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Opbasisvanbevindingendiebesprokenzijninheteerstedeelrapport [VanderZeee.a.,1990]wordteen
voorschriftgegevenvoorhetexperimenteelvaststellenofeenperceelfosfaatverzadigdis.Hiertoeworden
eenaantal parameters getalsmatig ingevuld.Voorde concentratie-grenswaarde ende referentiediepte
wordt eenkeuzegemaakt endezekeuzewordt gemotiveerd.Hetexperimenteel programma omvathet
bemonsteren en het chemisch analyseren van de bodemmonsters. Rekening houdend met o.a.
bodemheterogeniteitwordtaangegevenhoedetoetsingvanfosfaatverzadigingdientplaatstevinden.In
hetdaadwerkelijke protokol (bijlagen)wordt eensteekproefgroottevann = 15eneenbetrouwbaarheid
van97.5%aangehouden.Heteffectvananderekeuzesopdetoetsingwordt kortbesproken.
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1.INLEIDING
In het eerste deelrapport [Van Der Zee e.a., 1990] werd een beschrijving gegeven van
fosfaatvastlegging en-transport,heteffektvanruimtelijkevariabiliteitendehieruitvoortvloeiendekriteria
voor het beoordelen of grond al dan niet fosfaatverzadigd is.Tevens werd op basis van uitgebreid
experimenteelonderzoekvastgesteldwatdespreidingendeverwachtingswaardeisvandeuiteenlopende
modelkonstanten.
Ompraktischeredenenishetondoenlijkomhetprotokolexpliciettebaserenophetgehelemodel
zoalsdit inheteerstedeelrapport aandeordekwam.Alsgevolgvanbodemheterogeniteit,variaties in
ondermeerlandgebruik,zowelruimtelijkalsindetijdbeschouwd,endekomplexiteitomgroothedenen
modelparameters te schatten, is het nodig om te volstaan met de geringere accuratesse van een
vereenvoudigd model.Voorditvereenvoudigde modelisde benodigde informatievoordeveldsituatie
experimenteelvasttestellen.Ditmodelisgebaseerdopdevolgendeuitgangspunten:
1

• Deuitspoelingvanreedsindebodemaanwezigfosfaatzal,nabeëindigingvanovermatigedosering
plaatsvindenalseengolf,diezichbeweegtnaarhetgrondwater. (Fig.23,vaneerstedeelrapport).
2
- IndemomenteelP-verzadigdebovengrond,bevindtzichca.33%vanhettotaalfosfaatindereversibel
geadsorbeerde vorm.Alleendezefraktie kandesorberen ennaargroterediepten getransporteerd
worden.Ookindeondergrondvindtadsorptieenprecipitatieplaats,indeverhouding1:2.
3
- AdsorptiekanbeschrevenwordenmetdeLangmuirvergelijking.
4
- Hetadsorptiemaximum(endusookhetprecipitatiemaximum)islineairafhankelijkvanM (hetoxalaat
extraheerbaar metaalgehalteFe+Al).
Voordegroottevande uiteenlopende parametersdievanbelangzijn,wordtverwezen naarhet
eerstedeelrapport.Inhetonderhavigerapportkomenmetnamedieaspektenaandeorde,dievandirekt
belangvoor hetprotokolzelfzijn,zoals:
(')
(")
(üi)

deaardvandeuittevoerenmonsternemingenanalyse
hetkriteriumofeenperceelfosfaatverzadigdis
de toetsing van experimentele gegevens aan het kriterium, en de hieraan gepaard gaande
onzekerheden

InditrapportwordteenopzetgegevenvoorhetProtokolFosfaatverzadigdegronden.Ineenaantal
aevallenwordenkeuzesgemaaktterwijlditineenaantalgevallenwordtnagelaten.Degegevenmethoden,
bijvoorbeeld ten aanzien van monsterneming, menging,etc. zijn mogelijk niet optimaal. Eenverdere
°Ptimalisatie lijkt ook mogelijk voor wat betreft de betrouwbaarheid van de beoordeling, en de
steekproefgrootteenanderefaktorendiedekostensterkbeïnvloeden.Ommeerzichttekrijgenopde
kosten/kwaliteit-verhoudingzoueenproefdraaienvolgensverschillendeprotokol-versies nuttigkunnen
zijn.
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2.

HETKRITERIUMVOORFOSFAATVERZADIGING

Zoalsinheteerstedeelrapport isaangegeveniseenbodemsysteemfosfaatverzadigdtenoemen
indekontextvanP-uitspoelingvoordatdesituatiebereiktwordtdatdegrondgeenPmeerkanvastleggen.
EenfosfaatverzadigdegrondwerdimmersgedefinieerdalseengrondwaarongewensthogeP-uitspoeling
plaatsvindtofzalgaanplaatsvindennadatdeovermatigedoseringvanfosfaatisbeëindigd.
Dit betekent dat in het begripfosfaatverzadigde gronden veleaspektenvanfosfaatvastlegging,
-transport,maarook-desorptiebetrokkenzijn.Eenextracomplicerendefaktorisderuimtelijkevariabiliteit
vandebodem inrelatietot degenoemdeaspekten.Omhetfosfaat-protokol praktisch hanteerbaarte
houdenzijnvereenvoudigingen noodzakelijk. Eenvandegevolgenvanhetgebruikte model (zieeerste
deelrapport) isdatdeeffektenvanruimtelijkevariabiliteitinhethorizontalevlaknietexpliciet inrekening
hoevente worden gebracht, mits deze variabiliteit niet extreem groot is. Berekeningen op basisvan
gemiddeldewaardenzijnacceptabel.Welleidenruimtelijkevariabiliteit,beperkingenindenauwkeurigheid
vanhetexperimenteelprogrammaenhetbeperktemonsteraantaltotonzekerheid.Hethanterenvandeze
onzekerheidwordtineenlatereparagraafbesproken.
Indienwerekeninghoudenmetdesorptieverschijnselen indebovengrond ensorptievanPinde
ondergrond dan kan tot een eenvoudig kriterium gekomen worden voor P-verzadiging. Volgens dit
Criterium zal ook na beëindiging van overmatige mestdoseringen geen onaanvaardbaar verhoogde
u
>tspoelingvanPplaatsvindenwanneerdegemiddeldefosfaatverzadigingsgraadvanhetbodemprofiel
(= U/L) kleinerisdandekritiekeverzadigingsgraad (Y).Deactueleverzadigingsgraadwordt berekend
doordedieptewaarover hetprofielmetfosfaatverzadigdis(Ls)tedelendoordedieptevanhetgehele
profiel.
Zodoendeiseenprofielfosfaatverzadigdindien
LS/L>Y

(1)

D

e profieldiepte (L)isgelijkaandedieptevaneentekiezenreferentievlakwaaropinHoofdstuk3nader
ordtingegaan.
De kritieke verzadigingsgraad werd reeds in het eerste deelrapport toegelicht. Op basis van
overwegingen over de herdistributie van fosfaat door o.m. desorptie en transport kan de kritieke
verzadigingsgraad getalsmatigonderbouwdworden.Debevindingen inheteerstedeelrapport leidden
totdevergelijking
w

Y- yy\Kc/{\ + yr)Kc)
w

aarin:

Y=

deverhoudingtussentotaalvastgelegdP gedeelddoorreversibelgeadsorbeerdP,
Y>1 .

n=
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eenmaatvoordereaktiviteitvandeondergrondtenopzichtevandereaktiviteitvan
debovengrond,Ti>o.

