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TEN GELEIDE
OPZET VAN HET JAARVERSLAG
1986-1988
LANDBOUWKUNDIG ONDERZOEK
IN PERSPECTIEF

1. TENGELEIDE

In de periode 1986-1988 hebben zich ingrij
pende veranderingen voorgedaan bij het IB.
Deze veranderingen hebben zowel betrek
king op de personeelssamenstelling en orga
nisatiestructuur van het instituut als op de
onderzoektaken en de methoden van onder
zoek.
Met ingang van 1 juni 1986 werd dr.ir.
K. Harmsen benoemd tot directeur van het IB.
Met deze benoeming kwam een einde aan
een vacatureperiode die in augustus 1985
begon met het terugtreden van ir. C.M.J.
Sluijsmans als directeur van het instituut. Ge
durende de vacatureperiode werd de functie
van directeur waargenomen door de ad
junct-directeur, dr. P.J. Lont.
Ir. C.M.J. Sluijsmans trad op 10 maart 1952
in dienst van het toenmalige Landbouw
proefstation, de voorloper van het IB. Op
1 september 1959 werd hij hoofd van de af
deling Bemesting in de Landbouw. Met in
gang van 1 augustus 1967 werd hij benoemd
tot directeur van het Instituut voor Bodem
vruchtbaarheid, een functie die hij gedurende
18 jaar heeft bekleed. Nadat hij om gezond
heidsredenen was teruggetreden als direc
teur, bleef hij nog tot 1 augustus 1987 verbon
den aan het instituut als wetenschappelijk on
derzoeker in de afdeling Bemesting en Plantevoeding.
Op 23 september 1987 werd het Ontwik
kelingsplan voor de Instituten en Proefsta
tionsvan het Ministerie van Landbouw en Vis
serij, 1987-1990, door minister G.J.M. Braks
aangeboden aan de voorzitter van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal. In de
loop van 1987 en 1988 werd, deels vooruit
lopend op het gereedkomen van het Ontwik
kelingsplan, een aantal organisatorische ver
anderingen doorgevoerd bij het IB en werd
het onderzoek bijgestuurd in de door het
Ontwikkelingsplan aangegeven richting.
Doorgaans is er bij onderzoekinstellingen
een zodanige mate van continuïteit in het on
derzoek, dat een jaarverslag over het voor
gaande jaar nog representatief is voor het
onderzoek dat in het jaar van verschijnen van
het verslag wordt verricht. Bij het IB was dat
echter niet het geval. Een jaarverslag dat
noodzakelijkerwijs enige tijd na afloop van
de verslagperiode zou verschijnen, zou niet
meer representatief zijn geweest voor het op
dat moment lopende onderzoek. Tegen deze

Ir. C.M.J. Slui/smans bij
zijn afscheid als directeur
van het IB.

achtergrond is besloten de jaarverslagen
over de periode 1986-1988 samen te voegen
tot één verslag.
Het jaarverslag 1986-1988 beoogt een
beeld te geven van het onderzoek dat gedu
rende de verslagperiode werd uitgevoerd.
Daarbij is niet gestreefd naar volledigheid,
maar bewust gekozen voor het benadrukken
van die onderzoeklijnen die in het kader van
de uitvoering van het Ontwikkelingsplan van
belang worden geacht. Onderzoeklijnen die
gedurende de verslagperiode werden afge
rond, komen slechts aan de orde voorzover
zij relevant zijn voor onderzoek dat ook na
1988 zal worden voortgezet. Deze opzet doet
geen recht aan al het onderzoek dat gedu
rende de verslagperiode werd uitgevoerd,
maar verhoogt wel de actualiteitswaarde
van het jaarverslag*.

Dr. ir. K. Harmsen

* Een volledige rapportage over het onderzoek in de
periode 1986-1988 wordt gegeven in de 'Verslagen en
plannen der projecten', 1986, 1987 en 1988.
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2. OPZET VAN HET JAARVERSLAG 1986-1988

