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Woord vooraf
Dit rapport is opgesteld door een ad hoc samengestelde werkgroep van de NRLO
Taakgroep COLA, een adviesorgaan van het Financieringsoverleg Mest- en Ammoniakonderzoek. DeWerkgroep werd ingesteld naar aanleiding van een beleidsnotitie van de subwerkgroep Fosfaatevenwichtsbemesting (LNV,VROM) van de
werkgroep Regelgeving die op haar beurt onder de Stuurgroep Mest en Ammoniak
valt. In deze notitie isgeconstateerd dat de kennis voor de wettelijke invulling van
de fosfaateindnormen op dit moment onvoldoende is.
Het doel van de COLA-werkgroep Fosfaatevenwichtsbemesting is het opstellen van
een onderzoeksplan op basisvan een nadere analyse van de fosfaatproblematiek
en de leemten in de kennis. Dit rapport bevat de resultaten van de analyse van de
mogelijkheden en problemen die zichvoordoen bij de invulling van het begrip fosfaatevenwichtsbemesting. Noodzakelijk onderzoek isalleen in hoofdlijnen
geschetst.
De samenstelling van de COLA-werkgroep Fosfaatevenwichtsbemesting is als volgt:
- Dr. ir. A. Breeuwsma, DLO-Staring Centrum (voorzitter)
- Mw ir. M.E.G. Berghs, IKC-Veehouderij, Afdeling Veehouderij en Milieu
(secretaris)
- Dr. P.C.M. Boers, Rijksinstituut voor Zuivering Afvalwater
- Ir. P.A.I. Ehlert, DLO-Instituut voor Bodemvruchtbaarheid
- Ir. H.H.H. Titulaer, Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de
Vollegrond
- Ir. H.G. van der Meer, DLO-Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek
- Dr. ir. O. Oenema, Nederlands Meststoffen Instituut
- Prof. Dr. W.H. van Riemsdijk, Landbouwuniversiteit, Vakgroep Bodemkunde en
Plantenvoeding
- Ir. O.F. Schoumans, DLO-Staring Centrum
- Ir. J.Voorburg, Secretaris Taakgroep COLA
- Drs.W.J.Willems, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
- Ing. P.R.M. Witlox, Produktschap voor Zuivel
- Ir. A.P.Wouters, Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en
Paardenhouderij

Wageningen, juni 1993

Samenvatting
In het mestbeleid zijn normen vastgesteld voor het gebruik van dierlijke mest op
landbouwgronden op basis van de hoeveelheid fosfaat. De normen worden gefaseerd aangescherpt tot in het jaar 2000 evenwichtsbemesting is bereikt.
De normen voor fosfaatevenwichtsbemesting (fosfaateindnormen) zijn mede afhankelijk van het gekozen beleidsinstrument en de invulling van het begrip
evenwichtsbemesting. Naar aanleiding van een notitie van de Ambtelijke Werkgroep Fosfaatevenwichtsbemesting isdoor de Taakgroep COLA, het adviesorgaan
van het Financieringsoverleg Mest- en Ammoniakonderzoek, een werkgroep
samengesteld. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van landbouwkundige
instellingen (DLO-instituten, proefstations, NMI, LUW, IKC-V), het landbouwbedrijfsleven en het RIVM en het RIZA.
Het doel van de COLA-werkgroep Fosfaatevenwichtsbemesting is het opstellen van
een onderzoeksplan op basisvan een (nadere) analyse van de fosfaatproblematiek
en de leemten in de kennis voor het vaststellen van eindnormen. Dit rapport bevat
de resultaten van deze analyse en een uitwerking van het benodigde onderzoek
op hoofdlijnen.
Welk onderzoek noodzakelijk zal zijn, is mede afhankelijk van het beleidsinstrument dat voor de invulling van de evenwichtsbemesting wordt gekozen:
a. vaste gebruiksnormen;
b. normen voor het overschot op de mineralenbalans;
c.variabele normen op basisvan grondonderzoek.
De werkgroep beveelt het gebruik van grondonderzoek als (uiteindelijke) basis
voor de regelgeving aan omdat zowel de landbouwkundige effecten als de milieueffecten door de fosfaattoestand van de bodem worden beïnvloed.
Inverband hiermee wordt voorgesteld evenwichtsbemesting te omschrijven als het
bemestingsniveau waarbij een streefwaarde voor de fosfaattoestand van de bodem
wordt bereikt of gehandhaafd die zo goed mogelijk isafgestemd op zowel landbouw- als milieu-doelstellingen.
Het huidige bemestingsadvies kan daarbij als uitgangspunt voor de vaststelling van
de eindnormen worden genomen. Dit advies dient vervolgens getoetst te worden
aan milieudoelstellingen en waar nodig aangepast.
De analyse van de leemten in de kennis voor de onderbouwing van de fosfaat eindnormen toont aan dat in grote lijnen vier thema's zijn te onderscheiden waarbij
nader onderzoek nodig is:
1. Kwantificering van de fosfaatbalans van de bodem.
Dit onderzoek betreft vooral kwantificering van de verliesposten op de fosfaatbalans (door fixatie en uitspoeling) en de winstposten (door mineralisatie).
2. Optimalisering van bemestingsadvies en -methoden.
Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe een goede gewasproduktie en -kwaliteit kunnen worden bereikt bij een zo laag mogelijk bemestingsniveau. Dit
houdt onder andere in verder onderzoek naar de fosfaatwerking van dierlijke
mest, de gevolgen van sub-optimale fosfaatbemesting voor de veevoeding en
meer efficiënte bemestingsmethoden.
3. Vaststelling van de verbanden tussen fosfaatbemesting en milieu-effecten.
Dit onderzoek heeft tot doel de samenhang tussen de bemesting, de fosfaattoestand van de bodem en de uitspoeling naar grond- en oppervlaktewater te
beschrijven met behulp van verder te ontwikkelen en te toetsen modellen.
Daarnaast kan binnen dit thema worden vastgesteld in welke situaties (teelten,
grondsoorten, grondwaterstanden, e.d.) een sub-optimale gewasopbrengst of
-kwaliteit op zou kunnen treden als gevolg van de milieudoelstellingen. Het
onderzoek is nodig voor zowel de onderbouwing van een milieukundig getoetst
bemestingsadvies alsvoor de evaluatie van de milieu-effecten van het
mestbeleid.

H

4. Uitwerking en onderbouwing van (gebiedsgerichte) milieukwaliteitsdoelstellingen.
Detoetsing aan milieudoelstellingen kan nog slechts in beperkte mate plaatsvinden omdat de milieukwaliteitsnormen voor grond- en oppervlaktewater nog
niet volledig en consistent zijn uitgewerkt. Er is daarbij behoefte aan gebiedsgerichte normen die rekening houden met regionale verschillen in achtergrondgehalten en/of functies van het oppervlaktewater.
Prioriteiten tussen en binnen de thema's zijn afhankelijk van het beleidsinstrument
en de invulling van het begrip evenwichtsbemesting dat wordt gekozen.
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1 Inleiding
De groei en intensivering van de Nederlandse veehouderij heeft geleid tot de
huidige mestproblematiek; grote hoeveelheden (dierlijke) mest belasten de bodem
en het grond- en oppervlaktewater met stikstof en fosfaat onaanvaardbaar zwaar.
Om deze milieubelasting t o t aanvaardbare proporties terug te brengen stelt de
Nederlandse wetgeving regels ten aanzien van de hoeveelheid aan te wenden
(dierlijke) mest op landbouwgronden. De normen hiervoor worden gefaseerd
aangescherpt. Volgens de Structuurnota Landbouw (LNV, 1989) en het Nationaal
Milieubeleidsplan (VROM, 1989) zullen in 2000 deze normen zover aangescherpt
zijn dat er sprake isvan fosfaatevenwichtsbemesting. Ook moet dan aan de
milieudoelstellingen van stikstof en fosfaat voor bodem en water voldaan zijn.
De subwerkgroep Fosfaatevenwichtsbemesting (LNV, VROM) van de werkgroep
Regelgeving van de Stuurgroep Mest en Ammoniak heeft alstaak het voorbereiden van de wettelijke invulling van deze fosfaatevenwichtsbemesting in 2000.
Deze subwerkgroep heeft een inventarisatie uitgevoerd naar de nog ontbrekende
kennis voor deze wettelijke invulling. Het resultaat isvastgelegd in de "Rapportage
inventarisatie fosfaatonderzoek" (Berghs en Hotsma, 1992). Uit deze rapportage
blijkt dat er wel veel kennis aanwezig is maar niet voldoende om t o t een onderbouwde invulling van fosfaatevenwichtsbemesting te komen.
Vanuit de NRLOtaakgroep COLA isde COLA-werkgroep "Fosfaatevenwichtsbemesting" geformeerd, bestaande uit vertegenwoordigers van landbouwkundige
instellingen (DLO-instituten, proefstations, LUW, NMI en IKC), het landbouwbedrijfsleven en RIVM en RIZA. De Werkgroep heeft de fosfaatproblematiek nader
geanalyseerd en op hoofdlijnen noodzakelijk onderzoek geschetst voor de
benodigde maar nu nog ontbrekende kennis.
De getalswaarden bij fosfaatevenwichtsbemesting worden vaak fosfaateindnormen
genoemd. Deze eindnormen zijn nog niet vastgesteld, maar als indicatie voor de
hoogte van deze normen noemen beide bovengenoemde beleidsnota's de gemiddelde afvoer aan fosfaat met de geoogste produkten.
Voor de concrete invulling van fosfaatevenwichtsbemesting zijn twee aspecten van
belang:
- de definitie van het begrip evenwichtsbemesting;
- de mogelijke systemen om evenwichtsbemesting wettelijk in te vullen.
Evenwich tsbemesting
Het mest- en milieubeleid streeft naar een evenwichtsbemesting waarbij de gift
gelijk is aan de onttrekking. Deze omschrijving van het begrip evenwichtsbemesting houdt geen rekening met de fosfaattoestand van de bodem. De bodem
beïnvloedt echter in sterke mate de landbouw- en milieukundige effecten van
fosfaatbemesting via de processen in de bodem (adsorptie/desorptie, fixatie,
mineralisatie, uitspoeling). Daarom wordt in dit rapport voorgesteld evenwichtsbemesting op een andere wijze te definiëren en wel als het bemestingsniveau
waarbij een streefwaarde voor de fosfaattoestand van de bodem wordt bereikt of
gehandhaafd zo goed mogelijk is afgestemd op zowel landbouw- als milieudoelstellingen.
Systemen voor de wettelijke invulling van evenwichtsbemesting
De wettelijke invulling van fosfaatevenwichtsbemesting kan op verschillende wijzen
plaatsvinden. Op hoofdlijnen zijn drie systemen mogelijk:
1. Gebruiksnormen.
Normen voor de maximale fosfaataanvoer per ha, zonodig gedifferentieerd naar
dierlijke mest en kunstmest of naar geteelde gewassen, grondsoorten, regio's
etc.
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2. Mineralenbalans.
Normen voor het maximale verschil tussen fosfaataanvoer en fosfaatafvoer per
ha. Hiervoor kan het fosfaatoverschot op bedrijfsniveau uit de mineralenbalans
gebruikt worden.
3. Grondonderzoek.
Normen voor de maximale hoeveelheid (beschikbaar) fosfaat in de bodem. De
fosfaattoestand van de bodem (nader aan te geven als Pw-getal, P-AI-getai,
P-CaCI2of fosfaatverzadigingsgraad) kan hiervoor als maatstaf dienen.
Deze systemen kunnen ook gecombineerd met elkaar toegepast worden (bijvoorbeeld een combinatie van gebruiksnormen en grondonderzoek of mineralenbalans
en grondonderzoek).
Vanuit het beleid zijn op dit moment gebruiksnormen van toepassing maar is het
voornemen er op gericht in de toekomst de mineralenbalans te gaan gebruiken.
De COLA-werkgroep Fosfaatevenwichtsbemesting acht het wezenlijk dat grondonderzoek (op den duur) een essentieel onderdeel vormt van de wettelijke invulling van evenwichtsbemesting omdat de fosfaattoestand van de bodem zowel
milieukundige als landbouwkundige gevolgen heeft.
Dit rapport bevat allereerst een analyse van de fosfaatproblematiek in Nederland
(hoofdstuk 2). Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van de benodigde en ontbrekende kennis voor de invulling van eindnormen. Hierbij wordt onderscheid
gemaakt tussen landbouwkundige en milieukundige aspecten. Dit resulteert in
hoofdstuk 4 in aanbevelingen voor onderzoek. Hierbij zijn de hoofdlijnen van
gewenst onderzoek aangegeven.
Voor de duidelijkheid bij het lezen van dit rapport zijn twee opmerkingen op zijn
plaats. Ten eerste wordt het begrip "bemesting" in dit rapport in de breedste
betekenis van het woord gehanteerd. Het omvat alle rationele handelingen om de
aard en samenstelling van de meststoffen, het tijdstip en de wijze van toediening
zo doeltreffend mogelijk af te stemmen op een optimale opbrengst en kwaliteit
van het gewas. Het begrip "bemestingsniveau" geeft alleen de hoogte van de bemestingsgift aan.Ten tweede worden eenheden van fosfaat, fosfor of fosfaatverbindingen zoveel mogelijk weergegeven ais chemische notaties. Dus P205,P,
ortho-P, organisch-P etc. Alleen het woord "fosfaat" wordt ook in generieke zin
gebruikt, bijvoorbeeld bij fosfaatevenwichtsbemesting.
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2 Analyse van de huidige fosfaatproblematiek
2.1 Fosfaatbalans van Nederland
De werkelijke omvang van de fosfaatproblematiek in de Nederlandse landbouw
kan worden geïllustreerd met behulp van de fosfaatbalans van de gehele landbouw en gegevens van de fosfaattoestand van de landbouwgronden.
In tabel 1 isde fosfaatbalans van de landbouw in 1990 gegeven (ontleend aan LEICBS, 1992).