(2)
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K=
c=

degemiddeldeverwachteLangmuiradsorptiekonstantevoorP ingrond,
grenswaardevanuitspoelendeP-concentratiebijhetreferentievlak.

Devierparameters (v.n.K,c) van vgl.(2)kunnenhetzijgemeten,hetzijgeschatworden.Door
vgl.(2)wordtdegrootheidYweliswaaronderbouwdintermenvandegenoemdevierparameters,maar
ditwilnietzeggendathetkriteriumvoorfosfaatverzadigingfeitelijkgegevenisintermenvanbijv.Kof c.
Teneersteisdegehanteerdetoetsingsgrootheid (hoofdstuk3)defosfaatverzadigingsgraad.Tentweede
is
vgl.(2)formeelslechtsgeldigwanneervereenvoudigendeveronderstellingengemaaktworden(eerste
deelrapport). Deze veronderstellingen hoeven in werkelijkheid niet (in alle gevallen) terecht te zijn.
Zodoendeleidteenkeuzevan e danweltoteenY-waardemaarzouhettevergaanomuiteenfosfaat
verzadigingsgraadeenconcentratieteberekenencf.(2).
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3. PARAMETERWAARDENENEXPERIMENTEELPROGRAMMA
Gekozen is voor een norm op perceelsschaal. Een aantal overwegingen liggen hieraan ten
grondslag.
Ineenvroegstadium isbeslotenfosfaatverzadigingteevalueren opperceelsschaal. Detoevoer
vandierlijke mestzaleenzekerespreidingbinneneenperceelvertonen,maarisiniedergevalvoorelk
Perceelverschillend.Elkperceel kaneenandergemiddelde hebbenvoor deopgebrachte hoeveelheid
"lestendehoeveelheidP opgeslagenindebodem.Doorgaansligtdeverantwoordelijkheid hiervoorbij
eengrondgebruiker.Indienbeslotenwordtomregio's,gemeentenofstroomgebiedenalsP-verzadigdte
Classificerendanheeftditconsequentiesvoorzowelgrondgebruikers meteengrootmestoverschot,als
diemeteenkleinmestoverschot. Restrictiesvoordeergstegevallenvereisennietaltijd restrictiesvoor
d
egeheleregiowaardezepercelendeelvanuitmaken,indienovermatigedoseringbijpercelenmeteen
geringeopgeslagenhoeveelheidPoptermijnnietleidttoteenonaanvaardbarebelastingvanhetgrondenoppervlaktewater inde regio (Zie bijv.deandere uitzonderingssituatie van P-behoeftigegronden).
Generiekemaatregelenvoor eenregiozijnwelvereistindienminderernstigegevallendetoestand,die
geschapenisdoordeernstigvervuildepercelen,verderverslechterentoteenonaanvaardbaresituatie.
Metanderewoorden:hetopvullenvandebodemmetfosfaattotaandenormgegevendoorverg.(1)en
(2)isnietaltijdtoelaatbaar.Voordetoelaatbaarheidmoeteerstbekendzijnhoedesituatieindemeest
vervuilde percelen is. Hiervoor is een perceelsgewijze monsterneming en analyse nodig, zodat de
extremenwelkevanbelangzijnniet"weggemiddeld"worden.
Eenalternatief zou kunnenzijnde beoordelingvande oppervlaktewaterkwaliteit vaneenregio.
VaststellingvandekwaliteithiervankanechtergeenuitspraakdoentenaanzienvanP-verzadigingomdat
ereenverschilintijdistussenhetmomentvanP-verzadigingen hetmomentvanuitspoelingenvankwel
,n
oppervlaktewater van P.Anderzijds is het niet goed mogelijk vastte stellenwat P-verzadigingc.q.
"•statusvaneenperceelofgroepvanpercelenimpliceertvoorhetoppervlaktewater.Benodigdeinformatie
hiervoorisdeliggingtenopzichtevanoppervlaktewater,degeohydrologischesituatie(dieptefreatisch
Pakket, grondwatervoeding debiet, ontwatering, drainage, afsluitende en waterkerende werking van
dieperelagen,etc.) endevastleggingvanfosfaat inhetgrondwater reservoir (grootte enuniformiteit).
D
ergelijke gegevens zijn sterk verschillend voor verschillende regio's terwijl veel informatie hierover
ontbreekt(o.a.voordevastlegging).Oriënterendeberekeningen, waarvaneendeelwerdgerapporteerd
doorVanderZeee.a.[1987],illustrerendatafhankelijkvanparameterkeuzenextremeverschillenkunnen
°PtredenindeschattingvanmomentenmatevanP-kwelnaarhetoppervlaktewater.Hetwordtvooralsnog
dooronsnietmogelijkgeachtomdegenoemdeinformatieineenvoorheelNederlandgelijkeschematisatie
te
gieten,zelfsalsderegionaalspecifiekeinformatiebeschikbaaris.
Tenslottezij indezeopgemerkt dattot dusver de overheid uitspoeling naar het grondwaterals
maatgevendheeftgesteld.Gegevendeverschillentussenverschillendepercelenwasditeenadditioneel
argumentom het protokol nietopgrotereschaaldandeperceelsschaal te baseren engeenkostbare
Pogingentedoenomeenrelatietussenuitspoelingenoppervlaktewaterkwaliteit teleggen.
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Hetis,zoalsreedswerdgesteld,praktischonuitvoerbaaromdeuiteenlopendegroothedenvoorelk
teevaluerenperceelafzonderlijktemetenofteschatten.Vooreenaantalgroothedenisdaarombesloten
omdeineerderonderzoekgevondenwaardentehanteren,indeveronderstellingdatdezenietaltezeer
(c.q.systematisch) zullenafwijkenvoorsituatiesdieanderszijndandieonderzochtwerdeninditeerste
deel-rapport.
Opgrondvan bevindingen inheteerstedeelrapport wordt verondersteld dat de parameter y in
vergelijking (2)gelijkisaan3.VoordegemiddeldeLangmuiradsorptiecoëfficient,K, wordt eenwaarde
v
an35m3moM aangehouden.Omverg. (1)en(2)tekunnenevalueren,moetendegrenswaardevoor
deconcentratie (£), deparameter (n.),endieptenL*enLnogvastgesteldworden.

31

Degrenswaardevoordeconcentratie (c)