Het jaarverslag 1986-1988 wijkt in meerdere
opzichten af van voorgaande jaarverslagen
van het IB. Niet alleen beslaat het een lange
re periode, ook is een aantal onderwerpen
niet meer opgenomen in dit verslag en is een
andere opzet gekozen voor de presentatie
van het onderzoek.
Het zwaartepunt van dit jaarverslag ligt op
het onderzoek. De activiteiten van de alge
meen- en proeftechnisch-ondersteunende
afdelingen en diensten zijn niet langer opge
nomen in dit verslag. Het algemene gedeelte
van voorgaande IB-jaarverslagen is met in
gang van 1986 ondergebracht in een 'Bijlage
bij het jaarverslag', dat separaat verschijnt.
Deze bijlage, waarin ook het Sociaal Jaar
verslag is opgenomen, wordt verspreid bin
nen de kring van medewerkers (en oud
medewerkers) van het instituut.
In voorgaande jaarverslagen werd het on
derzoek per wetenschappelijke afdeling ge
presenteerd. Het onderzoek van het IB wordt
echter in toenemende mate in samenwerking
tussen verschillende afdelingen uitgevoerd.
Deze ontwikkeling zal zich naar verwachting
in de toekomst versterkt voortzetten. Het pre
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senteren van het onderzoek per wetenschap
pelijke afdeling leidt derhalve tot een versnip
perde weergave van het onderzoek, waar
door de samenhang tussen de verschillende
onderzoekactiviteiten niet duidelijk naar
voren komt. Daarom is in de huidige opzet
van het jaarverslag gekozen voor het presen
teren van het onderzoek per 'onderzoek
thema'.
In de loop van de verslagperiode is een
tiental onderzoekthema's geformuleerd, die
te zamen het gehele onderzoekgebied van
het IB bestrijken. Door deze indeling in the
ma's wordt de samenhang in het onderzoek
onderstreept en komt ook de maatschappe
lijke context waarbinnen dit onderzoek
plaatsvindt duidelijker naar voren.
In dit jaarverslag worden deze tien onder
zoekthema's kort beschreven en worden de
belangrijkste onderzoeksactiviteiten binnen
elk thema vermeld. Verder worden bij elk
thema een of meer onderwerpen uitgebrei
der beschreven. Deze onderwerpen worden
ook geacht representatief te zijn voor de wijze
waarop in de toekomst inhoud zal worden
gegeven aan de onderzoekthema's.

3. LANDBOUWKUNDIG ONDERZOEK IN PERSPECTIEF

Het Ontwikkelingsplan voor de Instituten en
Proefstations van het Ministerie van Land
bouw en Visserij, 1987-1990, getiteld: 'Land
bouwkundig Onderzoek in Perspectief', geeft
de richting aan waarin het Landbouwkundig
Onderzoek in Nederland zich de komende
jaren zal dienen te ontwikkelen.
Binnen de algemene taak van het Land
bouwkundig Onderzoek worden de volgen
de elementen onderscheiden:
—
—
—
—

primaire produktie
agro-industriële produktie
natuur en landschap
landelijk gebied en milieu.

Voor het IB zijn vooral de elementen primaire
produktie, en landelijk gebied en milieu van
belang. Daarnaast is het instituut echter ook
betrokken bij de elementen agro-industriële
produktie (o.a. compostering) en natuur en
landschap (o.a. bodemecologie).
In het kader van de heropstelling van het
Landbouwkundig Onderzoek zijn ook de
doelstelling en de taken van het IB gewijzigd.
Deze gewijzigde doelstelling wordt in het
Ontwikkelingsplan geformuleerd als:
Het verrichten van onderzoek ten behoeve
van een doelmatig, duurzaam en maat
schappelijk verantwoord bodemgebruik.
De belangrijkste wijzigingen in de taken van
het IB kunnen als volgt worden samengevat:
1. versterking van het bodembiologisch on
derzoek (centrumfunctie bodembiologie);
2. vermindering van het 'traditionele' bemestingsonderzoek;
3. versterking van de systeemanalyse en het
gebruik van kwantitatief-analytische me
thoden en modellen bij het onderzoek.
De achtergronden van deze gewijzigde taak
stelling zullen in het navolgende kort worden
toegelicht.

Bodembiologisch onderzoek
De versterking van het bodembiologisch on
derzoek wordt noodzakelijk geacht omdat
zich op het gebied van de bodembiologie in
toenemende mate vragen en problemen
voordoen, die met de huidige kennis niet af