Tabel 1. Fosfaatbalans van de Nederlandse landbouw in 1990. De balansposten zijn
gegeven in miljoenen kg P.
Aanvoer

Afvoer

Kunstmest

33

Plantaardige produktie

17 "

Mengvoer

92 "

Dierlijke produktie

34

Import ruwvoer

2

Mengvoer huisdieren

2

Atmosferische depositie

2

Export mengvoer

4

Gewasresten plantaardige prod.

4

Diversen

3

Totaal
11

2)

136

Overschot
Totaal

79
136

herkomst van het totaal: geïmporteerde grondstoffen: 70;voederfosfaat: 10; binnenlandse grondstoffen van plantaardige oorsprong: 4; idem van dierlijke oorsprong: 8.
ruwvoeders niet meegerekend (45 miljoen kg P).

Het fosfaatoverschot was in 1990 11 miljoen kg Plager dan in 1985/1986 (Van der
Meer, 1991). Dit was het gevolg van een geringere aanvoer in geïmporteerde
grondstoffen, voederfosfaat en kunstmest. De afvoerposten zijn de laatste jaren
praktisch gelijk gebleven. Dit betekent dus dat het overschot isverlaagd. Aangezien het totale verbruik van mengvoeders sinds 1985/1986 nauwelijks isveranderd (LEI-CBS, 1992), isde verlaging van het overschot dus voornamelijk het gevolg
van lagere gehalten.
Er ontbreken nog gegevens om vast te stellen wat in 1990 de bijdrage van de verschillende produktiesectoren aan het fosfaatoverschot was. De verdeling zal echter
niet veel afwijken van die in voorgaande jaren toen ruim 60% van het overschot
afkomstig was uit de intensieve veehouderij (varkens, pluimvee, vleeskalveren),
30% uit de melkveehouderij en 10% uit de akker- entuinbouw (Van der Meer,
1991). Opvallend hierbij isdat er toch ook in de melkveehouderij een aanzienlijk
fosfaatoverschot is. Op gespecialiseerde melkveebedrijven was het overschot op de
fosfaatbalans de laatste jaren gemiddeld ruim 30 kg Pper ha per jaar (Aarts et al.,
1988). Om op deze bedrijven t o t een fosfaatevenwicht te komen, zou er geen
kunstmestfosfaat gebruikt moeten worden en zou de aanvoer van fosfaat in aangekocht voer tot de helft verminderd moeten worden. Dit lijkt op zich al een
moeilijke opgave maar betekent bovendien dat er in de melkveehouderij geen
plaatsingsmogelijkheden voor mest uit de intensieve veehouderij zijn.
Intotaal bevatte de varkens- en pluimveemest in 1990 tussen de 45 en 50 miljoen
kg P. Dit isveel meer dan de totale netto-fosfaatonttrekking door de akker- en
tuinbouwgewassen die in 1990 netto 13 miljoen kg Pbedroeg (tabel 1) en toen
nog ruimschoots door het gebruik van kunstmest werd gedekt.
Het overschot op de fosfaatbalans accumuleert grotendeels in de landbouwgronden. Hierdoor stijgt de fosfaattoestand van de grond en wordt het fosfaat-
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overschot in feite een steeds nijpender probleem (afnemende plaatsingsruimte
voor fosfaat).
In de volgende paragrafen wordt verder ingegaan op de fosfaattoestand van de
Nederlandse gronden en de milieu-effecten die hiermee samenhangen.

2.2 Fosfaattoestand van debovengrond in Nederland
De fosfaattoestand is een maat voor de hoeveelheid fosfaat in de grond die
beschikbaar isvoor het gewas en wordt voor grasland aangegeven met het P-ALgetal, uitgedrukt in mg P205 per 100 g droge grond, en voor de overige gewassen
met het Pw-getal, uitgedrukt in mg P205per I grond.Ter bepaling van het P-ALgetal wordt standaard de bovenste 5 cm van de bodem van het grasland bemonsterd, meestal één keer per vier jaar. Ter bepaling van het Pw-getal wordt geen
standaardbodemlaag bemonsterd; de laagdikte is afhankelijk van de dikte van de
bouwvoor. Deze is gemiddeld circa 20 cm met een variatie van 15t o t 25 cm. De
bemonstering van bouwland vindt eveneens meestal één keer per vier jaar plaats.
De bemonsteringen en analyses worden volgens standaardprocedures uitgevoerd
door het Bedrijfslaboratorium voor Grond en Gewasanalyse (BLGG).Omdat 70 t o t
80% van de veehouderij-, akkerbouw- en circa 40% van de vollegrondsgroenteteeltbedrijven regelmatig grondonderzoek laat uitvoeren (Van Toor & Van Vleuten,
1990),verschaffen de resultaten van dit onderzoek een betrouwbaar en representatief overzicht van (de verandering in) de fosfaattoestand van de bovengrond in
Nederland, uitgezonderd gronden met maïs in continuteelt en uiterwaarden,
omdat die zijn ondervertegenwoordigd.
De land- en tuinbouwbedrijven laten grondonderzoek uitvoeren om inzicht te
krijgen in de bodemvruchtbaarheid van hun landbouwgrond om zodoende door
bemesting de opbrengsten en kwaliteit te kunnen optimaliseren.
Fosfaattoestand van grasland
Bijna een kwart van het graslandareaal had in het seizoen 1990-1991 een P-ALgetal van meer dan 60 mg P205per 100 g grond. Dit betekent dat de fosfaattoestand van de bodem een waardering hoog heeft.
Tussen grondsoorten kwamen geen grote verschillen in fosfaattoestand voor (tabel
2). Ongeveer een kwart van het aantal monsters per grondsoort had een mediaan
die gewaardeerd wordt met laag tot vrij laag en een kwart met de waardering
hoog. Dalgronden en IJsselmeergronden hadden minder dan een kwart van het
aantal monsters in de klasse hoog;veengronden daarentegen juist meer. Voor de
klasse hoog geldt in het eerste jaar na bemonstering een bemestingsadvies van
slechts 15 kg P205 per ha per jaar.
Regionale verschillen tussen grondsoorten waren soms aanzienlijk. De zandgronden
in het oosten en zuiden van ons land hadden een hoge mediaanwaarde. Bovendien was de frequentieverdeling daar nogal scheef naar rechts (skewed) en vlak
(lage kurtosis). De rivierkleigronden in Gelderland hadden een mediaan van 27, die
in Zuid-Holland 42. Opvallend isook het verschil tussen de relatief hoge mediaan
(circa 48) van de veengronden in het Utrecht-Zuidhollandse veenweidegebied en
de mediaan (38) van die in het Fries-Overijsselse veenweidegebied.
In vrijwel alle provincies en op vrijwel alle grondsoorten is de fosfaattoestand van
een vrij hoge waarde in het begin van de jaren zeventig gestaag gedaald, om
daarna vanaf ongeveer het begin van de jaren tachtig weer vrij sterk toe te
nemen, mede nadat door de voorlichting gewag was gemaakt van de gestage
daling. Uitzonderingen op dit vrij algemeen voorkomende patroon vormen de
provincies Utrecht en Drenthe, waar de toestand vrijwel stabiel bleef. In het
seizoen 1990-1991 was de mediaan van de fosfaattoestand ongeveer weer op het
niveau van begin jaren zeventig of iets hoger.

Fosfaattoestand van bouwland
In het algemeen geldt dat de fosfaattoestand van het bouwland in het seizoen
1990-1991 een hogere waardering had dan die van het grasland. Het percentage
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bouwland met een Pw-getal van <20, overeenkomend met de waarderingsklassen
zeer laag en laag, was gering (tabel 3). Ongeveer eenderde deel van de geanalyseerde monsters zat in de waarderingsklasse hoog (>60 mg P205 per I).
In Limburg had 50% van de monsters een Pw van >= 74, hetgeen betekent dat de
adviesgift voor akkerbouwgewassen daar varieerde van 0tot 20 kg P205per ha.
Tussen grondsoorten kwamen grotere verschillen voor bij bouwland dan bij grasland (tabellen 2 en 3). Extreem hoge mediaanwaarden hadden de zandgronden in
Limburg, Noord-Brabant, Utrecht en Gelderland, met bovendien een hoog percentage monsters in de klasse >99 mg P205 per I. De zee- en rivierkleigronden en de
IJsselmeergronden hadden een mediaan die valt in de klasse ruim voldoende.
Opvallend bij deze gronden isde sterke gepiektheid van de frequentieverdeling; er
wordt zodanig bemest dat de fosfaattoestand in het "streeftraject" blijft. De
bemonsterde veengronden hadden een relatief lage mediaanwaarde.

Tabel 2. Fosfaattoestand van grasland per grondsoort; procentuele verdeling van
aantallen monsters per waarderingsklasse (volgens de Adviesbasis voor de
bemesting van grasland en voedergewassen). Resultaten seizoen 19901991. Bron: NMI/BLGG.
grondsoort

totaal
aantal
monsters

waarderingsklassen
laag

vrij
laag

voldoende

ruim voldoende

hoog

29828

4

18

22

27

29

807

6

24

28

32

11

jonge zeeklei

7779

3

19

23

27

28

oude zeeklei

1165

4

18

23

28

26

rivierklei

5636

8

20

22

29

21

veengrond

6528

5

15

19

27

35

loss

317

11

13

28

28

21

IJsselmeergrond

461

3

23

28

32

13

zandgrond
dalgrond

Tabel 3. Fosfaattoestand van bouwland per grondsoort; procentuele verdeling van
aantallen monsters per waarderingsklasse (volgens de Adviesbasis voor de
bemesting van bouwland). Resultaten seizoen 1990-1991. Bron: NMI/BLGG.
grondsoort

zandgrond

totaal
aantal
monsters

waarderingsklassen
zeer
laag

laag

voldoende

ruim voldoende

vrij
hoog

hoog

17626

0

4

8

20

19

49

5554

0

2

6

26

28

40

jonge zeeklei

11359

0

5

18

44

21

10

oude zeeklei

1862

0

6

18

48

17

10

rivierklei

2263

2

15

16

25

14

29

veengrond

249

6

24

15

27

11

18

loss

977

1

5

9

22

19

44

2925

1

7

22

52

16

3

dalgrond

IJsselmeergrond
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Ook voor bouwland geldt dat in sommige gebieden in de jaren zeventig de fosfaattoestand een dalende tendens vertoonde, om in de jaren tachtig sterk toe te
nemen. In sommige gebieden heeft er vanaf 1970 een continue stijging van het
Pw-getal plaatsgevonden. Dit geldt vooral voor de IJsselmeerpolders, waar de
begintoestand laag was, en voor grote delen van Limburg, Noord-Brabant en
Noord-Holland. Deveranderingen in Drenthe en Utrecht zijn minder groot
geweest. In het seizoen 1990-1991 was de mediaan van fosfaattoestand vrijwel
overal hoger dan aan het begin van de jaren zeventig.
Maïsland valt bij grondonderzoek onder de categorie bouwland. Maïsland wordt
echter relatief weinig bemonsterd terwijl de fosfaattoestanden door de vaak jarenlange overbemesting relatief hoog zijn. Daardoor kan de gemiddelde fosfaattoestand van bouwland op met name de zandgronden enigszins onderschat zijn.

2.3 Gedragvanfosfaat indebodem
Fosfaat kan in de bodem adsorberen aan het oppervlak van metaalhydroxiden van
ijzer en aluminium. In kalkrijke bodems speelt adsorptie van fosfaat aan calciumcarbonaat ook een rol van betekenis. Bovendien kan fosfaat adsorberen aan
randen van kleimineralen en aan ijzer- en aluminium-ionen die gebonden zijn aan
humuszuurmoleculen. Naast adsorptieprocessen kunnen er ook precipitatieprocessen optreden onder vorming van driedimensionale verbindingen waarin ionen als
Feen/of Al en/of Ca de kationen zijn en fosfaat en OH de anionen.
Door uitgebreid onderzoek in de afgelopen jaren is komen vast te staan dat in
zandgronden het oxalaat-extraheerbaar ijzer plus aluminium een goede maat is
voor het totaal fosfaatbindend vermogen. Tevens is het duidelijk dat de reactiesnelheid van de fosfaatvastlegging relatief langzaam verloopt. Naarmate de bodem
meer fosfaat bevat ten opzichte van de totale bindingscapaciteit zal de snelheid
van fosfaatvastlegging sterk afnemen. Het verzadigd raken van de bodem met
fosfaat gaat ook samen met het stijgen van de fosfaatconcentratie in de bodemoplossing. Het stijgen van de concentratie in de bodemoplossing in de bovengrond
leidt ook onvermijdelijk tot een stijging van de fosfaatuitspoeling naar diepere
lagen.
De kennis op het gebied van fosfaatsorptie (kinetiek) in zandgronden bij relatief
hoge fosfaatconcentraties gemeten, is momenteel ruim voldoende om risicoevaluatieberekeningen op veldschaal uit te voeren in de situatie dat er meer
fosfaat op de grond wordt gebracht dan er aan wordt onttrokken. Duidelijk is ook
dat er inmiddels een vrij groot areaal in Nederland iswaarvan detotale fosfaatbindingscapaciteit voor een redelijk deel isopgebruikt. Deze gronden kunnen
volgens de huidige definitie als "fosfaatverzadigd" worden aangemerkt omdat er
kans op verhoogde uitspoeling naar het grondwater is, ruim voor de totale
bindingscapaciteit is overschreden.
In het kader van de ontwikkeling van een duurzaam beleid voor fosfaatbemesting
is het nodig om inzicht te hebben in fosfaatsorptie en desorptieprocessen bij lage
fosfaatconcentraties in oplossing. Immers een plant is afhankelijk van nalevering
van fosfaat door de grond. Gebeurt dit met een te lage snelheid dan zal er
opbrengstderving ontstaan. Bij een relatief hoge graad van fosfaatverzadiging is
de toestand landbouwkundig gunstig maar milieuhygiënisch ongewenst. Zowel de
nalevering van fosfaat aan de plant als de nalevering aan de bodemoplossing in
het geval van uitspoeling wordt bepaald door de desorptiekinetiek.
Op dit moment wordt er uitgegaan van een opsplitsing van het bodemfosfaat in
een reversibel gebonden deel, dat via een adsorptie-isotherm in evenwicht is met
de oplossing, en een irreversibel gebonden deel, dat niet in staat isfosfaat af te
geven aan de bodemoplossing. Echter in principe zal alle fosfaat die in de bodem
gebonden isook weer kunnen vrijkomen. Wanneer de desorptiekinetiek van een
deel extreem laag is, komt het er in de praktijk op neer dat het als irreversibel
gebonden kan worden beschouwd.
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De fosfaattoestand van de grond wordt momenteel vastgesteld via grondonderzoek. In het geval van Pw-, P-Al- of de CaCI2-methode wordt de desorptie van
fosfaat van een grondmonster gemeten onder geconditioneerde omstandigheden.
Op basisvan bodemchemisch inzicht in het gedrag van fosfaat in de grond is het in
principe mogelijk om het grondonderzoek dat gericht is op het vaststellen van de
vruchtbaarheidstoestand te vertalen naar de risico's voor verhoogde fosfaatuitspoeling. Momenteel is deze vertaling alleen bij benadering mogelijk wanneer er geen
rekening wordt gehouden met de kinetiek van de fosfaatsorptie/desorptie. Het is
echter nodig om de relatie tussen fosfaatconcentratie in oplossing en de hoeveelheid die vastgelegd is aan de grond goed te kennen. In het eerste deel van deze
paragraaf is aangegeven dat dit verband sterk wordt beïnvloed door kinetische
processen.