Zoals mag blijken uit heteerstedeelrapport ishet moeilijk om eeneenduidige relatiete leggen
tussenbemestingendedaaruitvoortvloeiendeconcentratiesinhetoppervlaktewater.Naasthetcomplex
vanfaktorendiehettransportviagrondwaterenviaoppervlakkigeafspoelingbeïnvloedenspeelttevens
d
e dynamiek van het oppervlaktewater een rol. Met het model dat in het eerste deelrapport wordt
beschrevenwordt dan ook veeleer een methode gegeven om fosfaatverzadigde gronden te kunnen
aanwijzen,dandathiermeevoorspellingen kunnenwordengedaanoverdedaadwerkelijkeuitspoeling.
Welwordteenrelatiegelegdtussendetoetsingofeenperceelfosfaatverzadigdisendeconcentratiedie
volgens het model bij dereferentiediepte (L) optreedt. Dezeconcentratie kangespiegeld wordenaan
beschikbarenormenvoorfosfaat.
Voortotaal-PwordtinhetNMPenindeDerdeNotaWaterhuishoudingeennormgegevenvan0.15
m
3 P/l, welke is gebaseerd op de relatie tussen het chlorofielgehalte en het P-gehalte in
e
utrofieringsgevoelige wateren. Daarnaast zijn voor grondwater een tweetal referentiewaarden
B
odemkwaliteit beschikbaar, nl.0.4mgP/l (zand) en3.0 mgP/l (klei/veen),welke hogerzijndande
normvan0.15mgP/l.
GegevendeuitganspuntenvanhetBesluitGebruikDierlijkeMeststoffendienthetoppervlaktewater
bß
schermdte wordentegen eutrofiëring. Dit vereist dat de indetijd gemiddelde concentratie bij het
r
eferentievlak(L)denormvan0.15mgP/l nietmagoverschrijden.Hierbijwordtervanuitgegaandathet
°Ppervlaktewater gemiddeld genomen afdoende tegen eutrofiëring beschermd isvoor wat betreft de
belastingvanuitdelandbouwalsgevolgvanuitspoeling.Nietverdisconteerdisdathetoppervlaktewater
n|
etenkeldoorhetgrondwatergevoedwordt,datoppervlakkigeafspoelingentransportviainterflowdoor
devolcapillairezonebijdraagtaandeP-belasting, endaternaastdelandbouw meerderebronnenvan
°sfaatzijnwelkedirekttenlastekomenvanhetoppervlaktewater. Eenextraargument,datonderbouwd
w
erd in het eerste deelrapport, is dat wanneer eenmaal doorslag is opgetreden van een bepaalde
°°ncentratie(e) bijhetreferentievlakhethonderdenjarenkandurenvoordatweereenduidelijkmerkbare
c
°ncentratiereductieisopgetreden.
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Gegevendezeoverwegingen enomdat hetprotokol gebaseerd isopdeorthofosfaat concentratie
dieca.tweederdevanhettotaal-Pis,leidtdittotdegehanteerdeconcentratie ( f ) van0.1mgorthofosfaat
p
/ l , of3 (imol P/l.

3
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Referentiediepte (L).

De referentiediepte (L) komt overeen met de ondergrens van het bodemsysteem zoais dit in het
protokol beschouwd wordt. Zoals in het eerste deelrapport besproken werd is het ondoenlijk om het
freatisch grondwaterpakket indebeschouwingentebetrekken.Daaromwordtdeconcentratiedievolgens
hetmodelzaloptreden opdediepte Lalsmaatgevendvoorfosfaatverzadiging beschouwd,enwordt de
hoeveelheidfosfaat en hetfosfaatvastleggendvermogentot dezediepte inrekening gebracht. Indetijd
's het freatische vlak niet goed gedefinieerd zodat dit niet gebruikt kan worden als keuze voor de
feferentiediepte.Ditishetgevolgvanfluktuatiesvanhetfreatischvlak.Omdatinverbandmetdeuitspoeling
d
e positievan het grondwater eenbelangrijk gegevenis,isde referentiediepte hierwelaangekoppeld.
Als referentiediepte (L) is gekozen voor de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG). Deze
heeft een gemiddelde overschrijding van 30dagen/jaar (d.w.z. de werkelijke grondwaterstand bevindt
2|
chgedurende gemiddeld30dagen/jaar hoger).Bijdeze keuzespeeldemeedat gedurendedetermijn
van overschrijding aanzienlijk hogere concentraties dan de grenswaarde (c) kunnen uitspoelen als
gevolgvan het contact tussen devolcapillaire zone ende fosfaatverzadigde bovengrond,voorts dat in
d
'e situatie verhoogde afspoeling en interflow aanleiding kunnen geven tot versnelde afvoer naar het
oppervlaktewater,terwijltevensvoordeGHGrelatiefveelmeetgegevensvoorhandenzijn.Eenadditioneel
voordeel van deze keuze voor een gemiddelde grondwaterstand is praktisch van aard. Door de
beschikbaregegevensvandeGHGenhetnegerenvanruimtelijkeentijdelijkevariatiesbinneneenperceel
k
anvoor elke situatie vooraf dete beschouwen diepte (L) vastgesteld worden. Dit verkleint de kans op
verschillentussenpercelenmetdezelfdegrondwatertrapeneenongelijkebehandelingalsgevolgvanhet
seizoenwaarin bodemmonsters wordengenomen.
Voor elke grondwatertrap (GT) wordt de diepte van het freatisch vlak als functie van de
overschrijdingskans gegevendoorVanderSluijs [1987].Voorde keuzevanhetGHGals referentiediepte
lei
dt dittot dewaardenvanTabel 1.
Tabel

1: Referentiediepte (L) incm -maaiveld,alsdeze gelijk isaandeGHG (uit:Vander Sluijs, 1987).
GT = grondwatertrap.

GT
L

0
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Il/Il*

lll/lll*

V/V*

IV

VI

VII

10/30

20/30

20/30

55

60

100
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Opgemerkt dientteworden datvoortsgekozen isvoor eenmaximalewaardevanLgelijkaan 1m,
of 100cm.

3
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Monsterneming endata verwerking

Aande handvande GT-kaartenvoor hetdesbetreffende gebied enTabel 1van dit rapport wordt
dediepteLbepaald.Monsternemingvangrond geschiedt totdezediepte L,op nlokaties inhetperceel.
Hetaantal nwordt inHoofdstuk 4besproken.
Monsterneming geschiedt met eengutsboor,zodat voor elkelokatie eenongeveer gelijk volume
grondwordtverkregen.Eenmengmonsterwordtverkregenvandegrondmonstersvandenlokatieszoals
beschreven inBijlage3.
Elk mengmonster wordt geëxtraheerd met een zure ammoniumoxalaat oplossing volgens het
voorschrift van Bijlage II.Indit extract worden de concentraties vanfosfaat (P),ijzer (Fe),en aluminium
(Al)gemetenvolgens hetvoorschrift vanBijlage III. Eventueel kanalsalternatief opdevoorschriften van
Bi
i'age IIenIIIde procedurevolgens Novozamskye.a. [1986] gevolgdworden.Hieruitwordt vervolgens
berekend wat de gehalten van P, Fe, en Al in mmol/kg droog grondmonster zijn. De extractie en
concentratiemetingenwordenintriplouitgevoerd (teneindetekunnenbeoordelenofdemengmonsters
representatief zijn). De hierbij verkregen drie gehalten van P, Fe, en Al, resp., dienen elk een goede
reproduceerbaarheidtehebben;hetquotientvanstandaardafwijking/gemiddelde dient maximaal0.3te
bedragen.Degemiddeldenwordenaangeduid metdesymbolen Pox,Fe ox enAl ox . Vervolgenswordt de
s
om Mberekend uitdeze gemiddeldewaarden volgens
M = Fe ox + Al ox
Devastleggingscapaciteit per hoeveelheid grond (F) isgelijkaan (zieeerste deelrapport)
F = 0.5 M
Dehoeveelheid reedsinhetprofielaanwezigfosfaatwordt gekarakteriseerd metA = Pox.Daarom
ls

deaktueleverzadigingsgraad (Z) gelijk aan

Z- A/F-2PBX/M
NadatZ berekend isvolgensvgl. (3) kanvastgesteld wordenof sprake isvanfosfaatverzadiging.
° o r elkelocatie waar een bodemmonster isgenomen isin eenlaag (tussen 0 en Ldiep) bemonsterd.
Da
n kanafgeleidworden datde kritiekeverzadigingsgraad gegevenwordt door (zieeerste deelrapport)

v
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(3)
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Y-