doende beantwoord of opgelost kunnen
worden. Het gaat hier met name om vragen
en problemen op het gebied van de biologi
sche en geïntegreerde bestrijding van bodemziekten en -plagen, de biologische af
braak van (organische) milieuvreemde stof
fen in de bodem, en de rol die bodemorga
nismen spelen bij de (biogene) bodemstruc
tuurvorming en de afbraak en omzetting van
organisch materiaal in de bodem. De dyna
miek van de organische stof in de bodem
hangt nauw samen met de mineralisatie en
immobilisatie van stikstof, fosfor en zwavel in
de bodem. De bodembiotechnologie is vol
op in ontwikkeling. Het introduceren van ge
netisch gemanipuleerde organismen in de
bodem biedt vele perspectieven, onder meer
op het gebied van de plantengroeistimulatie,
de biologische bestrijding van bodemziekten, en de afbraak van stoffen. Anderzijds
brengt het introduceren van dergelijke trans
gene organismen in het milieu ook risico's
met zich mee, die zorgvuldig geëvalueerd
moeten worden.
Het beleid op het gebied van de bodembe
scherming gaat uit van het behoud van de
multifunctionaliteit van de bodem, d.w.z. dat
iedere bodem in principe het vermogen dient
te behouden om alle functies die de betref
fende bodem van nature heeft, te kunnen ver
vullen. Dit beleidsuitgangspunt, waarmee
ook de landbouw in toenemende mate te
maken krijgt, roept vele vragen op, met name
voor wat betreft de ecologische functies van
de bodem. Daarbij dient ook in aanmerking
te worden genomen dat bodem en bodem
organismen deel uitmaken van terrestrische
en aquatische ecologische kringlopen, en in
die zin van belang zijn voor natuur en land
schap.
Het bodembiologisch onderzoek is derhal
ve van belang voor de elementen primaire
produktie, natuur en landschap, en landelijk
gebied en milieu.
Ten opzichte van de situatie in 1986 zal de
capaciteit op het gebied van het bodembio
logisch onderzoek in het kader van de reali
satie van het Ontwikkelingsplan met netto
tien formatieplaatsen worden uitgebreid.
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Bemestingsonderzoek
De vermindering van het 'traditionele' be
mestingsonderzoek hangt samen met het feit
dat de problematiek rond de bemesting in de
landbouw de afgelopen jaren ingrijpend is
gewijzigd. De centrale doelstelling van het
'traditionele' bemestingsonderzoek was het
verhogen van de kwaliteit en opbrengst van
landbouwgewassen door middel van een
doelmatig gebruik van meststoffen. Inmid
dels wordt de maatschappij geconfronteerd
met produktie-overschotten in de landbouw
en met aantasting van het milieu in het lande
lijk gebied. Uitspoeling van nitraat en fosfaat
beïnvloedt de kwaliteit van grond- en opper
vlaktewater, en de vervluchtiging van ammo
niak draagt bij aan dezure depositie. Het hui
dige bemestingsonderzoek dient daarom
niet alleen antwoord te geven op de vraag
hoe de plantaardige produktie binnen be
paalde randvoorwaarden kan worden ge
optimaliseerd, maar ook, en vooral, op de
vraag hoe de verliezen van nutriënten naar
het milieu kunnen worden voorkomen of al
thans tot aanvaardbare hoeveelheden kun
nen worden beperkt.
Tegen de achtergrond van deze gewijzig
de vraagstelling dient ook een herbezinning
plaats te vinden op het methodologisch
kader van het 'traditionele' bemestingson
derzoek. In het verleden was dit onderzoek
vooral gericht op de bepaling van de optima
le nutriëntengiften voor gewassen, in relatie
tot bodemkenmerken (o.a. chemisch grond
onderzoek) en gewaseigenschappen. Bij het
veldonderzoek werd daarbij vooral aan
dacht besteed aan de relatie tussen het toe
dienen van meststoffen aan de bodem en de
opbrengst van gewassen ('trappen-proeven'). Bij de interpretatie van experimentele
gegevens werden voornamelijk empirischcorrelatieve en klassieke statistische metho
den gehanteerd.
Recente ontwikkelingen op het gebied van
systeemanalyse en de wiskundige modelle
ring maken het mogelijk om bemestings
vraagstukken nu op een principieel andere
wijze te benaderen, nl. door gebruik te
maken van simulatiemodellen voor bodem/
gewas-ecosystemen. In principe kan de ont
wikkeling van gewassen en wortelstelsels
worden gesimuleerd gedurende hetgroeisei-
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zoen, zodat tevens de gewasbehoefte aan
nutriënten in de tijd en met de plaats in het
profiel kan worden gevolgd. Verder kan de
dynamiek van nutriënten in de bodem wor
den gesimuleerd, waaruit het aanbod kan
worden afgeleid. Doorvraag en aanbod met
elkaar te confronteren, kan worden aange
geven of er gedurende het groeiseizoen be
hoefte bestaat aan additionele bemesting.
Daarnaast kunnen ook processen als ver
vluchtiging, mineralisatie en immobilisatie, en
uit- of afspoeling worden gesimuleerd, zowel
tijdens als na het groeiseizoen. Voor de vali
datie van deze modellen kan onder meer ge
bruik worden gemaakt van het uitgebreide
databestand dat in het verleden is opge
bouwd door het IB. Op deze wijze kan de
wetenschappelijke basis worden gelegd
voor een nog selectiever en doelmatiger ge
bruik van meststoffen, en voor het berekenen
van de mogelijke milieu-effecten van de ver
schillende bemestingsscenario's.
Het bemestingsonderzoek is dan ook niet
alleen relevant voor primaire produktie, maar
ook voor landeli/k gebied en milieu en indi
rect ook voor natuur en landschap.
Ten opzichte van de situatie in 1986 zal de
capaciteit op het gebied van het'traditionele'
bemestingsonderzoek, inclusief de daarbij
behorende proeftechnische ondersteuning,
worden verminderd met achttien formatie
plaatsen, maar tegelijkertijd wordt de capa
citeit op het gebied van de systeemanalyse
en de modelontwikkeling ten behoeve van
het bemestingsonderzoek versterkt met vijf
formatieplaatsen.