2.4 Fosfaatbemesting en milieu-effecten
Fosfaatuitspoeling
Fosfaatbemesting kan op den duur tot een verhoogde uitspoeling van fosfaat naar
grond- en oppervlaktewater leiden. Hoe snel dit optreedt en waar, is afhankelijk
van de hoogte van de gift, de bodem en de waterhuishouding. Om deze verhoogde fosfaatuitspoeling te voorkomen is in het protocol fosfaatverzadigde gronden
(Van der Zee et al., 1990 a en b) aangegeven tot welk niveau de bodem met
fosfaat kan worden belast. Volgens de meest recente schattingen is op grond van
dit criterium reeds 70% van de landbouwgronden in de mestoverschotgebieden
fosfaatverzadigd (Reijerink & Breeuwsma, 1992). Ongeveer 2 1 % issterk en 6% zeer
sterk verzadigd. Opvolging van het bemestingsadvies zou bij deze gronden meestal
t o t lage giften leiden of zelfs helemaal geen fosfaatbemesting. De verhoogde uitspoeling van fosfaat zal desondanks, afhankelijk van de verzadigingsgraad, mogelijk nog lange tijd doorgaan. Een gift gelijk aan de netto-onttrekking met het
gewas leidt op korte termijn t o t een minder sterke toename van de uitspoeling en
niet tot een vermindering (Kroes et al., 1990; Ruijgh et al., 1990).Waarschijnlijk is
dit ook bij lagere giften en "nulbemesting" het geval. Giften die lager zijn dan de
gewasonttrekking bevorderen op iets langere termijn uiteraard wel een sneller
herstel van de waterkwaliteit.
Fosfaatverzadiging is niet alleen een gevolg van de sterke uitbreiding van de
intensieve veehouderij. Uit onderzoek van Schoumans et al. (1991) isgebleken dat
bij ondiep ontwaterde gronden ook het huidige bemestingsadvies aanleiding kan
geven tot verzadiging. In dit onderzoek werd de samenhang tussen de bodemvruchtbaarheidsparameters (Pw- en P-AI-getal) en de verzadigingsgraad voor zandgronden onderzocht. Uit het onderzoek bleek dat de grond niet alleen bij een
hoge fosfaattoestand (Pw- en P-AI-getal hoger dan 60) verzadigd kan zijn, maar
ook bij "ruim voldoende" fosfaattoestand. Dit hangt samen met de ontwateringstoestand. Naarmate de grondwaterstand ondieper is neemt de kans op fosfaatverzadiging toe. Het nastreven van een goede fosfaattoestand (ruim voldoende of
hoger), zoals dat in de landbouw gebruikelijk is, kan dus tot fosfaatverzadiging
leiden. Met andere woorden in dit geval iser een conflict tussen de landbouwkundig gewenste toestand,voortkomend uit het streven naar economisch optimale
opbrengsten, en de milieuhygiënisch gewenste toestand. Een dergelijk potentieel
conflict doet zich op korte termijn vooral voor bij fosfaatbehoeftige gewassen,
waarbij een hoge fosfaattoestand wordt nagestreefd (bijvoorbeeld in de intensieve
vollegrondsgroenteteelt) en bij ondiep ontwaterde gronden, die meestal alsgrasland in gebruik zijn (Breeuwsma & Ehlert, 1991).
Bij minder fosfaatbehoeftige gewassen en diepere grondwaterstanden leidt opvolging van het huidige bemestingsadvies op korte termijn niet tot fosfaatverzadiging. In elke grond treden echter bij de landbouwkundig gewenste fosfaattoestand
verhoogde verliezen van fosfaat uit de bouwvoor op (Van Noordwijk et al., 1990;
Breeuwsma & Ehlert, 1991). De hoogte van deze onvermijdbare verliezen is onder
andere afhankelijk van fosfaattoestand, bodem en weersomstandigheden. Ten
opzichte van de gift gaat het om geringe hoeveelheden die niet meer dan enkele
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procenten van de netto-onttrekking (= afvoer) bedragen. Een verlies uit de bouwvoor van 1 kg P2Osper ha leidt op dit niveau echter al t o t een overschrijding van
de grenswaarde voor het oppervlaktewater van 0,15 mg totaal Pper liter. Dat
betekent dat deze norm op lange termijn bij veel meer gronden ook in het grondwater wordt overschreden. Dat wil zeggen dat ook deze gronden volgens de
definitie fosfaatverzadigd raken. Op nog langere termijn kan ook de grenswaarde
in het oppervlaktewater zelf worden overschreden (zie ook 2.5).
Uit het bovenstaande blijkt dat de fosfaattoestand van de bodem een zeer belangrijke rol speelt bij de milieu-effecten. Ook voor de landbouw is deze factor van
grote betekenis wegens de invloed op de gewasopbrengsten. Indirect isook het
bodemtype van belang omdat dit invloed heeft op de mate waarin fosfaat kan
worden vastgehouden, vastgelegd ("gefixeerd") en nageleverd (door desorptie en
mineralisatie). De invloed van deze processen uit zich bijvoorbeeld in het feit dat
de fosfaattoestand van fosfaatfixerende gronden moeilijk iste verhogen.
Dergelijke effecten worden in principe in het bemestingsadvies verdisconteerd.
Omdat via het bemestingsadvies zowel hogere als lagere giften dan de nettogewasonttrekking mogelijk zijn, is dit instrument het meest geschikt voor de
afstemming van de bemesting op zowel landbouwkundige behoeften als milieukundige effecten. Uit het voorgaande blijkt echter tevens dat het huidige
bemestingsadvies niet in alle gevallen negatieve milieu-effecten kan voorkomen.
Fosfaatafspoeling
Naast uitspoeling kan ook afspoeling milieu-effecten met zich meebrengen. Dit
proces wordt in het buitenland vaak als het belangrijkste proces beschouwd
(Breeuwsma & Silva, 1992). Ook in Nederland kan de afspoeling een rol spelen ondanks de relatief vlakke ligging van de meeste percelen (Oosterom & Steenvoorden, 1980). In fosfaatverzadigde gebieden isde bijdrage aan de oppervlaktewaterbelasting door de landbouw echter relatief klein (Breeuwsma et al., 1989). Voor
Nederland als geheel werd in 1985 een bijdrage van 6,6% berekend (Kroes et al.,
1990).
Fosfaatuit- en fosfaatafspoeling
Tenslotte moet worden opgemerkt dat de som van uit- en afspoeling van fosfaat
doorgaans klein isten opzichte van de voorlopige eindnormen. De orde van grootte varieert momenteel van ongeveer 0,5 t o t 5 kg Pper ha per jaar (Steenvoorden &
De Heus, 1984; Breeuwsma et al., 1989; Kroes et al., 1990), terwijl de voorlopige
eindnormen ongeveer 30-50 kg Pper ha per jaar bedragen. Een uitspoeling van
5 kg Pper ha per jaar kan optreden bij sterk verzadigde gronden.
Deze voor de landbouw relatief kleine verliezen spelen echter bij de milieueffecten een grote rol omdat de streefwaarde voor de kwaliteit van het oppervlaktewater reeds bij verliezen van meer dan 0,4 kg P(1 kg P205) per ha per jaar
wordt overschreden. Om deze reden kan ook de afspoeling van erven mogelijk van
belang zijn (Voorburg, mondelinge mededeling).

2.5 Milieudoelstellingen
Bij de milieudoelstellingen maakt het Nationaal Milieubeleidsplan (VROM, 1989)
onderscheid tussen emissie- en kwaliteitsdoelstellingen. Voor fosfaat in het
oppervlaktewater zijn in het kader van het Rijn-actieplan en het Noordzee-actieplan emissiedoelstellingen geformuleerd, die inhouden dat in 1995 een reductie
van 50% van de emissie ten opzichte van 1985 wordt nagestreefd. Op langere
termijn wordt een verdere reductie nagestreefd.
Als kwaliteitsdoelstelling hanteert de Derde Nota Waterhuishouding (V en W,
1989) en het Nationaal Milieubeleidsplan (VROM, 1989) voor het oppervlaktewater
een algemene milieukwaliteitsdoelstelling van 0,15 mg totaal-P per liter, te
verwezenlijken in het jaar 2000 (tabel 4). In een addendum bij de Notitie Milieukwaliteitsdoelstellingen bodem en water (MILBOWA-notitie, VROM 1991) wordt

20

deze waarde als grenswaarde gehanteerd. Voor niet door de Rijn beïnvloede
watersystemen kan een lager fosfaatgehalte gewenst zijn, bijvoorbeeld een streefwaarde van 0,05 mg totaal-P per liter (Boers et al., 1993).
Daarnaast is door de Technische Commissie Bodembescherming (TCB, 1990) voor
het grondwater in zandgronden een maximaal toelaatbare concentratie van 0,10
mg ortho-P per liter voorgesteld (tabel 4). Deze waarde isafgeleid van gegevens
van het fosfaatgehalte in ondiep grondwater bij natuurterreinen in de (Pleistocene) zandgebieden (Van Duijvenbooden, 1989). De waarde van 0,10 mg ortho-P
komt ruwweg overeen met een waarde van minstens 0,15 mg totaal-P omdat naast
ortho-fosfaat vaak ook ongeveer 30-50% organisch fosfaat aanwezig is (Steenvoorden et al., 1988,Van Duijvenbooden et al., 1989). Daardoor is impliciet voor gronden oppervlaktewater vrijwel dezelfde doelstelling gehanteerd. Verder isdoor de
TCB ook een waarde vastgesteld voor de diepte ("referentiediepte") waarop deze
concentratie niet mag worden overschreden. Daarbij isgekozen voor de gemiddeld
hoogste grondwaterstand (GHG). Op grond van de criteria voor de concentratie en
de diepte wordt in het protocol fosfaatverzadigde gronden (Van der Zee et al.,
1990a en b) een grond fosfaatverzadigd genoemd als gemiddeld meer dan 25%
van de bindingscapaciteit tot deze grondwaterstand is verbruikt.
Intabel 4 zijn de diverse kwaliteitsdoelstellingen bij elkaar gezet.

Tabel 4. Kwaliteitsdoelstellingen voor fosfaat.
fosfaatconcentratie (mg 1"1 P)

doelstelling

grondwater

oppervlaktewater

gebied

totaal-P

gebied

totaal-P

grenswaarde"

n.v.t.

n.a.

n.v.t.

0,15

11

zand

0,4

zonder
Rijninvloed31

0,05

klei/veen

3,0

zand

0,1
(ortho-P)

n.v.t.

n.v.t.

streefwaarde

uitgangspunt fosfaatverzadigde
grond 2 '

n.a. = niet aanwezig.
n.v.t. = niet van toepassing.
" Addendum MILBOWA-notitie (VROM, 1991). Referentiediepte: niet vermeld.
2)
TCB, 1990. Referentiediepte: GHG.
3)
Boers et al., 1993.