VKS

Doorineenlaagtemonsterenishetdandusniet meernodigom n teweten.Infeitewordtdangeen
onderscheidgemaakttussenboven-enondergrond.Wanneerdeparameterwaarden ingevuldworden,
d.w.z. y =3;K=35(l/mmol)en s =3.10"3(mmol/l)danlevertditeenY-waardevanca.Y =0.24.
Opbasisvanvgl. (3)en(4a) kangekomenwordentot eenuitspraakof hetbeschouwdeperceel
fosfaatverzadigdis.Wanneerdeexperimenteelgevondenverzadigingsgraad (Z)groterofgelijkisaande
kritiekewaarde,d.w.z.als
Z>0.24
da

n is het beschouwde perceel fosfaat verzadigd. Hierbij is echter geen rekening gehouden met de
onzekerheidwaarmeemendoorgaanstemakenheeft.Ditaspektwordtinhoofdstuk4 besproken.
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(4b)

4

-

ONZEKERHEIDINDE TOETSINGSGROOTHEID

Omdat de n afzonderlijk bodemmonsters gemengd worden volgt uit de experimentele
werkzaamhedenvoorelkperceelslechtseenenkelewaardevoorZ. HoewelZgeachtwordteengoede
schattingtezijnvoor degemiddeldeverzadigingsgraadvanhetperceel,isdit opvoorhand nietzeker.
Doorexperimenteleonnauwkeurighedenendoorderuimtelijkevariabiliteitvan de modelparameters(bijv.
K) envan devariabelenAen Fkan deschattingvan deverzadigingsgraadopbasisvan denafzonderlijke
•monsters(weergegevendoor Zn) inzekerematemindergoedzijn.Welzaldeschatting beterworden
alsn
etaantalgebruiktemonsters(n)groteris.

4 1

-

Kwantificatievandeonzekerheid

DeonzekerheidinhoeverreZneengoedeschattingvan dewerkelijkefosfaatverzadigingsgraadis
zalinderealiteitvan plaatstotplaatsverschillen.Dit isonderanderehetgevalomdatdematevan ruimtelijke
variabiliteitniethetzelfde isvoorverschillendebodemtypen,vormenvan grondgebruik,etc.Zoalsookin
et
eerstedeelrapport werd aangegeven is het teverwachten dat ook binnen een perceel defosfaat
verzadigingsgraadvan plaats tot plaats verschilt, endus (in stochastische zin) verdeeld is. Voor de
fr
equentieverdelingkunnenverschillendekeuzengemaaktworden.Geziendevormvanhistogrammen
2
°alsdiegegevenwerdendoorVanderZeee.a. [1988, 1987]voor eenaantalverontreinigingen door
K
eizere.a. [1987]ishetveelalacceptabelom hetzijeennormaleverdeling,hetzijeenlognormaleverdeling
te
verwachten.Omdatgehalten(en dusookAen F) evenminalseen verzadigingsgraad (bijv.Z)negatief
k
unnenzijn, isde normaleverdeling niethet meestvoordehandliggend.Volgensdezeverdelingzijn
n
egatievewaarden namelijkwel mogelijk. Delognormale verdeling staatdaarentegen geen negatieve
Wa
ardentoe, terwijlingevalvaneenkleinevariatiecoëfficiëntdezeverdelingpraktischidentiekisaan de
normaleverdeling [VandeZeeenVanRiemsdijk, 1987,VanderZee, 1988,].Daaromwerdbeslotenuit
e
gaanvandeveronderstellingdatZlognormaalverdeeldis.
Indien de fosfaat verzadigingsgraad lognormaal verdeeld is,dan betekent dit dat de logaritme
ler
vannormaalverdeeld is.WanneerdezelogaritmeaangeduidwordtmetX, d.w.z.
*-ln(Z)

(5)

Va|

t eenvoudigafteleiden [VanderZee, 1988]datdevolgenderelatiesgeldentussen hetrekenkundig
SerniddeldevanX(mx)enZ(mz) endestandaardafwijkingenvanXenZ(sxen sz,respectievelijk):

m

*+°-Ss%-in(mz)

s2 m s

* ( z'mzy
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Omtevermijdendatiniedergeval(elkperceel)dematevanvariabiliteit(sxofSz)experimenteelvastgesteld
moet worden wordt het beeld verder vereenvoudigd. Op basis van de gegevens die in het eerste
deelrapportgepresenteerdwerden,wordtveronderstelddatweliswaarhetgemiddeldeendestandaard
afwijkingvanZvanperceeltot perceel kunnenverschillen,maardatdevariatiecoëfficient vanZoveral
hetzelfdeis.Devariatiecoëfficient vanZ(symboolCv)iseenrelatievemaatvoordevariatievanZ,enis
aelijkaans z /m zofsx.
Alvorenstottoetsing(ofeenperceelfosfaatverzadigd is)overtekunnengaan,dientgerealiseerd
tewordendat de enkelvoudige waarneming aaneenmengmonstervan nafzonderlijke monsterseen
zuivereschatterisvoorhetrekenkundiggemiddelde.Metanderewoorden,Zniseenzuivereschattervoor
het rekenkundiggemiddeldevanZ(weergegevendoormz)alisdezeschattingbeheptmetonzekerheid
a|
sgevolgvanderuimtelijkevariabiliteit enonnauwkeurigheid.

2

Toetsingingevalvanonzekerheid

Conform paragraaf 3.3 vereist de uitspraak of eenperceel fosfaatverzadigd is het toetsen ofZ
GemiddeldgroterisdandenormY(vergelijkingen(4a)en(4b)).Detetoetsennulhypotheseluidtdus
H

o- mz>y

(7)

°P basisvanvergelijking(6)isequivalenthieraandeafgeleidenulhypotheseteformulerenals
H

° : mx > myx

(8)

w

aarbij mx volgtuit(6a)doorvoorm zdenormYintevullen.Ditlevertvoor ml dusop

< - l n ( K ) - o . 5 s2x
nv

ergelijking(9) iss x bekendomdatdezevolgens (6b) gelijk isaanCywelkeconstant verondersteld
Werd.
Uit de statistiek [Snedecor and Cochran, 1980] is bekend dat als een grootheid eencontinue
delingheeft,hetexperimenteelgeschattegemiddeldenormaalverdeeldis.Inditgevalgeldtdusdat
m
xnormaalverdeeldismetdeverwachtingswaardegelijkaanhetwerkelijkeperceelsgemiddeldevanX,
erwijid e standaarddeviatiegelijk isaansx/Jn [SnedecorandCochran,1980].Wanneerdusgetoetst
w
°rdtvolgensvergelijking(8)ofm xgroterisdanmx, danhangtvandegewenstebetrouwbaarheiden
6 st
eekproefgroottenafhoedetoetsingeruitziet.
Ver

B

'j eengegeven betrouwbaarheid (B)geldt nudat m xgroter isdan m£ indiengevondenwordt

dat

04
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mx

>

(10)

waarbijdetweedetermdeonzekerheidsmargeaangeeft.
Wanneerdeverschillendegroothedenverderingevuldwordendanlevertditop
m

x > i n o o - o . s cl + t.

rn

(11)

Omdatvoorhetonderhavigegevalgeldtdatm xvolgens(6a)gerelateerdisaanZnlevertditincombinatie
met(11);
ln

(0>ln(X)

Z

* >

1nd

Vexp

+

i,£s

L " Tn.

'enblijktdatvergelijking(13)geldt,dandienthetperceelalsfosfaatverzadigdgeklassificeerdteworden.