Systeemanalyse en modellen
Systeemanalyse en modellen zijn niet alleen
van belang voor het bemestingsonderzoek,
maar voor vrijwel ieder onderdeel van het
onderzoekprogramma van het IB. Daarom is
er behoefte aan een verdere uitbreiding van
de onderzoekcapaciteit op dit gebied.
Bij het bodemchemisch onderzoek is er be
hoefte aan modellen voor het gedrag van
dierlijke mest in de grond, voor de mobiliteit
en biologische beschikbaarheid van milieuvreemde stoffen (in het bijzonder zware me
talen) in de bodem, en voor het lange-termijn
gedrag van nutriënten en contaminanten in

de bodem. Bij het bodemfysisch en wortelecologisch onderzoek is er behoefte aan
modellen voor de ontwikkeling en het functi
oneren van wortelstelsels, en voor transport
processen in de bewortelbare zone van land
bouwgronden. Bij het bodembiologisch
onderzoek is er behoefte aan modellen voor
de aantalsontwikkeling en het functioneren
van bodemorganismen (populatiedynamica), voor de risico-evaluatie van transgene
organismen in de bodem, en voor de afbraak
en omzetting van organisch materiaal, onder
meer in relatie tot mineralisatie en immobilisatie van stikstof in de bodem. Verder bestaat
er, in het bijzonder bij het bemestingsonderzoek, behoefte aan beheers- of sturingsmo

dellen (expert systems) waarin kennis van
deelprocessen wordt geïntegreerd en gesyn
thetiseerd.
De capaciteit op het gebied van de sys
teemanalyse en modellen wordt, verdeeld
over de vier wetenschappelijke afdelingen,
uitgebreid van zes tot dertien formatie
plaatsen.
Uit het voorgaande blijkt dat met kracht
wordt gewerkt aan de realisatie van de onderzoekdoelstellingen van het Ontwikke
lingsplan, en dat de gewijzigde taakstelling
van het IB uiteindelijk zal leiden tot aanzien
lijke verschuivingen in de personeelssamenstelling van, vooral, de wetenschappelijke
afdelingen van het instituut.
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4. ORGANISATORISCHE EN PERSONELE VERANDERINGEN
IN DE WETENSCHAPPELIJKE AFDELINGEN

Figuur 1. De aantallen
wetenschappelijk
on
derzoekers (WS) die
jaarlijks in dienst traden
(A) of de dienst verlieten
(B) gedurende het tijd
vak 1944-1989. De we
tenschappelijk onder
zoekers die in verband
met de reorganisatie
van 1956-1957 aan de
formatie van het instituut
werden toegevoegd (A)
of elders werden onder
gebracht (B), zijn aan
gegeven door het nietgearceerde deel van de
staaf voor de periode
1956-1959.

Tot eind 1985 was het onderzoek bij het IB
georganiseerd in een vijftal wetenschappe
lijke afdelingen: Scheikunde van de Grond,
Bodemfysica & Grondbewerking, Biologie
van de Grond, Bemesting in de Landbouw,
en Bemesting in de Tuinbouw. Met ingang
van 1 januari 1987 zijn er vier wetenschappe
lijke afdelingen: Bodemchemie, Bodemfysica
& Wortelecologie, Bodembiologie, en Be
mesting & Plantevoeding. De taken van de
afdeling Bemesting in de Landbouw zijn over
genomen door de afdeling Bemesting &
Plantevoeding. De taken van de afdeling Be
mesting in de Tuinbouw zijn overgenomen
door de afdelingen Bemesting & Plantevoe
ding en Bodemfysica & Wortelecologie.
Gedurende de verslagperiode verlieten
vier van de vijf afdelingshoofden het IB, we
gens het bereiken van de pensioengerechtig-

WS in dienst
(aantal per jaar)

3

de leeftijd of door gebruik te maken van de
VUT-regeling. Op l december 1986 verliet
dr. A.J. de Groot het instituut. Hij werd opge
volgd door dr. W. Salomons als hoofd van de
afdeling Bodemchemie. Ir. P. Boekei, die het
instituut verliet op l maart 1987, werd opge
volgd door dr.ir. P.A.C. Raats als hoofd van
de afdeling Bodemfysica & Wortelecologie.
Op 1 mei 1987 verliet dr. hi. van Dijk het insti
tuut. Bij zijn vertrek werd dr. L. Brussaard
benoemd tot hoofd van de afdeling Bodem
biologie. Wanneer de voorgenomen samen
voeging van de Bodembiologiegroep van
het ITAL en de afdeling Bodembiologie van
het IB formeel zal zijn bekrachtigd, wordt dr.
J.A. van Veen (ITAL) voorgedragen als hoofd
van de gecombineerde afdeling, en dr. L.
Brussaard als adjunct-hoofd. Met ingang
van 1 december 1988 is dr. L. Brussaard (voor
0,4 van de werktijd) benoemd tot hoogleraar
in de Bodembiologie aan de Landbouwuni
versiteit te Wageningen. Op 1 juli 1987 verliet
dr.ir. J. van der Boon het instituut. Zijn taken
werden overgenomen door dr.ir. K.W. Smilde, hoofd van de afdeling Bemesting & Plan
tevoeding. Ir J.J. Neeteson werd benoemd
tot adjunct-hoofd van de afdeling Bemesting
en Plantevoeding.