Uit deze tabel blijkt ook dat de streefwaarde van de grondwaterkwaliteit zoals die
na de totstandkoming van het protocol fosfaatverzadigde gronden isvastgesteld,
niet in overeenstemming is met het uitgangspunt voor een fosfaatverzadigde
grond. In het reeds genoemde addendum bij de MILBOWA-notitie wordt voor
zandgebieden een streefwaarde van 0,4 mg Pper liter gehanteerd. (N.B. Deze is
gelijkgesteld aan de referentiewaarde voor deze gebieden.) Dewaarde van 0,4 mg
Pper liter is ruwweg een factor 2 hoger dan de in het protocol fosfaatverzadigde
gronden gehanteerde waarde (omgerekend naar totaal-P). Een directe vergelijking
van beide waarden is echter niet goed mogelijk omdat de streefwaarde niet aan
een referentiediepte isgekoppeld.
Dit protocol hanteert een getalscriterium voor de grondwaterkwaliteit dat voor
zandgronden is afgeleid. Het kan niet zonder meer op andere grondsoorten, met
name klei- en veengronden, worden toegepast omdat de achtergrondsconcentratie
(referentiewaarde) varieert. In verband hiermee is de streefwaarde voor klei- en
veengebieden hoger dan voor zandgebieden.
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Het isverder van belang op te merken dat in een belaste situatie (door gebruik
van dierlijke mest, kunstmest en dergelijke) de uitspoeling uit de bouwvoor of
zodelaag altijd hoger is dan in een onbelaste situatie. Door de TCB (1990) is gesteld
dat de uitspoeling op het niveau van de referentiediepte niet hoger mag zijn dan
in een onbelaste situatie. Voor bouwland waarbij de referentiediepte gelijk is aan
de dikte van de bouwvoor, isdaardoor in principe geen normaal landbouwkundig
gebruik meer mogelijk (Schoumans et al., 1991). Op lange termijn zullen de uitspoelingsverliezen ook in andere situaties het grondwater en vervolgens het oppervlaktewater bereiken. Hoe lang dit duurt issterk afhankelijk van de verzadigingstoestand van de bodem en de hydrologie. In het protocol fosfaatverzadigde gronden is de laatste factor bewust buiten beschouwing gelaten wegens de onbekende
en variabele invloed op het transport van fosfaat via het grondwater naar het
oppervlaktewater. De uitspoelingsverliezen kunnen ook in een situatie waarin de
gift gelijk is aan de netto-onttrekking op den duur toch tot een overschrijding van
de grenswaarde voor de oppervlaktewaterkwaliteit leiden (zie paragraaf 2.4).

2.6 Evenwichtsbemesting:definities en beleidsinstrumenten
Naar aanleiding van de milieu-effecten die hiervoor zijn beschreven, wordt in de
eindfase van de mestwetgeving naar "evenwichtsbemesting" gestreefd (Structuurnota Landbouw (LNV, 1990); Nationaal Milieubeleidsplan (VROM, 1989)). In de
betreffende nota's wordt evenwichtsbemesting beschreven als een "gift die overeenkomt met de onttrekking door het gewas". In deze definitie wordt geen
rekening gehouden met de fosfaattoestand van de bodem, hoewel deze een
belangrijke invloed kan hebben op zowel de landbouwkundige effecten als de
milieu-effecten die bij een bepaalde fosfaatgift optreden (Breeuwsma & Ehlert,
1991).
Juist voor fosfaat is zowel voor de reactie van het gewas alsvoor de uitspoeling de
fosfaattoestand van de bodem van belang. Ook wanneer het principe "gift = onttrekking" wordt gehanteerd kan de fosfaattoestand op den duur veranderen ten
gevolge van processen zoals fixatie. De fosfaattoestand kan achteruit gaan waardoor op den duur ook de gewasproduktie en -kwaliteit zal dalen.
Wanneer de fosfaattoestand momenteel relatief laag is, is het landbouwkundig
zinvol om een gift te geven die groter is dan de netto-onttrekking. Een dergelijke
handelwijze hoeft ook niet in strijd te zijn met milieubelangen. De hoogte van de
landbouwkundige optimale mestgift wordt momenteel bepaald op basis van de
fosfaattoestand van de grond die vastgesteld wordt via grondonderzoek. Het landbouwkundig advies kan variëren van een gift die groter isdan de onttrekking via
"gift = onttrekking" tot het achterwege laten van een gift. Dit laatste advies zal
gegeven worden wanneer de fosfaattoestand dusdanig hoog isdat een optimale
gewasgroei en -kwaliteit bereikt kan worden zonder verdere bijbemesting.
Opvolging van dit advies zal leiden tot een geleidelijke daling van de fosfaattoestand, hetgeen in een dergelijke situatie landbouwkundig verantwoord is en
ook milieuhygiënisch het voordeel heeft dat de uitspoeling zal verminderen.
Op grond van het bovenstaande wordt het begrip evenwichtsbemesting voor fosfaat in dit rapport omschreven als "het bemestingsniveau waarbij een streefwaarde
voor de fosfaattoestand van de bodem wordt bereikt of gehandhaafd die zo goed
mogelijk is afgestemd op zowel landbouw- als milieudoelstellingen". Dat wil niet
zeggen dat het huidige bemestingsadvies zonder meer kan worden overgenomen
omdat daardoor in bepaalde omstandigheden ook ongewenste milieu-effecten op
kunnen treden (paragraaf 2.4). De optimale fosfaattoestand en -gift moeten daardoor opnieuw worden vastgesteld waarbij enerzijds rekening wordt gehouden met
gewasopbrengst en -kwaliteit en anderzijds met de risico's voor fosfaatuitspoeling.
Deze definitie brengt met zich mee dat rekening wordt gehouden met de fosfaattoestand van de bodem. Toepassing van deze definitie betekent dat grondonderzoek de basis zou moeten vormen van de wettelijke invulling van het begrip even-
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wichtsbemesting. Dit sluit aan bij de huidige basis van het bemestingsadvies en
leidt t o t een fosfaatgift die afhankelijk is van de fosfaattoestand van de bodem. In
figuur 1 is dit weergegeven door lijn 2. Opvolging van dit advies leidt op den duur
t o t een fosfaattoestand waarbij de gift de netto-onttrekking door het gewas en
verliezen door fixatie en uitspoeling compenseert. (N.B.Wanneer deze verliezen
gering zijn is deze fosfaattoestand gelijk aan het snijpunt van lijn 1en lijn 2.)

gift minus onttrekking
1:vastenorm
2: bemestingsadvies
3:maximumscenario
4: minimumscenario

fosfaattoestand
Figuur 1. Schematische weergave van normen voor de fosfaatbemesting als functie
van de fosfaattoestand van de bodem.

Tot dusver wordt in beleidsnota's niet van een variabele norm uitgegaan maar van
een vaste gebruiksnorm (lijn 1 in figuur 1), eventueel gedifferentieerd naar gewassen, grondsoorten en dergelijke. Dit laatste zal nodig zijn gezien de grote variatie
in fosfaatafvoer tussen gewassen en binnen een gewas (Berghs & Hotsma, 1993).
Andere nadelen van vaste gebruiksnormen zijn reeds aangegeven: kans op opbrengst- en kwaliteitsderving bij een lage fosfaattoestand en een grotere uitspoeling bij een hoge fosfaattoestand. Een dergelijke bemesting is daardoor niet in
overeenstemming met de invulling van het begrip evenwichtsbemesting in dit
rapport. De opbrengst- en kwaliteitsderving bij een lage fosfaattoestand kan
worden voorkomen door wel een hogere gift toe te staan. Ook in dit geval zou
het grondonderzoek daarbij als basis kunnen dienen voor een variabele norm (lijn
3). Daarmee wordt gedeeltelijk tegemoet gekomen aan de bezwaren tegen een
vaste norm.
Naast gebruiksnormen vormt ook de mineralenbalans een mogelijk wettelijk instrument voor de invoering van eindnormen. In dit geval gaat het om normen voor het
verschil tussen de aan- en afvoer van fosfaat (het overschot) op een landbouwbedrijf. In principe zou ook bij deze aanpak via grondonderzoek rekening kunnen
worden gehouden met de situatie van individuele percelen (Hermans & Vereijken,
1992).Wanneer dat niet gebeurt geldt hier hetzelfde bezwaar als bij het hanteren
van vaste gebruiksnormen: er is geen directe relatie met de effecten op gewasopbrengst en -kwaliteit en op de uitspoeling.
Het gebruik van de fosfaattoestand van de bodem voor de wettelijke invulling van
het begrip evenwichtsbemesting heeft nog een tweetal voordelen.
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Het sluit aan bij de momenteel gangbare praktijk. Het staat toe dat in voorkomende gevallen de gift groter is dan de netto-onttrekking en het sluit niet uit
dat ook in gevallen van een relatief hoge fosfaattoestand het nog toegestaan zou
worden een gift te geven die maximaal gelijk is aan de onttrekking (lijn 3 in figuur
1). Dit laatste is uiteraard milieuhygiënisch niet gewenst, maar kan voorlopig
wellicht noodzakelijk worden geacht om de mestoverschotproblematiek nog enigszins beheersbaar te houden.
Een belangrijk voordeel istevens dat een eventueel in de toekomst noodzakelijke
bijstelling van de normen, op basis van kennis over de relatie tussen fosfaattoestand, milieu-effecten en landbouwkundige effecten, kan gebeuren zonder dat
de grondslag waarop het beleid is gebaseerd wordt veranderd.

2.7 Conclusies
1. Defosfaatbalans van de Nederlandse landbouw in 1990 laat zien dat de aanvoer
van fosfaat 136 miljoen kg Pbedraagt. De belangrijkste aanvoerposten zijn
kunstmest en mengvoer. De afvoer, die vooral bestaat uit de plantaardige en
dierlijke produktie, heeft een omvang 57 miljoen kg P. Dit betekent dus een
landelijk P-overschot van 79 miljoen kg in 1990, dat grotendeels zal accumuleren
in de landbouwgronden. De fosfaattoestanden van deze gronden zullen daardoor stijgen.
Landbouwkundig gezien heeft ruwweg 75% van het grasland en bouwland in
Nederland een fosfaattoestand die alsvoldoende tot hoog wordt beschouwd.
Vooral de zandgronden in het midden, oosten en zuiden van het land hebben
een hoge fosfaattoestand.
2. Fosfaat kan, in tegenstelling t o t nitraat, in de bodem voor een deel worden
vastgelegd. Deze binding leidt tot een vertraging in de uitspoeling en aanzienlijk lagere fosfaatgehalten in het grondwater in vergelijking met nitraat.
Doordat de nadelige effecten van een verhoogde fosfaatuitspoeling echter al bij
een veel lager gehalte optreden, vormen geringe fosfaatverliezen toch een
potentiële bedreiging van de kwaliteit van het oppervlaktewater.
Milieukundig gezien isongeveer 70% van de landbouwgronden in de zandgebieden fosfaatverzadigd. Volgens de definitie isdan meer dan 25% van de
bindingscapaciteit in de bodemlaag t o t de gemiddelde hoogste grondwaterstand
verbruikt, waardoor een verhoogde uitspoeling naar het grondwater optreedt
(concentratie meer dan 0,10 mg ortho-fosfaat per liter).
3. Als algemene milieukwaliteitsdoelstelling geldt voor het oppervlaktewater op
zandgronden een grenswaarde van 0,15 mg totaal-P per liter. Voor grondwater
onder zandgronden isde streefwaarde 0,4 mg totaal-P per liter.
Bij de definitie van een fosfaatverzadigde (zand)grond is echter uitgegaan van
een ortho-P-gehalte in het grondwater van 0,10 mg per liter. Getalsmatig komt
dit door de TCB gehanteerde criterium voor de kwaliteit van het grondwater
ongeveer overeen met de grenswaarde voor het oppervlaktewater (0,15 mg
totaal-P per liter). Voor klei- en veengronden is nog geen norm voor de fosfaatverzadiging vastgesteld. Gezien de tegenstrijdigheden en hiaten in de normstelling is er behoefte aan een verbetering en uitbreiding van de normen voor
grond- en oppervlaktewater.
4. Het mest- en milieubeleid streeft naar een evenwichtsbemesting waarbij de
fosfaatgift gelijk is aan de netto-gewasonttrekking (= fosfaatafvoer met geoogst
gewas). Daarbij wordt niet optimaal rekening gehouden met de effecten op
landbouw en milieu. Bij niet-verzadigde gronden kan dit uitgangspunt t o t
opbrengst- en kwaliteitsderving leiden en bij verzadigde gronden tot een langzamer herstel van de waterkwaliteit. De oorspronkelijke omschrijving van het
begrip evenwichtsbemesting houdt geen rekening met de fosfaattoestand van
de bodem. De bodem beïnvloedt echter in sterke mate de landbouw- en milieukundige effecten van fosfaatbemesting via de aan- en afvoerprocessen in de
bodem (mineralisatie, fixatie, uitspoeling).
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Daarom wordt voorgesteld evenwichtsbemesting te definiëren als het bemestingsniveau waarbij een streefwaarde voor de fosfaattoestand van de bodem
wordt bereikt of gehandhaafd die zo goed mogelijk isafgestemd op zowel landbouw- als milieudoelstellingen.
Het bemestingsadvies biedt de mogelijkheid optimaal rekening te houden met
zowel landbouwkundige als milieukundige aspecten.Voor dit laatste doel is
echter wel een nadere afstemming van het advies op de milieu-effecten noodzakelijk. Het huidige bemestingsadvies kan bij fosfaatbehoeftige gewassen
(onder andere in de intensieve vollegrondsgroenteteelt) en ondiepe ontwatering
(vooral grasland) op korte termijn tot fosfaatverzadiging leiden. Dit kan op den
duur ook in andere situaties het geval zijn omdat verliezen uit de bouwvoor niet
te vermijden zijn. Op langere termijn kan daardoor ook in het oppervlaktewater
de kwaliteitsdoelstelling worden overschreden.
Naast gebruiksnormen en de mineralenboekhouding vormt grondonderzoek een
derde instrument voor de wettelijke invulling van de fosfaatevenwichtsbemesting. Devoorgestelde definitie van evenwichtsbemesting sluit hierop aan.
Deze aanpak is in principe goed te combineren met een mineralenbalans door
bij de vaststelling van het maximale overschot op de fosfaatbalans van een
landbouwbedrijf rekening te houden met de fosfaattoestand van de percelen.
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3 Benodigde en ontbrekende kennis voor de
invulling van eindnormen
3.1 Inleiding
Om milieu- en landbouwkundig verantwoorde normen voor de fosfaatbemesting
vast te kunnen stellen bestaat behoefte aan aanvullend onderzoek. Op grond van
de eerder genoemde definitie van evenwichtsbemesting (paragraaf 2.6) betreft het
onderzoek dat de mogelijkheid biedt om af te leiden welke bemesting optimaal is
vanuit zowel landbouw- als milieudoelstellingen. Daarbij kan in principe het
huidige bemestingsadvies als uitgangspunt worden genomen. Onderzocht dient te
worden in welke gevallen, naast de reeds in hoofdstuk 2 genoemde voorbeelden,
een bijstelling van dit advies nodig isom een conflict met de milieudoelstellingen
te vermijden. Daarnaast dient ook aandacht te worden besteed aan mogelijkheden
om de fosfaatgift te reduceren door aangepaste toedieningstechnieken.
Voor dit doel iszowel onderzoek van landbouw- als milieukundige aspecten vereist. Landbouwkundig gericht onderzoek omvat onder andere metingen van de
effecten van bemesting op de gewasproduktie, gewaskwaliteit en netto-fosfaatonttrekking. Dergelijk onderzoek vormt de basisvan het huidige bemestingsadvies
en kan ook bij de bijstelling van dit advies een nuttige rol vervullen. Het milieukundig georiënteerd onderzoek richt zich op de milieu-effecten en de daaruit
voortvloeiende noodzaak t o t bijstelling van het bemestingsadvies. Bij beide vormen
van onderzoek wordt gebruik gemaakt van zowel veldproeven als modelberekeningen. Het bemestingsadvies maakt vooral gebruik van proefveldgegevens waarin de
effecten van alle processen zijn geïntegreerd. Dit betreft naast de opname door
het gewas ook de mineralisatie, adsorptie, desorptie, fixatie en uit- en afspoeling.
Het milieukundig onderzoek steunt veel meer op het gebruik van modellen omdat
de uitspoeling vertraagd verloopt en daardoor geen directe relatie met de
bemesting heeft.
In de volgende paragrafen wordt nader ingegaan op de wijze waarop bemestingsproeven en modelberekeningen bij het onderzoek kunnen worden gebruikt en op
de leemten die er zijn met het oog op de onderbouwing van eindnormen voor de
fosfaatbemesting.