Fi

9uur
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Illustratie vande beoordelingvanfosfaatverzadiging volgens het protokol,waarbij Yhet
gesteldecriteriumisenZndewaargenomengemiddeldegraadvanfosfaatverzadiging.De
situatiegeldtvooreenperceeldatnognetnietfosfaatverzadigdis.
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Metnadruk dient er op gewezentewordendat deverwerping vande nulhypothese (dat het perceel
fosfaatverzadigd is) niet impliceert dat het perceel nietfosfaatverzadigd is.Erwordt enkeldeuitspraak
Qedaan dat hetperceel niet meteen (hoge) betrouwbaarheid Bfosfaatverzadigd is.Meteengeringere
betrouwbaarheid zou dit wel degelijk het geval kunnen zijn. Zoals uit vergelijking (13) blijkt werkt
onzekerheid (gekwantificeerd middelsdeterm ttCv/fn) inhetvoordeelvandegrondgebruiker. Hoe
groter de onzekerheid, hoe minder snel men tot de uitspraak zal komen dat sprake is van
fosfaatverzadiging.ZoleidtafnamevandesteekproefgroottentoteenminderscherpeeisvoorZn.Door
e
enhogebetrouwbaarheidteeisenzaleenongunstigeuitspraakvoordegrondgebruikeralleengedaan
wordenalsdenormzeerwaarschijnlijkoverschredenis.
Eß

nalternatief isdenulhypothesedathetperceelnietfosfaatverzadigdis:

H

o-

mz

<Y

(14)

Zoalsdankanwordenafgeleid,geldtvoordezesituatiedatals
Z

n < Xexp

1

B

f—

4n
et

terreinnietfosfaatverzadigdis.Inditgevalblijktonzekerheidongunstigvoordegrondgebruikeruitte
ken omdat de exponentiële term kleiner isdan een.Infeite wordt dan Zn dus getoetst aaneen
gereduceerdewaardevanY.Eenessentieelnadeelvandezeoptieisdatineenrelatiefveelgroteraantal
9evalleneenperceeltenonrechtealsfosfaatverzadigdwordtgeklassificeerd.Hetprobleemwordthierdoor
9i"otergemaaktdanhetinwerkelijkheidis.Metnameinhetkadervaneenovergangsregelingzalditniet
e
bedoelingzijn.Inditprotokolisdanookdekeuzegemaaktvoordeeersteoptie,metdenulhypothese
gegevendoorvergelijking(7).Dezenulhypotheseisconceptueelgeheelanaloogaandegedachtengang
'J snelheidscontrolesopdeNederlandsewegen.Erwordtpasbekeurdindiendemaximaaltoegestane
e|
heidduidelijkwaarneembaar is overtreden.
Terillustratievandeeisgeformuleerd invergelijking (13)wordt inFiguur 1aangegevenhoede
e
°ordelingtotstandkomt.InFiguur2wordtaangegevenhoedetoetsingbeïnvloedwordtdoordekeuze
a
ndebetrouwbaarheidendesteekproefgrootte. Hierbijisuitgegaanvaneenconstantewaardevan Cv
Va
no.40(of40%).
er

04
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2.5

Cv= 0,40
2.0

1.5

1.0
10

20
aantal

'QUur2:

(n)

Effecten van dete kiezen betrouwbaarheid en steekproefgrootte (n) op de toetsing of een
perceelfosfaatverzadigd is,bij eenvariatiecoëfficiënt van Z gelijk aanCv = 0.40. Indien de
waargenomen Z n - waarde gedeeld door y boven de betreffende curve valt is het perceel
fosfaatverzadigd.

°40.p
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5.

NABESCHOUWING

Ten behoeve van de ontwikkeling van een praktisch hanteerbaar protokol zijn een aantal
veronderstellingen gemaakt. Deze veronderderstellingen zijn besproken in zowel deze technische
UitwerkingalsindeelI.Opbasisvan hetontwikkeldeprotokolwordtvastgestelddoorhetStaringCentrum
ir
ihoeverremomenteelreedsfosfaatverzadigingverwacht magwordeneninwelkeregio'sdit hetgeval
2
alzijn.Berekeningenwijzenopeenzeergrootareaalaanfosfaatverzadigdegronden.Deomvanghiervan
'everenmogelijk problementenaanzienvanhetoptredende mestoverschot.Zeer recentfundamenteel
bodemchemischwerkophetterreinvandebindingvanionenaanmetaal(hydr)oxidesuggereertdatde
ir
< het protokol gedane veronderstellingen een onderschatting zouden kunnen opleveren van de
hoeveelheidreversibel geadsorbeerdfosfaat bijlageconcentraties.Wanneerditjuistzoublijkentezijn
danwordtopbasisvanhethuidigeprotokoldehetareaalfosfaatverzadigdegrondenmogelijkoverschat.
Orndat het omtheoretische berekeningen gaat welke nog niet getoetst zijn is het momenteel niet te
beoordelenwelkerolditkan spelen.
Geziende mogelijk grote praktische implicaties (hettotalefosfaat verzadigdeareaalzouinde huidige
°Pzet te groot geschat kunnen worden) verdient het aanbeveling om genoemde theoretische
berekeningentetoetsen.
£enanderbelangrijkaspectisdemogelijkheidomdeuitspoelingvanfosfaatopfosfaatverzadigdepercelen
st
erkterugtedringendooreenaangepastevormvangrondgebruik. Berekeningenwijzenuitdatindien
f
°sfaatbemestinggeheelbeëindigdwordtgedurendeeenaantaljarenterwijlonttrekkingdoorhetgewas
w
ordtgestimuleerddeuitspoelingsterkkanwordenteruggebracht.
^etismogelijkvanbelangomeensysteemteontwikkelenwaarbijdebelangenvandeboerenhetmilieu
°Pdeze gronden kanworden geoptimaliseerd. Datwil zeggen met zo min mogelijke kosten zo snel
hogelijkhetprobleemzogoedmogelijkopte lossen.
^ader onderzoek opdit gebied (zowel laboratorium, simulatie alsveldonderzoek) is noodzakelijk om
^ervoorgerichteverantwoordeoplossingenaantedragen.

040-PSZ88
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BIJLAGEN
BIJLAGEI:PROTOKOLFOSFAATVERZADIGDEGRONDEN

ONDERZOEKSSCHAAL:
^et"onderzoeken"ofgrondalofnietfosfaatverzadigd is,gebeurtperperceel.Dientengevolge betreffen
'ehieraandeordekomendeaspektendievooreenbepaaldperceel.

al

R

EFERENTIE-DIEPTE:

^et de referentie-diepte wordt de diepte bedoeld tot waar de monstername zich uitstrekt. Deze
re
ferentie-diepteisafhankelijk vande lokalegeohydrologische situatie en isgelijk aande gemiddelde
logste grondwaterstand (GHG) volgens de grondwatertrappenkaart (Gt-kaart) behorend bij de
Bodemkaartvan Nederland,schaal 1:50.000(Stichtingvoor de Bodemkartering, Wageningen). Indien
eigensdeGt-kaart binneneenperceelmeerderegrondwatertrappenwordenaangetroffenwordtvoor
d
eGHGdekleinstewaardeaangehouden.
T

'JDSTIPVANMONSTERNEMING:

^6t tijdstip van monsterneming mag niet liggen binnen eenperiodevaneenweek natoediening van
eerlijkemest.
M

0NSTERNEMING-PROCEDURE:

1

•Perperceelwordtvolgenseenvierkantrasterbemonsterdop15plaatsen.Demaaswijdtewordtzodanig
»gepastdatiniedergeval15monsterlokatiesinhetbetreffende perceelgelegenzijn.Deafstandvan
6t
^ rastertotdeperceelsrandenmoeteenmaaldemaaswijdtebedragen.Extremiteitenzoalsdetoegang
ot
hetperceelwordenvermeden.

aar

*•Bemonsterdwordtineenlaagtotdereferentie-diepte(L),enditgeschiedtmetbehulpvaneengutsboor.
^°teerwatdegroottevanLis.
•Opelkvande15 lokatiesbinnenhetperceelwordtalduseenmonsterbetrokken,welkeapartworden
Pakten gecodeerd.

