zichvoordoen bijveranderingen
indeminerale-samenstellingvanhetgewasonder
invloedvandebemesting.Br.Jungginghierbij
uitvanderesultatenvanhetonderzoek,doorhemte
G-iessenverrichtaanhetInstituutvanProf,Dr.
K.Scharrer.
Alsleidraadhiervoordiende deregelvanBear
overde'constantenkation-anion-verhouding inde
plant,welkeookbijhetwerkaanhetI.B.S.te
Wageningenregelmatigwordt toegepast.Dezeregel
veronderstelt een constanteverhouding
K+Na+Mg+Ca/Cl+P+S+Si+N,waarbijieder symboolvande
daarinvoorkomendemacro-elementenhetgehaltevan
dit elementaangeeft inmgequivalenten.'
a
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Inhetalgemeenblijkt,datgrotereveranderingeninhetgehaltevan één. ofmeer derbetrokkenmacro-elementen gepaardgaanmet eenzodanige
verandering:inhetgehalte deroverige elementen,
datdekation-anion-verhouding nietverandert.Zo
kaneensterkeverhoginginhet totaalanion-gehalte
dooreenbemestingaanleidinggeven toteenverhoginginhetkation-gehalte en-(of)eenantagonistische onderdrukking inhetgehaltevande
anioneh,welkenietindebemestingvoorkomen,
terwijldezeveranderingen onderling zosamenhangen,datdekation-anion-verhouding dezelfde
blijft.Bijdediscussiebleek,dat dezetendentie
sichregelmatigvoordoet endusderegelvanBearbruikbaar isvoor deinterpretatievandehoofd—
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b.Afwijkingen_van_de__regel_van_Bear
AfwijkingenvanderegelvanBear zijnzowelte
GiessenalsteWageningeninpotproevenregelmatig
geconstateerd indevormvaneenafnamevande
kation-anion-verhoudingbijtoenemend stikstofgehalte.Deresultaten,welkeDr.Jungtoonde, o m '
aannemelijk temakendatinditopzichtstikstof
een specifiek effectheeft,warennaardemeningvan
debezoekers echterniet overtuigend.Wanneer een
P-bemesting eenrelatiefgeringeffectheeft ophet
P-gehalte, endientengevolge het totaalaniongehalteweinigdoet toenemen,terwijl eenN-bemesting
hetN-gehalteenhet totaalanion-gehalte sterkdoet
toenemen,isdeverlagingindekation-anion-verhoudingbijdeN-bemestinggeenargumentvooreen
specifiek stikstofeffect,omdatinditlaatstegeval
eenafwijkingindeverhouding zichbuitende
grenzenvandeproeffoutveelgemakkelijkerlaat
vaststellen.Deinvloedvandestikstofbemestingis
danalleeninzoverre specifiek,dathet totaal
anion-gehalte daardoorveelmeerkanwordenvergroot
dandooreenfosfaatbemesting.Inhetalgemeenwas
menhet erwelovereens,dat.deinvloedvanstikstofnaarallewaarschijnlijkheid tochspecifiek
is,temeeromdatinWageningenreedsgeblekenwas,
datgrote'veranderingeninhet chloridegehalte in
Engelsraaigrasdekation-anion-verhouding niet
duidelijkbeïnvloeden.
c.I^"terpretatie_van_de_afwijkingen_vanBe§£is_regel
-Daarstikstofblijkbaar specifiekaanleiding
kan geven toteenverlagingvandekation-anionverhouding,ligthetvoordehand ditinverband
tebrengenmet destofwisseling.Dr.Jung steldede
volgendewerkhypothese.Hetnadenitraatreductie
indeplantgevormdeNH.zaleen compensatievormen
voor deopnamevaneenextrahoeveelheid nitraat en

andereanionen,voorkomende indemineralenbalàns,waardoor de kation-anion-verhouding,
•zoalsdezeinderegelvanBearvoorkomt,tot
lagerewaardenkandalen.Naar.demeningvande
bezoekerskandezehypotheseniet juistzijn,
daarnitraatindeplantwordtgereduceerd tot
eenreductietrap,overeenkomendemetNEL.Een
overgangdaarvan totNEL zou slechtsmogelijk
zijnwanneer eenprotonreedsbeschikbaaris,
zodathierdoorinde"elektroneutraliteit"
geen. veranderingzoukomen.De
ffageningse
onderzoekerszijnvanmening,datdenitraatreductie
indeplant geen. veranderingvandeelektroneutraliteitmet zichmedekanbrengen,omdathet
verdwijnenvannitraatgepaardgaatmet devorming
vanhydroxy!.Eerderkanmendedaaropvolgende
afnameindekation-anion-verhoudinginverband
brengenmet eenuitwisselingvanhetgevormde
hydroxylvoornitraat ofvooreenanderanion,
datindekation-anion-verhouding voorkomt.uit
uitgewisseldequantumanionenvertegenwoordigt een
hoeveelheid,welkeuiteraard zonder extrakationopnamewordt opgenomen.Hetlagerwordenvande
kation-anion-verhouding zoudanberustenophet
feit,datnadereductievan'nitraatuitwisselbaarhydroxylontstaat.
Devraaginhoeverre deionenbalansvolledig
deopname dermacro-elementenweergeeft,kwamter
sprake inverbandmethet silicaat.DoorDr.Jung
isdit elementindeionenbalansaangegevenals
hetanionvandikiezelzuur.Deze keusbleek
echteralleenteberustenophetfeit,datbijde
desbetreffendeproevenNa-silicaatwerdgebruikt,
datbeantwoordtaaneendergelijke samenstelling.
Inwelkevormhetkiezelzuur doordeplantbij
voorkeurwordt opgenomenisnietaante geven,
zodathet onderbrengenvandit elementinde
kation-anion-verhouding niet zondermeermogelijk
is.DeWageningse onderzoekers opperden,demogelijkheid,'datkiezelzuurin colloïdale toestand,