3.2 Landbouwkundige aspecten
3.2.1 Achtergrond huidige bemestingsadviezen
In deze paragraaf zal in het kort worden ingegaan op de methodische grondslagen
van het bemestingsonderzoek op akkerbouwland inclusief maïs in continuteelt en
voedergewassen, vollegrondsgroenteteelt en grasland. De overige teeltsectoren
(glastuinbouw, boomkwekerij, fruitteelt, bloembollen, bosbouw, recreatie en openbaar groen) zijn relatief zeer beperkt in areaal en om die reden uitgesloten.
Niettemin wordt erop gewezen dat de grondslagen van de bemestingsadviezen
voor deze sectoren kunnen verschillen van de hieronder vermelde methoden.
Methode van grondonderzoek
In Nederland zijn de adviesbases gebaseerd op chemisch grondonderzoek. Laboratoriumonderzoek en onderzoek met pot- en veldproeven hebben geleid t o t methoden van chemisch grondonderzoek waarvan de resultaten goed correleren met de
reactie van het gewas. Na de ontwikkeling of selectie van de geëigende methode
van chemisch grondonderzoek heeft de ijking van de gift aan fosfaat op de gemeten fosfaattoestand plaatsgevonden.
Verschillende methoden van grondonderzoek hebben elkaar opgevolgd. Op bouwland is het fosfaatadvies thans gebaseerd op het Pw-getal. Dit iseen 1:60 v/v ex27

tractie van grond met water (Sissingh, 1971). Op grasland wordt het P-AI-getal
gebruikt, dat gebaseerd is op een 1:20 g/v extractie met een bufferoplossing van
pH 3,75 samengesteld uit 0,10 Nammoniumlactaat en 0,40 Nazijnzuur (Egnér et
al., 1960). Het Pw-getal wordt (vooral) geïnterpreteerd als een intensiteitsparameter, het P-AI-getal (vooral) als een capaciteitsparameter. Bij de intensieve
vollegrondsgroenteteelt worden zowel het Pw-getal als het P-AI-getal gebruikt.
Hiermee wordt getracht onderscheid aan te brengen tussen teelten met een korte
groeiduur en teelten met langere teeltduur en tevens om de gewasverschillen in
ontsluitingsmogelijkheden voor bodemfosfaat aan te geven (Van der Boon, 1973).
Een nieuwe ontwikkeling is het gebruik van CaCI2 als basis voor de bemestingsadvisering; de mogelijkheden hiervan worden thans onderzocht.
Het fosfaatadvies voor bouwland (intensief en akkerbouwmatige teelten) bestaat
uit een gewasgericht advies, een advies voor het streefgetal en een advies voor de
gift aan fosfaat die nodig is om de toestand van de grond te verhogen tot het
gewenste streefgetal. Het fosfaatadvies voor grasland kent alleen een gewasgericht
advies. Dit advies geeft alleen de gewenste fosfaatgift aan bij de vastgestelde
fosfaattoestand van de grond en dus niet voor het handhaven van een zekere
fosfaattoestand.
Gewasgericht advies
Het gewasgericht advies (ook het bemestingsbeleid op korte termijn genoemd)
geeft de fosfaatbehoefte van het gewas aan bij het gevonden resultaat van grondonderzoek. De behoefte aan fosfaat is per gewas verschillend. Bij de adviesbases
op bouwland komt dat tot uitdrukking in verschillende gewasgroepen. Daarnaast
wordt onderscheid gemaakt naar grondsoort. Bij het gebruik van het Pw-getal
worden zeeklei en alluviale zeezanden onderscheiden van zand-, dal- en veengrond, rivierklei en loss. Bij de intensieve vollegrondsgroenteteelt worden de
genoemde grondsoorten ieder gewaardeerd op basisvan het P-AI-getal. Bij grasland worden zeeklei, veen-, zand- en dalgrond samengebracht in één groep en
rivierklei en lossworden apart onderscheiden.
Defosfaatbehoefte is bij intensieve vollegrondsgroenteteelt afgeleid bij de
maximale gewasopbrengst en kwaliteit en wordt de optimale fosfaatgift genoemd.
Bij akkerbouwmatige teelten heeft de afleiding plaatsgevonden op basis van de
economische betekenis van het eindprodukt. De fosfaatbehoefte wordt hier de
economisch optimale fosfaatgift genoemd. Daarnaast spelen aspecten zoals groeisnelheid, de aard van het oogstprodukt (vegetatief, generatief), de homogeniteit,
het oogsttijdstip, de oogstzekerheid, de uniformiteit van het oogstprodukt, het fosforgehalte van het oogstprodukt, het bouwplan en andere een rol bij de bepaling
van de hoogte van de gift.
Het gewasgerichte advies dat de fosfaatbehoefte van een specifiek gewas bij een
gegeven fosfaattoestand van een perceel aangeeft, isgebaseerd op zogenoemde
series van eenjarige veldproeven. Een sterk op fosfaat reagerend gewas wordt hiervoor gebruikt (aardappelen, spinazie, stamslaboon). Een serie bestaat uit een
verzameling proefvelden die door chemisch grondonderzoek zodanig zijn geselecteerd dat een voldoende groot bereik aan fosfaattoestanden verkregen werd. Bij
deze selectie werd gestreefd om enige correlatie van de fosfaatparameter met
andere niet of nauwelijks te variëren bodemparameters (organische stof, pH-KCI,
CaC03, afslibbaar (lutum)) zoveel als mogelijk te voorkomen (Ferrari, 1966). Andere
nutriënten werden conform de vigerende bemestingsinzichten in optimale hoeveelheden toegediend. Fosfaat als superfosfaat werd in opklimmende bemesting (als
factor) toegediend (Ceteris-paribus principe). Een resultaat van een dergelijke
trappenproef wordt gegeven in figuur 2. Uit de figuur kan de fosfaatbehoefte
(economisch optimaal of sub-optimaal) bij een fosfaattoestand van de grond
(bouwvoor of zodelaag 0-5 cm) worden afgeleid. De bemestingsgift alsfunctie van
de fosfaattoestand is hierop gebaseerd. Jaareffecten zijn door middeling verdisconteerd in het uiteindelijke advies. Een dergelijke toetsing is uitgevoerd voor een
specifiek gewas b.v. aardappel. Andere gewassen zijn op basisvan opbrengstderving bij het achterwege laten van fosfaatbemesting op veeljarige hoeveelheden
proefvelden gerelateerd aan die bij het toetsgewas aardappelen. De onderlinge
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verhouding in relatie tot de economische betekenis van het oogstprodukt heeft
geleid tot het opstellen van bemestingsadviezen voor andere gewassen (Ris & Van
Luit, 1973). Het serieprincipe van proefvelden is om verschillende redenen in de
jaren zeventig verlaten.
opbrengst/kwaliteit,
toename [guldens/ha]

economisch optimale
hoeveelheidfosfaatmeststof

hoeveelheid
fosfaatmeststof
voor maximale
opbrengst

kg P205/ha
Figuur 2. Toename van de opbrengst/kwaliteit door fosfaatbemesting.

Bodemlagen die onder de bouwvoor of graszode gelegen zijn, bleken doorgaans
geen verklaring voor verschillen in fosfaatbehoefte bij gelijke fosfaattoestand te
geven. De fosfaattoestanden waren daartoe te laag en vertoonden te weinig
variatie.
Streefgetal en verhoging van de fosfaattoestand
De adviezen voor het streefgetal en voor de giften aan fosfaat ten behoeve van
het verhogen van de fosfaattoestand tot het streefgetal behoren t o t het bemestingsbeleid op langere termijn. De mate waarin de fosfaattoestand door fosfaatbemesting verhoogd wordt, is afgeleid uit zogenoemde veeljarige fosfaathoeveelheden-proefvelden (figuur 3). Uit de cumulatieve massabalans van fosfaat (aanvoer
met P-meststof min de raming van de afvoer met de oogstprodukten) is de mate
van Pw-stijging per eenheid fosfaat (P205) afgeleid. Naarmate de uitgangsfosfaattoestand hoger is, isminder fosfaat nodig om het Pw-getalverder te verhogen.
Tevens geven dergelijke veeljarige hoeveelheden-proefvelden indirect informatie
over fosfaatvastlegging door de bodem en over de nalevering door de bodem.
Op basisvan onderzoek met zogenoemde fosfaattoestanden-hoeveelheden-proefvelden zijn streefwaarden voor de fosfaattoestand van de grond afgeleid.
Gebleken is dat met ruime fosfaatbemesting bij lage fosfaattoestand niet die
opbrengstniveaus verkregen worden als bij hogere fosfaattoestand (figuur 4).Pas
bij een voldoende fosfaattoestand van de grond wordt een vergelijkbaar opbrengstniveau bereikt. De getalswaarden van de streefwaarden hangen af van de
grondsoort en van de intensiteit van de teelt (akkerbouwmatig of intensief).
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Figuur 3. Verhoging van de fosfaattoestand (Pw-getal) onder invloed van fosfaatbemesting (naar Prummel, 1974).
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Figuur 4. Invloed van de fosfaattoestand van de grond (Pw-getal) en de fosfaatbemesting op de opbrengst van aardappelen (naar Prummel, 1981)
(o = 0 kg P205/ha;• = 225 kg P205/ha).
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Toestanden-hoeveelheden-proefvelden worden thans gebruikt om bemestingstechnisch relatief onbekende gewassen te ijken op fosfaatbehoefte en op reactie op de
fosfaattoestand van de grond.
Bij de bepaling van de doeltreffendheid van fosfaatmeststoffen spelen het tijdstip
van bemesting, de wijze van bemesting, de meststofvorm - chemisch en fysisch een bepalende rol. Daarnaast zijn er een groot aantal andere (milieu)factoren die
indirect de doeltreffendheid en de mate van benutting bepalen. Doorgaans zijn
deze aspecten in onderzoek vergeleken met de referentiemeststoffen superfosfaat
of tripelsuperfosfaat, die qua landbouwkundige werkzaamheid vergelijkbaar zijn.
Nieuwe ontwikkelingen in het bemestingsonderzoek zijn verschuivingen van op
econometrie en plantenfysiologie gebaseerde uitgangspunten naar een fundamentele bodemchemische, bodemfysische en wortelecologische beschrijving van fosfaatbehoefte en fosfaatgedrag in de bodem. Het fosfaatleverend vermogen van de
grond kan afgeleid worden uit bewortelingsdichtheid en adsorptieparameters van
de grond (De Willigen & Van Noordwijk, 1978). Mechanistische modellen zijn
ontwikkeld om een theoretische basiste leggen voor bemestingsadviezen (Van
Noordwijk et al., 1990). Op basisvan P-adsorptie-isothermen, watergehalte in de
grond, wortellengtedichtheden in de bouwvoor, de worteldiameter, de dagelijkse
P-behoefte en de totale P-onttrekking kunnen adviezen voor intensieve en extensieve teelten met elkaar vergeleken worden en mogelijk geïntegreerd. Het lange
termijn-gedrag en de te onderscheiden mate waarin de fosfaattoestand van de
bodem (Pw-getal, P-AL-getal, Pi-getal) door de diverse P-meststofvormen wordt
beïnvloed, wordt bestudeerd aan de hand van verschillende bodemchemische
modellen. Deze modellen hebben mede t o t doel de bemestingsadviezen voor de
verschillende grond- en gewassoorten te verfijnen.
Dit onderdeel van het landbouwkundig gericht bemestingsonderzoek overlapt het
hierna te bespreken milieukundig bemestingsonderzoek.

3.2.2 Leemten in kennis
In paragraaf 3.2.1. zijn de verschillende vormen van bemestingsadviezen gegeven.
Door onderlinge afstemming van de factoren fosfaatvorm, gewasbehoefte (hoeveel
heid), het tijdstip en de wijze van aanwending en de verdeling over het bouwplan
kan de doeltreffendheid en de efficiëntie van fosfaatbemesting op korte termijn
en langere termijn worden verhoogd. Defosfaatbemesting is daarbij een integraal
onderdeel van de totale bedrijfsvoering. Dat betekent dat effecten van waterhuishouding, grondbewerking, bemesting met andere nutriënten en bekalking en
gewasbescherming de effectiviteit van fosfaatbemesting mede bepalen. De
genoemde factoren zullen worden besproken voor de verschillende bemestingsadviezen in het kader van evenwichtsbemesting en beoogde milieukwaliteitsdoelstellingen.