2

Het verloop van de wetenschappe
lijke staf in historisch perspectief

,

44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74 77 80 83 86 89

periode
WS uit dienst
(aantal per jaar)
B

•
44 47 50 53

56 59 62 65 68 71 74 77

periode
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80 83 86 89

Het vertrek van vier van de vijf afdelingshoof
den viel samen met hetvertrek van een aantal
wetenschappelijk onderzoekers gedurende
de verslagperiode. Voor een belangrijk deel
is hier sprake van het vertrek van de 'na-oorlogse generatie' van wetenschappelijk on
derzoekers.
Uit het verloop van de aantallen weten
schappelijk onderzoekers (inclusief directie)
die jaarlijks in dienst traden bij het instituut in
de periode 1944-1989 (figuur IA), blijkt dater
een eerste piek optreedt in de periode 19471953, en een tweede piek in de periode 19831989. Voor de vergelijkbaarheid met de on
derhavige verslagperiode is het tijdvak 19441989 ingedeeld in intervallen van drie jaar.
Het verloop van de aantallen wetenschap
pelijk onderzoekers die jaarlijks de dienstverlieten in het tijdvak 1944-1989 geeft een
soortgelijk beeld (figuur 1 B).

In de periode 1956-1959 werden hettoenmalige Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut TNO samengevoegd (formeel
per 7 januari 1957) tot het huidige Instituut
voor Bodemvruchtbaarheid. Bij die reorgani
satie werd het 'bemestingsonderzoek ten be
hoeve van de tuinbouw' toegevoegd aan de
taken van het instituut, hetgeen leidde tot het
in dienst treden van een aantal tuinbouwonderzoekers. Tegelijkertijd werd een aantal
taken op het gebied van de bodemkunde en
agrohydrologie overgedragen aan andere
instellingen, hetgeen leidde tot het vertrek
van een aantal wetenschappelijk onderzoe
kers.
Figuur 1 illustreert het feit dat de weten
schappelijk onderzoekers die in de periode
1947-1953 in dienst traden voor een groot
deel het instituut verlieten in de periode 19831989, dat wil zeggen, ruim 30 jaar later. Afge
zien van de reorganisatie van 1956-1957,
was gedurende het tussenliggende tijdvak
(1953-1983) het verloop van de weten
schappelijke staf zeer gering: gemiddeld on
geveer één mutatie per jaar.
Het vertrek van de na-oorlogse generatie
van wetenschappelijk onderzoekers biedt
enerzijds de mogelijkheid om het onderzoek
snel bij te sturen ('Ontwikkelingsplan'), maar
bergt anderzijds het gevaar in zich dat be
langrijke kennis en expertise voor het instituut
verloren zou kunnen gaan.

valt zelfs ongeveer 70% van de wetenschaplelijke staf in de categorie 0-5 dienstjaren.
Mede door deze 'verjonging' van de we
tenschappelijke staf worden er juist in deze
tijd hoge eisen gesteld aan het management
van het wetenschappelijk onderzoek.
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Als gevolg van het grote verloop in de weten
schappelijke staf is de gemiddelde leeftijd
van de academisch gevormde medewerkers
in drie jaar gedaald van 45,7 jaar per 1 janu
ari 1986 tot 40,1 jaar per 31 december 1988.
Figuur 2A toont de verandering inde leeftijds
opbouw van deze categorie medewerkers.
Het beeld van de 'verjonging' van de weten
schappelijke staf komt nog duidelijker naar
voren indien het aantal dienstjaren bij het IB
als uitgangspunt wordt genomen voor een
frequentiediagram. Figuur 2B laat zien dat
bijna 70% van de academisch gevormde
medewerkers 10 jaar of minder in dienst was
bij het IB. Indien de vacatures die per 31 de
cember 1988 bestonden, worden meegeteld,
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Figuur 2. De leeftijdsop
bouw van de academi
sche staf (A) en het aan
tal dienstjaren dat aca
demische medewerkers
in dienst waren van het
IB (B) per I januari 1986
en 31 december 1988.
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39 (plus drie vacatures).
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5. ONDERZOEKTHEMA'S