alspoly
zuurbv.,langsdecelwanden-dusondervermijdenvandeprotoplasten-indeplant zoubinnendringen,enhet element dientengevolge'indeionenbalans zo'ngroot equivalent-gev/ichttoekomt,dathet
evengoedverwaarloosd kanworden.Het scheen,datDr.
Jung tegeneendergelijkeopvatting geen. bezwaren
voelde.
Inverbandmet deafwijkingenvan deregelvan
Bearkwamuiteraard ookdekwestievannitraat-en
ammoniumvoedingtersprake.DoorDr.Jungzijnproeven
metammoniumvoedinginsterielzandverricht,maarde
interpretatievandeze proevenlaatnoggeenduidelijke
voorstelling toe.DoorDr.Jungwordtinditgeval
stikstofbijdekationengerekend,hetgeentoteen
kation-anion-verhouding leidtvanongeveer 2.5.Inde
gewone schrijfwijze,dusNbijdeanionen,isookbijnitraatvoeding deverhoudinggewoonlijkomstreeks 0.5.Een
dergelijkeveranderingindeveronderstelde elektroneutraliteit isuiteraard absurd,zodathetvraagstuk
vandeammoniumvoeding inverbandmetdekation-anionverhoudingnogwelmeer diepgaande;overwegingenverlangtdanalleenhetinvullenvandeionenbalansnaar
hetkation-ofanionkarakter dervoedingselementen.
d.Organischezuren_in_de_plant
Hetvoorkomenvanorganische zuren (oxaalzuurin
deplant,acetaat indevoeding)isdoorDr.Jungin
verschillende proevennagegaan,waarbijgetrachtwerd
deze tebetrekkenindekation-anion-balans.Naarde
meningvandeschrijverswordtdeinterpretatievan
dezewaarnemingen eveneensteveelverschovennaareen
inventarisatie,waarbijdeplanthetvermogenwordt toegekend omkationen enanionennaar de omstandigheden
tedoenverdwijnenofontstaan.Ditgeeftvaakaanleidingtotinchemischopzicht slordigehypothesen,welke
alsezelsbrug eenmogelijkewaardehebben,maarvoor
voortgezet onderzoekweinigaantrekkelijkzijn.
Deinvloedvan debemesting ophetoxaalzuurgehaltevanbietenbladerenwerd doorDr.Junguitvoerigonderzocht.Proevenmet cultuurInkwartszand toondeneenhoger oxalaatgehaltebijvoeding

-5netnitraat dan"bijvoedingmetammonium,waarbij
echterwelbl-,ek,datdemetnitraatgevoede
plantenveelbetergroeiden enduswaarschijnlijk
eenintensieverestofwisselingvertoonden,./aarnemingenoverhet stikstofgehalte vandebladeren
ontbraken,zodatnietuitgemaakt konwordenin
hoeverre dezebeidevormenvan stikstofdoorde
plantenwarenopgenomen.vVanneerdebemestingeen
voldoende calciumopnametoelaat,bv.doortoepassen
van calciumnitraat,kanverwachtwordendathet
oxaalzuurrelatiefvooreengroter deelalsonoplosbaar calciumoxalaatvoorkomt enopdeze
wijzeindeveevoedingalsfysiologischonwerkzaam,althansminder schadelijkkanwordenbeschouwd.
Demonstratie
Erwerd eenbezoekgebracht aandegroteafdelingvoorpotproeven,waarbijeenindrukwerdgekregenvandeprachtigeuitrusting,waarmeeeen
grootaantalproevenmet demeestverschillendegewassenwerd uitgevoerd.Dr.Jungtoondeproevenover
deinvloedvanammonium^nitraat-enkalkbemesting
opdemagnesiumopnamedoorgraanplanten.Proeven
overdeomzettingvananorganische stikstofzouten
indegrond,gemetenaandedaarbijoptredendekleurverandering doorreflectiemetingaandegrondmonsters,
trokkeneveneensveelbelangstelling.Eengroteraantalbemestingsproevenhadbetrekkingopbemestingsvraagstukkenvoordebosbouw,waarvoor eentoenemende
belangstellingbleektebestaan.Enkeleproevenover
het effectvangiberilline opdegroeivantomatenplantenwerdeneveneensgetoond.Indetuinbevonden
zicheenlysimeterinstallatie eneengrootaantal
betonvakkenvoorbemestingsproeven.
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