3.2.2.1 Gewasgericht advies
Fosfaatbehoefte
Er bestaat onvoldoende zekerheid over de relatie tussen de bodemvruchtbaarheidsparameters Pw-getal, P-AL-getal en het fosfaatbindend vermogen in relatie tot de
fosfaatconcentratie in het bodemvocht. Desondanks zijn er voldoende aanwijzingen om een conflictsituatie te veronderstellen tussen fosfaatbemestingsadviezen en milieukwaliteitsdoelstellingen bij de belangrijkste akkerbouwgewassen
en met name bij intensieve vollegrondsgroenteteelten (Breeuwsma & Ehlert, 1991).
Bij deze teelt is de relatie tussen fosfaatbehoefte en fosfaattoestand van de grond
voor de meeste intensieve vollegrondsgroenten niet goed bekend. De gevolgen van
het verlagen van optimale fosfaatgiften tot ten hoogste een gift gelijk aan de
afvoer van fosfaat alsfunctie van de fosfaattoestand van de grond zijn daardoor
niet aan te geven; onderzoek naar de fosfaatbehoefte van vollegrondsgroentegewassen is derhalve noodzakelijk.
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Op grond van resultaten van verkennend onderzoek door het SC-DLO (Schoumans
et al., 1991) wordt eveneens een conflict verwacht op zandgrasland en maïsland bij
een ondiepe grondwaterstand (Breeuwsma & Ehlert, 1991). De gevolgen van een
gereduceerde fosfaatbemesting voor met name de eerste snede op natte, koude en
opdrachtige zandgraslanden en voor de opbrengst van snijmaïs zijn niet aan te
geven.
Aangetekend wordt hierbij dat de gewasgerichte bemestingsadviezen voor fosfaat
verkregen zijn door alleen de fosfaatgift te variëren. De overige nutriënten zijn in
optimale hoeveelheden gegeven volgens destijds vigerende inzichten. De
Commissie Stikstof (Goossensen & Meeuwissen, 1990) heeft geadviseerd om de
stikstofbemestingsadviezen aan milieudoelstellingen aan te passen. De verlaging
van de stikstofgift die hieruit volgt zal een opbrengstderving geven; met name
voor gewassen die in een vegetatief stadium worden geoogst zal dit eveneens
gevolgen hebben voor de hoogte van de fosfaatbehoefte. Daarnaast zal het fosforgehalte van het gewas worden beïnvloed. Eenverlaging van de fosfaattoestand en
fosfaatbemesting leidt tot lagere gehalten in het gewas. Deze veranderingen
hebben consequenties voor de veevoederkwaliteit van het gewas en andere kwaliteitsaspecten waaronder groeisnelheid en uniformiteit. De veranderingen in
fosforgehalten hebben consequenties voor de grootte van de fosfaatgift afgestemd
op louter een compensatie van de afvoer met de oogstprodukten. Bij graasveebedrijven zal in deze situatie extra fosfaataanvoer in krachtvoer nodig kunnen zijn.
Het gecombineerde effect van verlaging van stikstofgift en fosfaatgift voor de
opbrengst en kwaliteit is in het algemeen niet goed bekend; dat geldt eveneens
voor de oogstzekerheid. Vooral bij sub-optimale stikstof- en fosfaatgiften kunnen
in sommige jaren forse opbrengstdervingen worden verwacht; in andere jaren zal
er geen effect zijn. De omvang van deze jaarschommelingen is nog niet aan te
geven. De consequenties van de gecombineerde verlaging van de giften aan
stikstof en fosfaat dienen te worden vastgesteld.
Bij de aanwijzing van fosfaatverzadigde gronden isde grondwaterstand een bepalende factor. Bij de fosfaatbemestingsadviezen wordt op perceelsniveau geen
rekening gehouden met de hydrologie. Toch kan de hydrologie de mate van fosfaatbenutting en de hoogte van de fosfaatgift bepalen; modelonderzoek geeft
hier nadrukkelijke aanwijzingen voor. Geïntegreerd modelmatig en empirisch
onderzoek isnoodzakelijk om deze aanwijzingen van modelmatig onderzoek nader
uit te werken voor situaties waarin de grondwaterstand ondiep is,en de stikstofbemesting verlaagd wordt, de groeiduur beperkt isen een vegetatief deel van het
gewas geoogst wordt.
Op veengrasland wordt de mineralisatie van organische fosfaatvormen als een niet
te verwaarlozen factor gezien op de fosfaatbalans. Hierover bestaat onvoldoende
kennis.
Een nieuwe ontwikkeling is het gebruik van CaCI2 als basisvoor de bemestingsadvisering. Het is onduidelijk of een 0,01 M CaCI2-extractie (1:10 g/v) voor fosfaat
een geschikt extractiemiddel is om de gewasbehoefte aan te geven. Indien de extractie geschikt is,zal de relatie met de mate van fosfaatverzadiging vastgesteld
dienen te worden overeenkomstig het onderzoek bij Pw-getal en P-AL-getal.
Meststofvorm
De fosfaatbehoefte van gewassen zoals aangegeven in de adviesbases, is gebaseerd
op onderzoek met superfosfaat en tripelsuperfosfaat, die goed beschikbaar zijn
voor het gewas. Er isechter een relatief ruim aanbod aan verschillende fosfaatmeststoffen zowel van anorganische alsvan organische aard. De effectiviteit van
fosfaatmeststoffen verschilt per gewas en per grondsoort. Onderzoek naar de fosfaatwerking van dierlijke mest is op zeer bescheiden schaal uitgevoerd.
Onvoldoende bekend is of gewassen met korte groeiduur voldoende efficiënt de
fosfaatvormen uit dierlijke mest en andere organische meststoffen kunnen benutten. De beschikbare literatuur wijst op een geringere fosfaatbenutting van
dierlijke mest en andere organische meststoffen waaronder compost dan van de
kunstmestfosfaten superfosfaat of trisuperfosfaat (Roorda van Eijsinga, 1962;
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Prummel &Sissingh, 1983;Van Dijk, 1989). Bij evenwichtsbemesting kan daardoor
de opbrengstderving hoger zijn dan uit het vroegere bemestingsonderzoek naar de
behoefte van het gewas valt af te leiden.
In dit kader dient het belang van vesiculaire-arbusculaire mycrrhiza (VAM) genoemd te worden. Naarmate de fosfaatbeschikbaarheid voor het gewas geringer
wordt zal VAM een positievere bijdrage leveren. Onderzoek naar de fosfaatbehoefte van de gewassen en naar de betekenis van VAM voor de fosfaatvoorziening, met name in het begin van de teelt, verdient alle aandacht (Zoon, 1990). Ook
het lange termijn gedrag van fosfaat verschilt per fosfaatmeststofvorm (Ehlert,
pers. comm.). Prummel en Sissingh (1983) rapporteerden dat naarmate het anorganisch deel van het fosfaat van dierlijke mest hoger was de fosfaatwerking gemeten
aan de verhoging van het Pw-getal of P-AI-getal hoger was. Vergeleken met superfosfaat bleken werkingscoëfficienten van fosfaat van runderdrijfmest, varkensmest,
kippemest en slachtkuikenmest 0,77-0,86 te zijn. Deverlaging van het gehalte aan
voederfosfaten in veevoer moet leiden tot een relatieve verhoging van het organisch fosforgehalte in dierlijke mest. Ook de toenemende zelfvoorzieningsgraad
van graasveebedrijven moet hieraan bijdragen. Over het gedrag van organisch
fosfaten in de grond en hun beschikbaarheid voor de Nederlandse landbouw is
nagenoeg niets bekend. Gelet op de noodzaak om dierlijke mest en andere organische meststoffen doeltreffend in het bemestingsbeleid in te passen en de consequenties daarvan te kennen, isonderzoek hiernaar noodzakelijk.
Tijdstip en wijze van aanwending
De werking van fosfaat isop grasland mede afhankelijk van de stikstofgift. Er is
een interactie tussen Nen Pbij de gewasgroei. Omdat het tijdstip van de N-gift op
grasland in het voorjaar afhankelijk isvan de temperatuursom (T-som) kan ook de
fosfaatwerking in het voorjaar variëren. De mate waarin isechter onvoldoende
bekend.
Het plaatsen van fosfaat op diepte in een band (rijenbemesting bij kunstmestfosfaten en injectie van dierlijke mest) isonderwerp van lopend onderzoek.
Gegevens ontbreken over de effecten van plaatsing van fosfaat bij vollegrondsgroentegewassen en een aantal akkerbouwgewassen. Daardoor isonbekend of
mogelijke gevolgen van verlaging van fosfaatgiften voor de opbrengst en de
kwaliteit bij deze gewassen beperkt of voorkomen kunnen worden door gebruik te
maken van een andere techniek van aanwending.
Door mest te injecteren met zodebemester en injecteren wordt fosfaat heterogeen
in een horizontaal vlak in de bodem verdeeld. Het huidige onderzoek van mestinjectie naar de gevolgen van deze verdeling voor de fosfaatbemestingsadviezen
en de vertaalbaarheid van het onderzoek naar andere toedieningstechnieken dient
geëvalueerd te worden. Vooruitlopend op deze evaluatie blijkt dat er onvoldoende
inzicht bestaat in de fosfaatwerking van herhaaldelijk in het groeiseizoen geïnjecteerde mest bij wisselende hoeveelheden beschikbaar vocht in zode of bouwvoor. De bemonsteringstechnieken van grond t.b.v. bemestingsadvisering bij deze
bemestingstechniek is eveneens onduidelijk en vraagt daardoor de aandacht.
Een heterogene verdeling van fosfaat treedt ook op bij mestflatten op beweid
grasland. Bij evenwichtsbemesting zal alle fosfaat van rundermest effectief
gebruikt moeten worden. Onbekend is echter de beschikbaarheid van het fosfaat
voor het gras en het gedrag van fosfaat in en onder de mestflat. Ook de consequenties van de heterogene verdeling van een fosfaatgift gelijk aan de afvoer over
het perceel in het horizontale vlak voor de opbrengst en kwaliteit zijn niet bekend.
De gevolgen hiervan voor beoogde milieukwaliteitsdoelstellingen kunnen eveneens
niet worden aangegeven tenzij onderzoek wordt uitgevoerd.
De betekenis van bladbemesting met fosfaat bij sub-optimale bemestingsgiften is
onbekend. De mogelijkheid om aanvullende P-bemestingen via bladbemesting uit
te voeren dient te worden onderzocht. Het is niet uit te sluiten dat onder deze
omstandigheden een efficiënter gebruik door het gewas mogelijk is en daardoor
verlaging van opbrengst en kwaliteit door verminderend fosfaatgebruik wordt
beperkt of voorkomen.
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3.2.2.2 Grondgericht advies
De relatie tussen de bodemvruchtbaarheidsparameters, het fosfaatbindend vermogen en de fosfaatconcentratie in het bodemvocht isonbekend. Verkennend
onderzoek naar de relatie tussen de bodemvruchtbaarheidsparameters en het
criterium voor fosfaatverzadigde gronden is uitgevoerd op zandgronden. Voor
overige grondsoorten ontbreekt dergelijk onderzoek. Of gehanteerde streefgetallen daardoor in conflict komen met milieukwaliteitsdoelstellingen kan
vooralsnog niet worden aangegeven.
Hoeveelheid
De opbouw van de fosfaattoestand van de bodem bij breedwerpige toediening van
een gift aan fosfaat hoger dan de afvoer met oogstprodukten isonderwerp van
studie geweest. Eveneens komen gegevens beschikbaar over veranderingen van de
fosfaattoestand in verschillende bodemlagen bij herhaald injecteren en onvoldoende aanvulling met fosfaat. Er isechter weinig informatie beschikbaar over de
snelheid waarmee de fosfaattoestand daalt bij een aanvoer van fosfaat die lager is
dan de afvoer met de oogstprodukten. Er is geen informatie beschikbaar over
bemestingsregimes waarbij ook de gift aan stikstof wordt gereduceerd. De fosfaattoestand van de bodem wordt vastgesteld door op bouwland de bouwvoor te
bemonsteren en op grasland de zodelaag van 0-5 cm. De snelheid waarmee de fosfaattoestand van de onder de bouwvoor of graszode gelegen bodemlagen wordt
verlaagd is geheel onbekend. De beantwoording van deze onderzoeksvragen is van
grote betekenis bij de uitmijning van fosfaatverzadigde gronden en het effect van
evenwichtsbemesting op langere termijn. Devragen zijn met name gericht op de
uitspoelingsgevoelige fosfaatfractie van de bodem.
Op grasland, en met name op blijvend grasland, isde (gemiddelde) fosfaattoestand
onder de graszode onbekend. Daardoor ontbreken essentiële gegevens over de
hoeveelheid fosfaat die uitspoelingsgevoelig is. Nader onderzoek naar de fosfaattoestanden onder de graszode is noodzakelijk ter verificatie van modelberekeningen over fosfaatverzadiging. Bij deze verificatie dient de grondsoort betrokken
te worden omdat de opbouw van het fosfaatprofiel afhankelijk isvan de grondsoort. Het effect van graslandvernieuwing dient hierbij te worden betrokken.
Bij het hanteren van de huidige definitie van evenwichtsbemesting wordt de afvoer
van fosfaat gecompenseerd. De hoeveelheden fosfaat die afgevoerd worden door
de diverse landbouwgewassen zijn geïnventariseerd door Berghs en Hotsma (1993).
Bij de voornoemde definitie wordt aangenomen dat de fosfaattoestand, gemeten
als Pw-getal of P-AL-getal, niet achteruit gaat. Er kunnen echter onvermijdbare
verliezen optreden anders dan door uitspoeling. Deze verliezen kunnen veroorzaakt worden doordat meststoffosfaat wordt vastgelegd in voor het gewas niet
beschikbare vormen, niet via Pw-getal of P-AL-getal te meten vormen, in biomassa
en in afbraakprodukten van biomassa. De omvang van deze "verliezen" dient te
worden vastgesteld.
Meststofvorm
Verschillende fosfaatvormen beïnvloeden de fosfaatparameters Pw-getal en P-ALgetal niet noodzakelijkerwijs op dezelfde wijze entussen deze twee parameters
behoeft geen relatie te bestaan. Daardoor is het gebruik van de intensiteits- en/of
capaciteitsparameters Pw-getal en P-AL-getal als maatstaf voor fosfaatverzadiging
onduidelijk. Een relatie tussen deze bodemvruchtbaarheidsparameters en de
fosfaatconcentratie in het bodemvocht dient vastgesteld te worden om te komen
tot een zorgvuldige afweging. Hierbij dient gelet te worden op de chemische aard
van het fosfaat van de meststof in relatie tot fysisch-chemische en biologische
eigenschappen van de bodem. Dete onderscheiden effecten van bemestingspraktijken op de verdeling van anorganisch en organisch fosfaat in de bodemoplossing
zijn uit de literatuur bekend. Er bestaat echter onvoldoende inzicht in de consequenties van herhaaldelijk gebruik van organische meststoffen voor het gedrag en
de beschikbaarheid van (an)organische fosfaten in de bodem en in de bodem-
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oplossing onder Nederlandse omstandigheden. De techniek van bemesting dient
hierbij te worden betrokken.
Gegevens over de mate waarin dierlijke mest en andere organische meststoffen de
fosfaattoestand van de bodem beïnvloeden zijn beperkt voorhanden. Onvoldoende
zekerheid bestaat of fosfaat uit de verschillende vormen van dierlijke mest de
fosfaattoestand op langere termijn kan handhaven indien louter de afvoer aan
fosfaat met de oogstprodukten wordt gecompenseerd.
De effecten van mineralisatie van gewasresten op de fosfaatvoorziening van het
volgende gewas en op de fosfaatconcentratie van het bodemvocht zijn eveneens
onbekend.
Tijdstip van aanwending
Bouwplanbemesting isvoor verschillende grondsoorten een zinvolle wijze om
fosfaatbemesting verantwoord in de tijd te verdelen over het bouwplan. Verschillende motieven liggen hieraan ten grondslag. Onbekend is of hierdoor tijdelijk een
verhoging van de fosfaatconcentratie in het bodemvocht plaatsvindt, en/of dat
normen vanuit milieukwaliteitsdoelstellingen worden overschreden.
Wijze van aanwending
Door rijenbemesting met fosfaatmeststoffen en injectie van dierlijke mest toe te
passen wordt een heterogene verdeling van fosfaat in de grond aangebracht.
Een heterogene verdeling van fosfaat treedt ook op bij het weiden van vee. De
consequenties van een heterogene verdeling voor het verloop van de fosfaattoestand op langere termijn en met name voor de uitspoelingsgevoelige fractie van
fosfaat dient nader te worden onderzocht.