In de loop van de verslagperiode zijn tien
'onderzoekthema's' geformuleerd, die gere
lateerd zijn aan toepassings- of probleem
gebieden die voor de taakstelling van het
instituut van belang zijn. De tien onderzoek
thema's bestrijken te zamen het gehele on
derzoekgebied van het IB. In deze thema's
wordt wetenschappelijke kennis en expertise
samengebracht en geïntegreerd, leder
thema omvat een aantal onderzoekprojecten
die onderling een redelijk grote mate van
samenhang vertonen en waaraan wordt ge
werkt door onderzoekers uit meerdere vak
gebieden en wetenschappelijke afdelingen.
Gedurende de verslagperiode waren de
meeste onderzoekthema's nog vrij sterk ge
concentreerd op één of twee wetenschappe
lijke afdelingen. Aan een aantal thema's
werd echter vanuit meerdere afdelingen bij
gedragen. Voornamelijk om deze laatste re
den is ervoor gekozen om het onderzoek van
het instituut te presenteren in de vorm van
onderzoekthema's en niet per wetenschap
pelijke afdeling, zoals dat in voorgaande
jaarverslagen gebruikelijk was.
De tien onderzoekthema's zijn als volgt geko
zen:
1. Geïntegreerde plantaardige produktie
2. Modelsystemen biologische en geïnte
greerde bestrijding
3. Bodemstructuur en wortelecologie
4. Substraatteelt en fertigatie
5. Nutriëntendynamiek
6. Bemesting
7. Dierlijke mest
8. Zware metalen
9. Zure depositie
10. Ontwikkelingssamenwerking
De tien onderzoekthema's omvatten zowel
'strategisch' als 'probleemgericht' onder
zoek.
Onder 'strategisch' onderzoek wordt hier
verstaan het genereren van kennis die nodig
is om in de toekomst bij te kunnen dragen tot
het oplossen van problemen die zich voor
doen in de landbouw, of voortkomen uit de
eisen die vanuit de milieuwetgeving aan de
landbouw (zullen) worden gesteld. Voor
beelden van dit type onderzoek zijn het
bodemecologisch onderzoek naar de mine
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ralisatie en immobilisatie van stikstof, de
speciatie van zware metalen in de bodem en
transportprocessen in de bewortelbare zone.
De thema's Geïntegreerde plantaardige
produktie, Modelsystemen biologische en
geïntegreerde bestrijding, Bodemstructuur
en wortelecologie, en Nutriëntendynamiek
zijn vooral strategisch van aard.
Onder 'probleemgericht' onderzoek wordt
verstaan het onderzoek dat vooral gericht is
op het oplossen van problemen die zich
voordoen in de hedendaagse landbouw. Het
gaat hierbij onder meer om het terugdringen
van emissies van ammoniak uit dierlijke mest,
het verminderen van de uit- en afspoeling
van nitraat en fosfaat uit landbouwgronden
en het tegengaan van mogelijke schadelijke
effecten van zware metalen in de bodem. De
thema's Substraatteelt en fertigatie, Bemes
ting, Dierlijke mest, Zware metalen, Zure de
positie en Ontwikkelingssamenwerking zijn
vooral probleemgericht van aard.
Om de onderzoektaken op adequate wijze
te kunnen uitvoeren, moeten er regelmatig
nieuwe methoden en technieken worden ont
wikkeld of worden geïntroduceerd op het IB.
Voorbeelden hiervan zijn een nieuwe metho
de voor de bepaling van organische micro
verontreinigingen in sedimenten, een gemo
dificeerde methode voor de bepaling van
cadmium en lood in gewassen, een aange
paste techniek voorde meting van de emissie
van ammoniak onder veldomstandigheden,
een techniek voor het in-situ meten van de
ontwikkeling van wortelstelsels, een methode
voor het extraheren van mijten en springstaarten uit grond, en verschillende (bodem-)
fysische veldmeetmethoden. Methodiekont
wikkeling vormt in principe een integraal on
derdeel van het wetenschappelijk onderzoek
en daarom worden nieuwe methoden en
technieken in ditverslag behandeld onder de
onderzoekthema's waar zij het meest op
aansluiten.
De personele en materiële kosten van het
IB (exclusief de secties NMI en WL) bedroe
gen in 1987 ongeveer 12,3 miljoen gulden.
Van dit bedrag kwam 75% direct ten laste
van het onderzoek. Uit de verdeling van de
totale onderzoekcapaciteit over de onder
scheiden onderzoekthema's (figuur 3) blijkt
dat in 1987 relatief veel capaciteit werd be
steed aan Geïntegreerde plantaardige pro-

Figuur 3. De verdeling
onderzoekcapaciteit
(%)
r

van, de fotole on±'
zoekcapaciteit in 1987
over de onderscheiden
onderzoekthema's.

1. Geïntegreerde plantaardige produktie
2. Modelsystemen biologische bestrijding
3. Bodemstructuur & wortelecologie
4. Substraatteelt & fertigatie
5. Nutriëntendynamiek
6. Bemesting
7. Dierlijke mest
8. Zware metalen
9. Zure depositie
10. Ontwikkelingssamenwerking

duktie, Substraatteelt en fertigatie, Bemes
ting, Dierlijke mesten Zware metalen. Aan de
overige thema's werd minder capaciteit be
steed. Ongeveer 40% van de onderzoek
capaciteit in 1987 werd besteed aan 'stra
tegisch' onderzoek en ongeveer 60% aan
'probleemgericht' onderzoek.