6r

• Alle monsterswordenapart verpakt ineenpolyethyleen zak of ineenpapierenzak met inwendige
kQ|yethyleen bekleding.

%p.
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MONSTERBEWERKING:
' ° spoedig mogelijk nadat de monsters in het lab ontvangen zijn worden zij aan de lucht bij
^Tiertemperatuurgedroogd.Indienditnodigblijkttezijnwordendegrondmonstersbijeentemperatuur
v
an5-10°Coflageropgeslagenineendonkereruimte.Nahetdrogenwordendemonstersgemalenmet
6er
>grondmolenindienblijkt dat erhardekluitenaanwezigzijn (bijv. bij kleiigegrond). Degedroogde
Monsters worden gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 2 mm. Grind, steentjes, puin en
w
ortelrestenetc.wordenverwijderd. Bij het zeven kan gebruik gemaakt wordenvan een hardhouten
w
%>lankjeombodemdeeltjesdoordezeeftewrijven.
^BEWERKING:
^ t gezeefdemateriaalwordtmetdehandgoedgemengdomeenhomogeenmonstervan defraktie<
2r
hrrite verkrijgen.Vervolgens wordt het monster met een monsterverdeler verdeeld inzogenaamde
de
elmonsters. Deze deelmonsters worden gebruikt voor het bereiden van de mengmonsters.
e
^ ngmonsterswordengemaaktvanalle 15monsters.Voor hetmakenvandemengmonsters worden
Var
» alle 15 individuele monsters (of deelmonsters) van de desbetreffende laag gelijke
9e
wichtshoeveelhedenafgewogen,waarnadezeafgewogen hoeveelhedenbij elkaarwordengevoegd
6n
gemengd.Ditlevertperperceelduseenmengmonsterop.
a
^ hetgrondigmengenvandemengmonsterswordenmeteenmonsterverdelerookhiervandeelmonsters
9er
naakt,waaruitdehoeveelhedenwordenafgewogenwelkenodigzijnvoordechemischeanalyses.
^ORATORIUM CHEMISCHE ANALYSE:
^ detwee resulterende mengmonsters wordt bepaaldwat het oxalaat extraheerbare gehalte isvan
°s,aat, ijzer en aluminium. De extraktie staat beschreven in bijlage II. In het extrakt worden
Ov
engenoemdedriecomponentengemetenvolgensbijlageIII.
Ö

4TA-BEWERKING:

kregenzijndevolgendegrootheden(inmmol/kg):
osfaatgehaltedatmetoxalaatextraheerbaaris(P)
et
ijzergehaltedatmetoxalaatextraheerbaaris(Fe)
6t
aiuminiumgehaltedatmetoxalaatextraheerbaaris(Al)
61f

BerekenM= Fe+Al
BerekenF=0.5M
OmdatAovereenkomt metPgeldtdatZngegevenwordtdoorZn =A/F =2P/M

°40.|p S288

-18-

DewaardevanYis0.24enbij eenbetrouwbaarheid van97.5%ensteekproefgroottevann =15
geldtvolgensvergelijking (13)datfosfaatverzadiging beoordeeldwordtopbasisvanZn > 1.25 Y.
IndiendusZn >0.3danishetperceelfosfaatverzadigd.

^PSZSS
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ß

ULAGEII:AMMONIUM-OXALAAT-OXAALZUUREXTRACTIE

'NlElDING
Inzuretot neutralegrondreagerenfosfaationenmetijzer-enaluminiumionentotslecht oplosbare
^bindingen. Dehoeveelheidfosfaat diezokanwordenvastgelegd,isafhankelijkvandehoeveelheid,
^aar ook van de vorm waarin ijzer- enaluminiumionen in de grond voorkomen. Voor zover ze zijn
in
Qebouwdindekristalroostersvankleimineralen,veldspatenenzwaremineralen,komendezeionenzo
la
igzaamvrij,datzeopkorteenmiddellangetermijnslechtseenteverwaarlozenbijdragekunnenleveren
3andevastleggingvanfosfaat.Vanmeerbelangzijnde"actieve"vormenvanijzerenaluminiumzoals
ar
fiorfehydroxydenenionengebondenaanorganischestof.
Extractievangrondmeteenwaterigeoplossingvanammoniumoxalaatenoxaalzuurmaakthethier
hogelijkde"actieve"vormenvanijzer enaluminiumafzonderlijk te bepalen.Deextraherende werking
v
andezeoplossingberustondermeeropreduktievanslechtoplosbare,driewaardigeijzerionentotveel
keteroplosbaretweewaardigeijzerionenvolgens:
(COOH)z->2C02

Î + 2 / / * + 2G

2Fe 3 * + 2 e - > 2 F e 2 *
6,1

opdecomplexerendewerkingvanoxalaationentenaanzienvanaluminiumionen.Deextractiewordt
'nhetdonkeruitgevoerd,omdatdereducerendewerkingvanoxaalzuurwordt beïnvloeddoorlicht.
FRACTIE
WAGENS

^moniumoxalaat-oxaalzuur-oplossing:losopin1 litergedemineraliseerdwater17,56g(COOH)2.2H20
6n
28,40g(COONH4)2.H2O.
^RKWIJZE
Brengca25 g luchtdroge grond < 2 mmin een mortier en homogeniseer met behulp vaneen
^rnper. Weeg daarna 5,00 g af en breng over in een 250 ml polyethyleen fles. Voeg 100 ml
afTl
moniumoxalaat-oxaalzuur-oplossingtoe (bijv. meteengeijktecitopipet).Legdeflesineenlineaire
Sc
hüdmachine,dieisingesteldop120slagenperminuutenlaatgedurende2uurschuddeninhetdonker.
"freervervolgensdooreenasvrij,middelhardfilterineen50mlpolyetheenflesje.Deeersteportievan
6t
Altraatmoetwordenweggegooid.

V i pSZ88

-20-

OPMERKINGEN
1
- Neeminiedereserietweeblanco'sentweestandaardmonstersmee.
2
- Defiltratenzijnnietonbeperkthoudbaar;naverloopvanenigetijdzalerschimmelontwikkelinggaan
optreden.Wanneerdefiltratennietbinnenenkeledagenverderwordenverwerkt,moetenzein een
koelkastwordenbewaard.
°ESTRUCTIE
^AGENTIA
Zwavelzuur,geconcentreerd
Waterstofperoxyde30%p.a.
Carborundum kooksteentjes
MERKWIJZE

Pipetteer5,00mlextractineendestructiebuisenvoeg1 mlgeconcentreerdzwavelzuurtoe.Verhit
°t240°C,tothetwaterisverdampt(wittenevels).Deuitdegrondgeëxtraheerdeorganischestofverkoolt
d
°ordewateronttrekkendewerkingvanhetzwavelzuur.Laatafkoelenenvoeg4mlwaterstofperoxyde
tQ
e.Wacht5minutenenplaatsdebuizenweer inhetdestructieblok. Verhittot 240°C,tot hetwateris
^rdampt.Laatafkoelen.Zetintussendetemperatuurregelaarvanhetdestructieblok op105°C.Voeg20
^ gedemineraliseerdwaterenenkelekooksteentjestoeenlaatgedurende 10minutenzachtjeskoken.
Br
eng het afgekoelde destruaat kwantitatief over in een maatkolfje van 50 ml. Vul aan met
Gemineraliseerdwateren meng.
Inhetdestruaat,datca.0,36molL 1H2S04bevat,kunnenijzer,aluminiumenfosfaatwordenbepaald.