3.3 Milieukundige aspecten
3.3.1 Stand van zaken
Het onderzoek naar de milieu-effecten van de fosfaatbemesting is ook reeds aan
de orde geweest in hoofdstuk 2 omdat deze effecten de oorzaak zijn van de
huidige problematiek. Daar isechter niet ingegaan op de wijze waarop dit
onderzoek een rol kan vervullen bij de invulling van milieukundig onderbouwde
bemestingsnormen en/of de evaluatie van beleidsmaatregelen waarmee de optimale fosfaattoestand wordt nagestreefd.
Voor dit doel is behoefte aan modellen waarmee de uitspoeling van fosfaat in
relatie tot deze fosfaattoestand en de bemesting kan worden berekend.
Bij de landbouwkundige onderzoeksinstellingen zijn verschillende modellen ontwikkeld die zich op één of meer processen richten (tabel 5). Bij IB-DLO is een
model aanwezig waarmee het verband tussen de bodemvruchtbaarheidsparameter
Pw en de gewasonttrekking kan worden gesimuleerd (Van Noordwijk et al., 1990).
Ook het mineralisatieproces is gemodelleerd (Verberne et al., 1990). Daarnaast is er
een model waarmee de fixatie en de uitspoeling naar het grondwater wordt gesimuleerd (Raats et al., 1982). Op dit moment wordt gewerkt aan een model
(SEKTRAS) waarin alle processen worden meegenomen (Bril et al., in ontwikkeling).
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Tabel 5. Modellering van processen (+/- geeft aan dat het betreffende proces bij
de betreffende onderzoeksinstelling wel/niet gemodelleerd is).
Proces

Instelling
IB-DLO

LUW51

SC-DLO71

WL*1

Gewasonttrekking
Adsorptie (reversibel)
Fixatie ("irreversibel")
Mineralisatie
Uitspoeling
- grondwater

+

- oppervlaktewater

+

Afspoeling
1)

Van Noordwijk et al., 1990.
Verberne et al., 1990.
3)
Raats et al., 1982.
4)
Bril et al., in ontwikkeling.
^Van der Zee & Gjaltema, 1992.
6)
Geelhoed et al., in ontwikkeling.
"Kroes et al., 1990.
8)
Ruygh et al., 1990.
a

De LUW (Vakgroep Bodemkunde en Plantevoeding) heeft vooral het sorptiemechanisme bestudeerd. Daarbij zijn procesparameters vastgesteld voor zowel het
reversibele adsorptie-desorptie proces als de langzaam verlopende vastlegging die
op korte termijn vrijwel irreversibel isen daardoor in de praktijk als "gefixeerd"
wordt beschouwd (Van der Zee & Gjaltema, 1992). Naast het sorptieproces is ook
de uitspoeling naar het grondwater gemodelleerd (onder andere Van der Zee &
Van Riemsdijk, 1986). Bij deze vakgroep is ook kennis aanwezig over mineralisatieprocessen, maar deze kennis isvoor fosfaat nog niet geïmplementeerd in modellen.
Daarnaast wordt gewerkt aan de modellering van de gewasonttrekking (Geelhoed,
mondelinge mededeling) en de mogelijkheden om door middel van mycorrhiza's
de benutting van fosfaat bij planten te verhogen (Keltjens, mondelinge mededeling). Dit laatste biedt mogelijk in de toekomst perspectieven om bij geen of een
geringe bemesting met makkelijk oplosbaar fosfaat de plant gebruik te kunnen
laten maken van de grote pool aan minder opneembaar fosfaat die in veel van
onze zandbodems aanwezig is.
Het model ANIMO (Kroes et al., 1990) van het SC-DLO is het meest compleet. Het
bevat naast de reeds genoemde processen de afspoeling en het transport naar het
oppervlaktewater via een modulaire koppeling aan hydrologische modellen. In dit
verband wordt momenteel ook gewerkt aan een koppeling met een driedimensionaal waterstromingsmodel. Het ANIMO-model is ondertussen ook op verschillende
plaatsen getoetst door middel van veldonderzoek en toegepast in verschillende
beleidsevaluatiestudies.
Het model van het Waterloopkundig Laboratorium (PHOSOL) isglobaler dan
ANIMO en maakt geen onderscheid tussen reversibele en irreversibele adsorptie.
Naast modelontwikkeling is uiteraard ook behoefte aan meetgegevens voor de
kalibratie en toetsing van de modellen. Dit geldt zowel voor percelen als gebieden.
Tot nu toe is het veldonderzoek binnen het programma Mest- en Ammoniakonderzoek sterk op stikstof gericht. Op de Lovinkhoeve worden metingen gedaan aan
fosfaat in grondwater. Daarnaast worden door het DLO-Staring Centrum in andere
kaders ook metingen verricht in fosfaatverzadigde gronden, veenweidegebieden
en bollengronden.
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3.3.2 Leemten in kennis
Modellen
Bovengenoemde modellen zijn in het algemeen nog niet voldoende ontwikkeld, op
elkaar afgestemd en getoetst voor de onderbouwing van eindnormen. Dit hangt
samen met het feit dat de modelontwikkeling tot dusver niet primair op dit doel
was gericht. Bij de beschrijving van de sorptieprocessen (adsorptie en fixatie) was
de aandacht bijvoorbeeld sterk gericht op het simuleren van het gedrag van
fosfaat bij overbemesting. Voor de beschrijving van de effecten van evenwichtsbemesting is meer informatie nodig over het gedrag van fosfaat bij lage concentraties en de lange termijn desorptiekinetiek. Bovendien was het onderzoek
voornamelijk gericht op de kalkloze zandgronden waar de mestproblematiek het
grootst is.Voor de vaststelling van eindnormen is ook inzicht nodig in het sorptiegedrag van fosfaat in bijvoorbeeld kalkrijke gronden en veengronden.
Uit onderzoek naar het mineralisatieproces blijkt dat voor fosfaat de huidige
modellering van dit proceste wensen overlaat omdat de mineralisatie van fosfaat
niet op een eenvoudige wijze te koppelen is aan de afbraak van organisch
materiaal (Hendriks, 1992). Bij de uitspoeling iser vooral behoefte aan de reeds
genoemde verbetering en uitbreiding van de modellering van het (de)sorptieproces. Daarnaast iser dringend behoefte aan metingen van fosfaatconcentraties
in het bodemvocht bij evenwichtsbemesting en verschillende fosfaatverzadigingsgraden ter validatie van de aanwezige modellen.
Modellering van alle bovengenoemde processen in hun samenhang is noodzakelijk
om uiteindelijk ook de samenhang te kunnen beschrijven tussen bemesting,
bodemvruchtbaarheid en gewasonttrekking enerzijds en het verband met milieueffecten (fosfaatverzadiging en -uitspoeling) anderzijds. Tot nu toe was de aandacht meestal beperkt t o t een aantal deelaspecten bijvoorbeeld de relatie bodemvruchtbaarheid-gewasonttrekking (Van Noordwijk et al., 1990), bemesting-verzadiging (Lexmond et al., 1982; Schoumans et al., 1986), bodemvruchtbaarheid-verzadiging (Schoumans et al., 1991) en verzadiging-uitspoeling (Van der Zee et al., 1990a
en 1990b).
Er zijn reeds veel bouwstenen voor een meer geïntegreerde modellering aanwezig.
Op dit moment kunnen daardoor bijvoorbeeld schattingen worden gemaakt van
de uitspoelingsverliezen uit de bouwvoor (Van Noordwijk et al., 1990) of naar het
grondwater (Schoumans, persoonlijke mededeling) als functie van de bodemvruchtbaarheidstoestand. Dit betreft echter ruwe schattingen die nog onvoldoende basis
vormen voor de onderbouwing van eindnormen. Voor meer betrouwbare berekeningen van uitspoelingsverliezen als functie van bemestingsniveau, fosfaattoestand,
ontwateringssituatie en dergelijke, is naast modelontwikkeling en -verbetering ook
een verdere toetsing via metingen onder veldomstandigheden noodzakelijk.
Bij het onderzoek van de milieu-effecten van de fosfaatbemesting verdient ook de
afspoeling verdere aandacht.
Voor zand-, dal- en lössgronden is de milieubelasting door afspoeling sterk gereduceerd door het uitrijverbod. Dit verbod isechter (nog) niet van toepassing op
klei- en veengronden. Gezien de praktische bezwaren die bij deze gronden tegen
het uitrijden van mest in het voorjaar bestaan, lijkt het zinvol ook na te gaan
welke omvang de afspoelingsverliezen bij deze gronden hebben en welke maatregelen mogelijk zijn om deze verliezen te reduceren.
Milieudoelstellingen
Ook op het gebied van de milieudoelstellingen zijn nog duidelijke hiaten aan te
geven. In paragraaf 2.5 iser al op gewezen dat de huidige definitie van fosfaatverzadigde gronden alleen voor zandgronden geldt en dat de achtergrondswaarde
voor totaal-P in klei- en veengebieden sterk af kan wijken van die in zandgebieden. Op dit punt bestaat dus behoefte aan een verdere gebiedsgedifferentieerde
normstelling waarop het toekomstige bemestingsbeleid vervolgens kan worden afgestemd.
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3.4 Conclusies
De huidige kennis van de landbouw- en milieukundige aspecten van fosfaatevenwichtsbemesting isop een aantal punten ontoereikend voor de vaststelling van
eindnormen.
Wat de landbouwkundige aspecten betreft iser behoefte aan:
1. een nadere toetsing van de landbouwkundig optimale fosfaatbemesting aan de
milieudoelstellingen.
Dit betekent onderzoek naar de mate waarin het bemestingsadvies moet
worden aangepast, onder andere bij fosfaatbehoeftige gewassen (intensieve
vollegrondsgroenteteelt) en bij een ondiepe ontwateringstoestand (vooral bij
grasland) om aan de milieudoelstellingen te voldoen.
Een heroverweging van het bemestingsadvies (hoogte van de gift) kan nodig
zijn.
2. aanpassing van bemestingsmethoden zodanig dat bij een lagere fosfaatbemesting eenzelfde gewasopbrengst en -kwaliteit wordt verkregen. Dit betreft bijvoorbeeld aanpassing van de toedieningstechniek (bijvoorbeeld rijenbemesting),
het tijdstip van bemesting, de verdeling over het bouwplan, de meststofvorm en
dergelijke.
Bij de milieukundige aspecten is er behoefte aan:
3. nadere kwantificering van (deel)processen zoals adsorptie, desorptie, fixatie en
mineralisatie, uit- en afspoeling.
4. verdere ontwikkeling en toetsing van modellen waarin alle processen zijn
geïntegreerd en de samenhang tussen fosfaatbemesting, bodemvruchtbaarheidstoestand en de fosfaatuitspoeling naar grond- en oppervlaktewater wordt gesimuleerd.
5. nadere studie naar situaties (teelten, gebieden en dergelijke) waarin en de termijn waarop fosfaatverzadiging op kan treden of de algemene milieukwaliteitsdoelstellingen in het grond- en oppervlaktewater worden overschreden. Ook de
mate waarin de overschrijding van deze kwaliteitsdoelstelling optreedt en de
effecten daarvan op het milieu zijn onderwerpen voor nader onderzoek.
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4 Aanbevelingen voor onderzoek in hoofdlijnen
4.1 Uitgangspunten
De aard van het onderzoek dat gewenst iswordt mede bepaald door de wijze
waarop het beginsel van evenwichtsbemesting in het mestbeleid vorm zal worden
gegeven. Zowel in de inleiding als in paragraaf 2.6 is op de mogelijkheden voor de
invulling van het begrip evenwichtsbemesting in het mestbeleid ingegaan. Voor
het verder uitwerken van gewenst onderzoek is het vooral van belang of er wel of
niet rekening wordt gehouden met de fosfaattoestand van de bodem, zoals bepleit
in hoofdstuk 2.
Kort samengevat zijn een aantal varianten voor de invulling van evenwichtsbemesting te onderscheiden, zoals weergegeven in figuur 5 (is gelijk aan figuur 1,
paragraaf 2.6). Detwee belangrijkste varianten zijn:
1. Gift isgelijk aan netto-onttrekking door gewas (lijn 1). Met netto-onttrekking
wordt bedoeld de afvoer met het geoogste produkt.
Dit betekent dat de fosfaatgift minus de (netto-)fosfaatonttrekking gelijk is aan
nul (oorspronkelijke definitie van evenwichtsbemesting).
2. Deverhouding tussen gift en netto-onttrekking is afhankelijk van de fosfaattoestand van de bodem, zoals dat ook in het bemestingsadvies het geval is
(lijn 2).