In de volgende hoofdstukken van dit jaar
verslag zullen de onderscheiden onderzoek
thema's kort worden beschreven en worden
per thema enkele resultaten gegeven die re
presentatief kunnen worden geacht voor de
huidige richting van het onderzoek.
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De hedendaagse intensieve akkerbouw
wordt gekenmerkt door een hoge graad van
mechanisatie, een veelal nauwe vruchtwisse
ling (aardappelen, suikerbieten, granen) en
een intensief gebruik van bestrijdingsmidde
len en meststoffen. Het bewerken en berijden
van het land met zware machines kan, vooral
onder ongunstige weersomstandigheden,
leiden tot verdichting van de bodem en tot
structuurbederf. Het intensieve gebruik van
bestrijdingsmiddelen en meststoffen kan lei
den tot het uit- en afspoelen van ongewenste
stoffen naar het grond- of oppervlaktewater.
In het kader van wet- en regelgeving op het
gebied van het milieu zal het gebruik van be
strijdingsmiddelen (in het bijzonder grondontsmettingsmiddelen) en meststoffen in de
toekomst moeten worden beperkt. Naast de
economische druk op de akkerbouw, die on
der meer samenhangt met de problematiek
van de landbouwoverschotten in de EG en
de lage prijzen voor akkerbouwprodukten,
zal de akkerbouw ook onder toenemende
druk komen te staan van de milieuwetgeving.
Er bestaat dan ook dringend behoefte aan
landbouwmethoden waarbij een rendabele
bedrijfsvoering wordt gecombineerd met'mi
lieuvriendelijker' produktiemethoden. Bij de
geïntegreerde akkerbouw wordt gestreefd
naar een verbreding van het bouwplan, een
minder intensieve grondbewerking en een
gereduceerd gebruik van chemische bestrij
dingsmiddelen en meststoffen.
Voor de ontwikkeling en wetenschappelij
ke onderbouwing van vormen van geïnte
greerde akkerbouw is onder meer kennis ver
eist omtrent de bijdragen van de bodemmicroflora en de bodemfauna aan (1) de vor
ming en de instandhouding van een 'goede'
bodemstructuur en (2) het vermogen van de
bodem om voedingsstoffen te leveren, afge
stemd op de behoefte van het gewas. Het
verwerven van kennis omtrent het functione
ren van het bodemecosysteem is erop gericht
de biologische bodemstructuurvorming te
optimaliseren en het vrijkomen van nutriënten
zoveel mogelijk af te stemmen op de behoef
te van het gewas, afhankelijk van de ontwik
keling en het functioneren van het wortelstel
sel. Het 'beheersen' van het bodemecosys
teem biedt het perspectief dat vormen van
geïntegreerde akkerbouw ontwikkeld kun
nen worden, waarbij een rendabele bedrijfs

voering mogelijk is bij een minder intensieve
grondbewerking en een verminderd gebruik
van chemische bestrijdingsmiddelen en
meststoffen.

Onderzoek
Het onderzoek is multidisciplinair van opzet
en richt zich op een vergelijkende analyse
van het functioneren van bodemecosyste
men bij vormen van 'gangbare' en 'geïnte
greerde' akkerbouw. In dit onderzoek bete
kent 'geïntegreerd' ten opzicht van 'gang
baar':
— lagere stikstof-bemestingsniveaus en een
relatieve toename van het gebruik van or
ganische mest ten opzichte van kunstmest,
— minder bestrijdingsmiddelen en in het ge
heel geen grondontsmetting, en
— minder-intensieve hoofdgrondbewerking.
Het veldonderzoek wordt uitgevoerd op de
IB-proefboerderij Dr. H.J. Lovinkhoeve te
Marknesse (NOP) in vierjarige rotaties van
wintertarwe - suikerbieten - zomergerst aardappelen. Het onderzoek beoogt voor
wat betreft de bodemecologie onderbou
wend te zijn voor het onderzoek naar gang
bare en geïntegreerde akkerbouw op be
drijfsniveau op de proefboerderij OBS te Nagele.
Doelstellingen van het onderzoek zijn:
— het afstemmen (in tijd en plaats) van het
aanbod van nutriënten in de bodem op de
behoefte van het gewas, en
— het instandhouden of verbeteren van de
bodemstructuur.
Om deze doelstellingen te realiseren is onder
meer kennis vereist over de mechanismen die
de stromen en de voorraden van koolstof en
stikstof in het bodem/plant-ecosysteem regu
leren. Verder is kennis vereist over de interac
ties tussen bodembiota (inclusief plantewortels), bodemstructuur (inclusief effecten van
grondbewerking) en nutriëntenstromen.
Aan het multidisciplinaire onderzoek wordt
bijgedragen door ruim 20 onderzoekers,
werkzaam bij het IB, het ITAL, het SC (Stiboka) en Vakgroepen van de LUW.
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Gedurende de verslagperiode werd voor
al aandacht besteed aan de meting van
meteorologische parameters op de proefboerderij en aan de meting van bodembiologische, -fysische en -chemische parameters
in de 'gangbare' en 'geïntegreerde' akkers.
Verder werd het veldonderzoek ondersteund
door proeven onder geconditioneerde om
standigheden in het laboratorium en onder
semi-geconditioneerde omstandigheden op
het proefterrein van het IB te Haren (vakken-