l
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B

U L A G E III:CHEMISCHE ANALYSEVAN IJZER,ALUMINIUM EN FOSFAAT

B

EPALINGVAN IJZER (COLORIMETRISCH)

PRINCIPE
F 2+
e -ionenvormen met orthophenantroline eenroodgekleurd complex bijeenpHtussen 2en9.Omte
v
°orkomendateventueelaanwezigeAl 3+ -ionenmetfosfaateenneerslagvormen,waardoordeoplossing
tr
oebelzouworden,wordendezegecomplexeerdmetcitraat.VoordeomzettingvanFe3+ inFe 2+ wordt
6
enreductie-oplossingtoegevoegd.Aangeziendezwavelzuurconcentratie inhetteanalyserendestruaat
^ o g is,wordt ammoniatoegevoegd om hetzwavelzuur gedeeltelijkteneutraliseren.
^AGENTIA
deductie-oplossing: los 0,1 g 4-(methylamino-) fenolsulfaat + 13,7 g Na 2 S 2 0 5 + 1g Na 2 S0 3 .7H 2 0 (of
0,5 g Na 2 S0 3 ) op in 100mlgedemineraliseerd water,
^thophenantroline-oplossing: los 0,4 g orthophenantroline op in 25 ml ethanol 96% en vul met
gedemineraliseerd wateraantot 100ml.
^triumcitraat-ammonia-oplossing:los26gNa 3 C 6 H 5 0 7 .2H 2 0 en30mlammonia (25%NH3) opin1liter
gedemineraliseerd water,
^avelzuur 0,36 mol L 1 :vul20mlgeconcentreerd H 2 S0 4met gedemineraliseerd wateraantot 1liter.
St
andaardoplossing400 mg L 1 Fe:los 2,808 g Fe (NH 4 ) 2 (S0 4 ) 2 .6H 2 0 op in250 ml gedemineraliseerd
waterwaaraan istoegevoegd 20migeconcentreerd H 2 S0 4 .
Vulaan met gedemineraliseerd watertot 1liter.
St
andaardoplossing20mgL"1 Fe:pipetteer25mlvandestandaardoplossing400mgL 1Feineenmaatkolf
van500 mlenvulaan metzwavelzuur 0,36 molL 1 .
kndaardreeks: pipetteer in maatkolvenvan 100 ml respectievelijk 0 -10 -20 -30 - 40 -50 ml van de
standaardoplossing 20mgL 1 Fe.Vulaanmetzwavelzuur0,36 molL 1 . Dezereeksbevat 0-2-46 - 8 - lOtigFeperml.
^RKWIJZE
Pipetteer inreageerbuizenvande standaardreeks2,0 ml envandedestruaten 1,0enalsduplo 2,0
ml envul aantot 2,0 ml metzwavelzuur 0,36 mlL-1.Voegaande standaardreeks endestruaten in
dezevolgordetoe:
0,2 ml reductie-oplossing
0,1 ml orthophenantroline-oplossing
2,5 ml natriumcitraat-ammonia-oplossing
Meng naiederetoevoeging enmeet na eenwachttijdvan minimaal 1uur deextinctie bij515 nmin
een 1cm cuvet. Dekleur blijft gedurende minstens5 uur constant.
Hetverbandtussendeextinctie ende hoeveelheid Feindestandaardreeks0-20 n g) is lineair.
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&EREKENING
Uit het verband tussen de extinctie en het aantal M.g Fe, zoals dat voor de standaardreeks is
^stgesteld,kanwordenberekend hoeveel n.g Feaanwezigisin 1resp.2 mldestruaat. Berekenhet
6
*traheerbaarFe-gehaltevandegrondalsvolgt:
a-b

v

50 100
.— . - — - - | i g Fa
5 5

^ gramluchtdrogegrond,waarinahetaantal i^gFein u mldestruaat enbhetaantal n.gFein u ml
b'ancodestruaat.Vervolgenswordt berekendhoeveelmmolFe/kghiermeeovereenkomt.
OPMERKINGEN
]
- Dehierbeschrevenwerkwijzekanwordengevolgddoorgrondmonstersdienietmeerdan2000 ^
9
°xalaat-extraheerbaarFeperggrond bevatten.Wanneer hetextraheerbaar Fe-gehalte hoger is,dan
^et hetresultaatoppassendewijzewordenverdundmetH2S040,36molL 1 .
*• Debepalingwordtnietgestoorddoortenminste4000M.gPen400ngAl,ooknietalsbeideelementen
^fflenaanwezigzijn.
3
- Mochttocheenstoringwordengesignaleerddoordatderesultatenvandeduplobepalingverschillen,
6r
' WijlhetFe-gehaltetelaagisomverdereverdunningvanhetdestruaattoetelaten,dankandedubbele
°eveelheidorthophenantroline-oplossingwordentoegevoegdaanmonstersenstandaardreeks. Ditis
n
°odzakelijkindiegevallenwaarinandereelementen(zwaremetalen) ingrotehoeveelhedenaanwezig
*'iienzoveelorthophenantrolinecomplexerenzonder kleurvormingdateronvoldoendeoverblijftvoor
de
reactiemetFe.
^PALINGVANALUMINIUM (COLORIMETRISCH)
^INCIPE
Al3+-ionenvormenmetEriochroomCyanineReengekleurdpolymeerdatdoortoevoegingvaneen
0|
ycyclischeketo-aminewordtgestabiliseerd.Demethodeisspecifiekenzelfsijzer,mitsaanwezigals
62
\ stoortnietbijdeteverwachtenconcentraties.DepHwordtophetgewensteniveaugebrachtdoor
Qev
oegingvannatriumacetaat.
^AGENTIA
r
'°chroomCyanineR-oplossing(ECR):losafzonderlijkopingedemineraliseerdwater500mgECR per
100ml,12,5g NH4NO3per 100mlen 12,5g NaCIper 100ml.Brengdaarna deze oplossingen
iu kwantitatief overineen500mlmaatkolf,voeg4mlgeconcentreerdsalpeterzuurtoeenvul aan.
i CF>verdund:meng200mlECRoplossingmet300mlgedemineraliseerdwater.
Sc
orbinezuur2%:los2gascorbinezuuropin100mlgedemineraliseerdwater.Dagelijksvers bereiden.