gift minusonttrekking
1:vastenorm
2: bemestingsadvies
3:maximumscenario
4:minimumscenario

3
/

fosfaattoestand
Figuur 5. Schematische weergave van normen voor de fosfaatbemesting als functie
van de fosfaattoestand van de bodem.
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In de praktijk zijn ook tussenvormen denkbaar waarbij bij lage fosfaattoestanden
de gift hoger is dan de netto-onttrekking en bij hoge fosfaattoestanden de gift
gelijk is aan de netto-onttrekking (lijn 3) of vice versa (lijn 4). Bij lijn 3 zijn de nadelige effecten voor de landbouw het kleinst en bij lijn 4 die voor het milieu.
Ook is denkbaar dat deze varianten gefaseerd worden ingevoerd bijvoorbeeld
eerst 3 en op lange termijn 2.
Zowel de keuze van de variant als de fasering heeft invloed op de aard en
prioriteitsstelling van het onderzoek.
Figuur 5 is een schematische weergave van de werkelijkheid. Als voorbeeld van een reële situatie is in
figuur 6 het "werkelijke" bemestingsadvies alsfunctie van de fosfaattoestand weergegeven (CAD, 1986).
Ook figuur 6 is nog enigszins geschematiseerd omdat de gemiddelde gift voor een bouwplan, bestaande
uit bijvoorbeeld aardappelen, bieten en granen, isweergegeven. Uit deze figuur is af te leiden dat de
geadviseerde gift bij het streefgetal voor de optimale fosfaattoestand iets hoger is dan de nettoonttrekking die t o t voor kort als eindnorm werd gehanteerd (70 kg fosfaat/ha/jaar). Recent is dit
bemestingsadvies enigszins aangepast. Hierdoor liggen de huidige adviesgiften iets lager dan in figuur 6.
De netto-onttrekking van 70 kg fosfaat/ha/jaar lijkt echter aan de hoge kant (Berghs & Hotsma, 1993).
Daardoor illustreert figuur 6toch dat bij het vaststellen van de optimale fosfaatgift ook rekening moet
worden gehouden met (onvermijdbare) fixatieverliezen. Het saldo van gift minus netto-onttrekking zal
voor het op peil houden van de bodemvoorraad fosfaat in de praktijk vermoedelijk vaak enigszins
positief moeten zijn, en niet gelijk aan nul.

bodemgebruik: bouwland

gebruiksnorm

bemestingsadvies

80

P w -getal

hoog P -toestand

Figuur 6.

De gemiddelde fosfaatgift volgens het bemestingsadvies als functie van de fosfaattoestand
voor een bouwplan met vier gewasgroepen.

De werkgroep gaat er voorlopig vanuit dat de tweede variant (het aangepaste
bemestingsadvies) het einddoel van de mestwetgeving wordt, omdat deze variant
optimaal rekening houdt met de effecten op gewasopbrengst en -kwaliteit én
milieu. Dat betekent dat het hierna voorgestelde onderzoek in principe de meest
volledige informatie geeft. De prioriteiten binnen het onderzoek kunnen pas
worden aangegeven als duidelijk iswelk instrument het beleid kiest voor de vaststelling van de fosfaateindnormen. Dit zou er bijvoorbeeld toe kunnen leiden dat
het accent in het onderzoek aanvankelijk meer komt te liggen op een evaluatie
van de milieu-effecten van vaste gebruiksnormen (lijn 1 in figuur 5) of een vast Poverschot op de mineralenbalans, in plaats van de onderbouwing van een bijgesteld bemestingsadvies (lijn 2 in figuur 5).
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Verder isde werkgroep van mening dat ook de milieudoelstellingen nader dienen
te worden uitgewerkt en onderbouwd in verband met de in paragraaf 2.5 geconstateerde tegenstrijdigheden en hiaten.
Dit iseen vereiste zowel voor de onderbouwing van een milieukundig verantwoord
bemestingsadvies alsvoor de beoordeling van de milieu-effecten van het mestbeleid. Deze nadere uitwerking isdaardoor voor alle normstellingsvarianten van
belang.

4.2 Beschrijvingvan het onderzoek
In grote lijnen kunnen binnen het onderzoek vier thema's worden onderscheiden
die voor de normstelling van belang zijn:
1. Kwantificering van de fosfaatbalans van de bodem.
2. Optimalisering van het bemestingsadvies en -methoden.
3. Vaststelling van verbanden tussen fosfaatbemesting en milieu-effecten.
4. Uitwerking en onderbouwing van (gebiedsgerichte) milieukwaliteitsdoelstellingen.
De prioriteiten binnen deze thema's kunnen pas worden voorgesteld als meer duidelijkheid bestaat over het wettelijk instrument dat gehanteerd zal worden.
Ad 1. Kwantificering van de fosfaatbalans van de bodem
Bij dit onderzoek gaat het om het verzamelen en verwerven van kennis die
nodig isvoor de kwantificering van de belangrijkste processen die van invloed zijn op de fosfaatbalans van de bodem en daarmee op de hoogte van
de gebruiksnormen.
De belangrijkste processen zijn gewasonttrekking, fixatie, mineralisatie en
adsorptie/desorptie. Deze processen bepalen onder andere de hoogte van de
onttrekking door de gewassen, de fixatie-"verliezen", de mineralisatie"winsten" (vooral in veengronden van belang) en de gift die nodig isom de
fosfaattoestand van de bodem te veranderen of te handhaven.
Uit- en afspoeling zijn processen die wel van belang zijn voor de milieueffecten maar de invloed op de fosfaatbalans van de bodem is relatief klein
(zie ook paragraaf 2.4, laatste alinea). Uit- en afspoeling komen wel in het
derde thema aan de orde.
Bij een vaste gebruiksnorm speelt het handhaven en verbeteren van de
fosfaattoestand geen rol bij de bepaling van de gewenste fosfaatgift. Voor
deze variant is dus voornamelijk kennis nodig van de afvoer via de gewassen,
de fixatie "verliezen" en de mineralisatie "winsten".
De afvoer via gewassen is in de meeste gevallen bekend (Berghs & Hotsma,
1993). Fixatie- en mineralisatieposten zijn in het verleden niet als zodanig
onderzocht maar mogelijk wel op grond van vroegere bemestingsproeven te
achterhalen. In elk geval vereist deze variant een kwantificering van het
fixatie- en mineralisatieproces.
Bij een bemesting op basisvan het bemestingsadvies isdeze kwantificering
van het fixatie- en mineralisatieproces niet nodig omdat het netto-effect van
alle deelprocessen in het bemestingsadvies isverwerkt. Ook de precieze
hoogte van de gewasonttrekking is dan niet van zo'n groot belang. Een te
hoge of te lage onttrekking corrigeert zich via de fosfaattoestand van de
bodem.
De normstellingen volgen dan gedeeltelijk het bemestingsadvies (zie ad 2).
Ad 2. Optimalisering van het bemestingsadvies en -methoden
Dit onderdeel omvat in de eerste plaats het onderzoek dat nodig isom het
bemestingsniveau zodanig te optimaliseren dat de gewasopbrengsten (en
kwaliteit) zo hoog mogelijk zijn en de fosfaatgift zo klein mogelijk is. De
milieu-effecten worden in thema 3 doorgerekend.
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Wat de gewasopbrengsten en -kwaliteit betreft richt het onderzoek zich in
de eerste plaats op een nadere omschrijving van de landbouwkundig optimale fosfaattoestand met een minimale fosfaatgift. De indruk bestaat dat
vooral voor fosfaatbehoeftige gewassen, bijvoorbeeld in de vollegrondsgroenteteelt, bijstelling van het huidige bemestingsadvies mogelijk is. Ook
voor een aantal minder fosfaatbehoeftige gewassen (bijvoorbeeld gras) is
vermoedelijk nog enige ruimte voor bijstelling van het bemestingsadvies,
zonder dat dit t o t vermindering van de gewasopbrengsten leidt. Dit geldt
met name bij een hoge fosfaattoestand. Onbekend is op dit moment hoe
snel de fosfaattoestand in dit geval, met name bij fosfaatverzadigde
gronden, zal dalen.
Naast het bemestingsniveau spelen ook bemestingsmethoden en meststofvormen een rol bij de advisering en normstelling omdat deze niet alleen de
fosfaatbenutting beïnvloeden maar ook de uit- en afspoeling. In dit verband
zullen bij vervanging van kunstmest door dierlijke mest onder andere de
effecten van nieuwe toedieningstechnieken, bouwplanbemesting en tijdstip
van toediening (najaar) moeten worden onderzocht.
Ad 3. Vaststelling van de verbanden tussen fosfaatbemesting en milieu-effecten
Dit thema is zowel van belang voor de evaluatie van de milieu-effecten van
het mestbeleid als voor de milieukundige onderbouwing van een bijgesteld
bemestingsadvies. Bij een vaste gebruiksnorm ligt de nadruk op het eerste
aspect, bij een variabele norm gebaseerd op de fosfaattoestand van de bodem op het laatste aspect.
Het onderzoek binnen dit thema zal zich met name moeten richten op de
ontwikkeling en toetsing van modellen waarmee de samenhang tussen de
bemesting, de fosfaattoestand van de bodem en de uitspoeling naar gronden oppervlaktewater kan worden beschreven. Daarbij is in de eerste plaats
behoefte aan nader onderzoek en een verbeterde modellering van de ook
onder thema 1genoemde processen zoals gewasopname, fixatie, mineralisatie en adsorptie/desorptie (zie paragraaf 3.3.2).
Met behulp van de ontwikkelde en getoetste modellen dienen vervolgens de
milieu-effecten van de normstelling te kunnen worden aangegeven.
Verder dient op basis van de modellen en de nader uitgewerkte milieudoelstellingen een milieukundige onderbouwing van het bemestingsadvies
mogelijk te zijn. Omgekeerd kunnen de modellen ook worden gebruikt bij
de nadere uitwerking van de milieudoelstellingen.
Een meer directe koppeling tussen de bemesting en de milieudoelstellingen
kan e r t o e leiden dat in een aantal gevallen een bijstelling van het bemestingsadvies nodig isdie t o t sub-optimale gewasopbrengsten of een verminderde produktkwaliteit leidt. Dit doet zich met name voor als de optimale
fosfaattoestand volgens het huidige bemestingsadvies uit milieukundig
oogpunt te hoog zou liggen. Binnen dit thema zou ook moeten worden
onderzocht in welke situaties (teelten, grondsoorten, grondwaterstanden en
dergelijke) deze problemen zich voordoen en hoe hoog de bemesting dan
maximaal mag zijn. In eerste instantie betreft dit vooral fosfaatbehoeftige
gewassen (vollegrondsgroenteteelt) en ondiep ontwaterde gronden (vooral
in gebruik als grasland).
Ook bij dit onderdeel kan een onderscheid worden gemaakt in onderzoek
dat gericht isop het aangeven van milieu-effecten bij een landbouwkundig
optimale fosfaattoestand en bij niet-optimale situaties. Of de landbouwkundig optimale fosfaattoestand ook milieukundig verantwoord is kan voor
zandgronden in principe worden vastgesteld met behulp van het concept van
fosfaatverzadigde gronden. De effecten in niet-optimale situaties kunnen bij
lage fosfaattoestand ook via de kans op fosfaatverzadiging worden
aangegeven.
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Bij fosfaatverzadigde gronden zullen de milieu-effecten meer direct via de
uitspoeling kunnen worden beoordeeld.
Ad 4. Uitwerking en onderbouwing van (gebiedsgerichte) milieukwaliteitsdoelstellingen
Gezien de centrale rol van de milieukwaliteitsnormen voor grond- en oppervlaktewater en de tegenstrijdigheden en hiaten in deze normstelling iser
ook behoefte aan onderzoek dat kan dienen ter verbetering en uitbreiding
van deze normstelling voor grond- en oppervlaktewater. In verband met
duidelijke regionale verschillen in de achtergrondsgehalten van fosfaat in
bodem, grond- en oppervlaktewater en verschillen in functies of beheer is er
behoefte aan gebiedsgerichte milieudoelstellingen.
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