;
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Natriumsulfiet:los2,5gNa2S03(of5,0gNa2S03.7H20)opin100mlgedemineraliseerdwater.Dagelijks
versbereiden.
Polycyclische keto-amine: los 0,7 g polycyclische keto-amine op in 100 ml gedemineraliseerd water.
Dagelijksversbereiden,
^atriumaceïaat:los200gC2H302Na.3H20(of 120gC2H302Na)opin500mlgedemineraliseerdwater.
Bewaarineenpolyetheen fles.
^engreagens:meng 100mlnatriumsulfiet, 100mlpolycyclische keto-amine, 100mlnatriumacetaaten
450mlgedemineraliseerdwater.Dagelijksversbereiden.Gebruikgeenrubberstoppen.
Zwavelzuur0,36molL 1 :vul20mlgeconcentreerdH2S04metgedemineraliseerdwateraantot 1 liter,
^ndaardoplossing 50 mgL 1 Al: los879,2 mgKAI(S04)2.12H20 op inca.500 ml gedemineraliseerd
waterwaaraanistoegevoegd20mlgeconcentreerdH2S04.Vulaanmetgedemineraliseerdwater
tot 1 liter,
^ndaardreeks:pipettier0 - 2 - 4 - 6 - 8 - 1 0 mlstandaardoplossing50mgL 1Alinmaatkolvenvan100
mlenvulaanmetzwavelzuur0,36molL 1 .Mengengietoverinpolyetheenflesjes.Dereeksbevat
0-1 -2-3-4-5ngAlperml.
^BRKWUZE
Pipettier in met chroomzuur gereinigde reageerbuizen (zie opmerking 1) 0,2 ml van de
^Waardreeksenvandedestruaten.Voegindezevolgordetoe:
1
nilascorbinezuur 2%,meng,wacht5minuten
1
mlECRverdund,meng, wacht5minuten
3mlmengreagens
6n
9 enwacht 1uuralvorensdeextinctie bij595nmtemetenineen 1cmcuvet. Dekleur blijft 2uur
^oiel.HetverbandtussendeextinctieendehoeveelheidAlindestandaardreeksislineair.
^REKENING
UithetverbandtussendeextinctieendehoeveelheidAlzoalsdatmetbehulpvandestandaardreeks
_ stgesteld,kanwordenberekendhoeveelAlinhetdestruaataanwezigis.HetextraheerbaarAl-gehalte
06
grondkanwordenberekendvolgens:
3

(f^2 so 100
' ' s " - ~ s ~ v-g

Al

y'uchtdroge grond,waarinahetaantal ugAlinhetmonster enbhetaantal ^ gAl inhet blanco
ni

aat.VervolgenswordtberekendhoeveelmmolA!/kghiermeeovereenkomt.
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°PMERKINGEN
'• Dete gebruiken reageerbuizen moetendedagvoor de bepaiingin eenchroomzuurbadworden
9elegd.Chroomzuur kanwordenbereiddoor350gkaliumdichromaatoptelossenin3,5literwateren
v
6rvolgensuiterstvoorzichtigenonderkoeling2,8litergeconcentreerdzwavelzuur(technischzuiver)toe
te
Voegen.Opdedagvandebepalingmoetendebuizenwordengewassenen gedroogd.
*• IndiendeAl-concentratieinhetdestruaatmeerdan5ngpermlbedraagt,moetoppassendewijze
w

ordenverdundmetzwavelzuur0,36mol L"1.
^ DepHvandeuiteindelijkeoplossingmoettussen5,5en5,1 liggen.Eriseengeringeinvloedvande
p
Hopdewaardevandeextinctietergroottevan0,008eenhedenper0,4pH-eenheid.
B

ÊPALING VAN FOSFAAT(COLORIMETRISCH)

Pf

*lNCIPE
Inzuurmilieuvormtorthofosforzuursamenmetmolybdeenzuureengeelgekleurdheteropolymeer.
Het Mo6+ in het gevormde heteropolymeer wordt vervolgens gereduceerd waarbij een blauwe kleur
0ri
tstaat.DoordepHjuisttekiezenblijfthetnietgebondenmolybdaatingeoxydeerdetoestandenwordt
^ t gekleurd.Toevoegingvanantimoonleidttot eenwatmeergecompliceerdeverbindingdiebehalve
1,1
hetzichtbarelicht (blauwekleur)ooksterkabsorbeertinhetnabijeinfrarood(890nm).
^AGENTIA
^avelzuur2,5molL*1: voegaan70mlgeconcentreerdH2S04ca400mlgedemineraliseerdwatertoe;
laatafkoelenenvulaantot500 ml.
^rnoniummolybdaat:los20g(NH4)6Mo7024.4H20opin500mlgedemineraliseerdwater.Bewaarin
hardglasinhetdonker.
s
^ corbinezuur0,1molL"1: los1,76gascorbinezuuropin100mlgedemineraliseerdwater.Dagelijksvers
bereiden,
^iumantimonyltartraat:los274mgKSbOC4H406opin100mlgedemineraliseerdwater,
^ngreagens: mengindezevolgorde50mlzwavelzuur 2,5 molL"1,15mlammoniumolybdaat,30ml
ascorbinezuuren5mlkaliumantimonyltartraat.Vlakvoordeuitvoeringvandebepalingbereiden.
6r
dundmengreagens:verdun100mlmengreagensmetgedemineraliseerdwatertot500 ml.
^avelzuur0,36molL 1 :vul20mlgeconcentreerdH2S04metgedemineraliseerdwateraantot 1 liter.
te
>ndaardoplossing1250mgL 1 P0 4 : los 1,7910g KH2P04 opinca.400mlgedemineraliseerdwater
waaraanistoegevoegd20mlgeconcentreerdH2S04envulaanmetgedemineraliseerdwatertot 1
liter.
ta
ndaardoplossing125mgL 1P0 4 :pipetteer50mlvandestandaardoplossing 1250mgL 1P0 4in een
maatkolfvan500mlenvulaanmetzwavelzuur0,36molL 1 .
^ndaardreeks:pipetteerinmaatkolvenvan100ml0-2-4-6-8-10 mlstandaardoplossing 125mg
L"1P0 4 .Vulaanmetzwavelzuur0,36molL 1 .Dezereeksbevat0-2,5-5-7,5-10 -12,5 ^g P0 4
per ml.

\\

p
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^ERKWIJZE

Pipetteerinreageerbuizenvandestandaardreeks1,0 mlenvandedestruaten1,0 enalsduplo0,5
"tVulaantot1,0 mlmetzwavelzuur0,36molL 1 .Voeg5mlverdundmengreagenstoe,mengenwacht
animaal10minutenalvorensdeextinctiebij720nmtemetenineen1 cmcuvet.Dekleurintensiteitblijft
*6ker5uurstabiel.HetverbandtussendeextinctieendeaanwezigehoeveelheidP0 4 islineair.
^REKENING
Uit het verband tussen de extinctie en de hoeveelheid P0 4 zoals dat met behulp van de
^ndaardreeksisvastgesteldkanwordenberekendhoeveelP0 4inhetdestruaataanwezigis.Hetgehalte
a
anextraheerbaarfosfaatindegrondkanwordenberekendvolgens:
^ b 5 0 100

V - T - - S - " »9
p

04 pergluchtdrogegrond,waarinahetaantal ^ gP0 4 inu mldestruaatenbhetaantal i^g P0 4 in

0

9mlblancodestruaat.Vervolgenswordt berekendhoeveelmmolP/kg hiermeeovereenkomt.

^MERKING
De bepaling wordt gestoord indienAs5+ aanwezig is. Dit kanworden voorkomen door As5+ te
^uceren tot As3+ voordat het mengreagens wordt toegevoegd. Het hiervoor te gebruiken
r6
ductiemengselbevat 10mlzwavelzuur 2,5 molL 1 ,20mlnatriumdisulfiet (10g Na2S205 per 100ml
Gemineraliseerdwater)en20mlnatriumthiosulfaat(1gNa2S203.5H20per100mlgedemineraliseerd
w
ater)aangevuldmet270mlgedemineraliseerdwater.Dezeoplossing moetvlakvoorgebruikworden
Smaakt.Voegaanstandaardreeks enmonster 4ml reductiemengsel toeenvervolgens 1mlvanhet
^Verdundemengreagens.
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