proeven). De ondersteunende experimenten
werden uitgevoerd met vertegenwoordigers
van functionele groepen van bodemorganis
men die in belangrijke mate bijdragen aan
bodembiologische processen in het veld.
Tevens werd een simulatiemodel ontwikkeld
voor de dynamiek van stikstof in de bodem.
De verdere ontwikkeling en toetsing van mo
dellen zal in de toekomst een zwaartepunt
vormen van het onderzoek.

Stikstofbalans voor wintertarwe
in een gangbaar en in een geïntegreerd teeltsysteem
H.G. van Faassen, G. Lebbink, M. van Noordwijk en W. P. Wadman

Inleiding
Eén van de doelstellingen van het onderzoek
naar geïntegreerde akkerbouw is na te gaan
of het mogelijk is de stikstofbemesting te ver
minderen en toch een aanvaardbaar op
brengstniveau te handhaven. Een verminde
ring van de totale hoeveelheid stikstof die
aan akkerbouwgewassen wordt toege
diend, zou onder meer kunnen leiden tot
minder uitspoeling van nitraat. Daarnaast
kan een lagere stikstofgift leiden tot minder
ontwikkeling van afrijpingsziekten en plagen,
waardoor minder bestrijdingsmiddelen no
dig zijn.
Een tweede doelstelling van het onderzoek
is na te gaan hoe het gebruik van kunstmest
en organische mest kan worden geïnte
greerd. Daarmee wordt bijgedragen aan het
wegwerken van mestoverschotten en aan het
nuttig gebruiken van organische afvalstoffen
in de landbouw.
Behalve een mogelijke verlaging van de
totale stikstofgift is het ook van belang om na
te gaan of een deel van de kunstmest kan
worden vervangen door organische mest.
Het toedienen van organische mest heeft
veelal een gunstig effect op de fysische en
chemische eigenschappen van de bodem,
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zoals een vergrote opslagcapaciteit voor
water en nutriënten en een betere structuurstabiliteit. Organische mest stimuleert ook het
bodemleven en kan bijdragen aan het terug
dringen van ziekten en plagen.
Om een kleinere stikstofgift optimaal te be
nutten is inzicht nodig in de processen die
stikstof beschikbaar maken voor het gewas.
Een stikstofbalans geeft een kwantitatieve
indruk van de 'pools' (voorraden) en 'flows'
(stromen) van stikstof in het bodem/plantecosysteem.

Proefopzet
Eind 1985 is op de Lovinkhoeve een proef
veld aangelegd (IB 0029), waar een gang
baar en een geïntegreerd akkerbouwsys
teem met elkaar worden vergeleken. Het
onderscheid tussen gangbaar en geïnte
greerd komt tot uiting in figuur 4. De voorge
schiedenis van IB 0029 wordt gevormd door
een proef (IB 0006) waarin in verschillende
mate organische stof aan de grond is toege
diend.
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betonbaan

GANGBAAR
N-bemesting

GEÏNTEGREERD

130-285 kg ha

50-70% van gangbaar,
deels als dierlijke mest

Gewasbescherming

Grondbewerking

intensief spuiten;

minder bestrijdingsmiddelen;

grondontsmetting

geen grondontsmetting

20 of 25 cm ploegen

12 of 15 cm ploegen + 'lichten'
tot gangbare ploegdiepte of
15 cm cultivateren

blok B: gemiddelde toevoer van organisch
materiaal (1953-1985): 2100 kg per jaar
blok A: kunstweide, groenbemesters en
toevoer van stalmest
gemiddelde toevoer van organisch
materiaai (1953-1985): 5650 kg per jaar

Voor één 'gangbare' akker (12B) en één
'geïntegreerde' akker (16A) is een stikstof
balans opgemaakt voor het gewas wintertar
we over de periode april-augustus 1986. De
voorgeschiedenis van beide akkers is ver
schillend: op akker 12B, een voormalige
'kunstmestakker', werd per jaar gemiddeld
2100 kg organische stof aan de bodem toe
gevoerd, op akker 16A, een voormalig 'wisselweide-object',
per
jaar
gemiddeld
5650 kg over de periode 1953-1985.
Er is gebruik gemaakt van de resultaten
van verschillende deelonderzoeken die in
1986 op de akkers 12B en 16A zijn uitge
voerd. Op vier tijdstippen zijn, telkens in drie
proefvakken per akker, proefoogsten en

grondbemonsteringen uitgevoerd.
Van het gewas zijn de opbrengst en de stik
stofopname bepaald.
Minerale N in de bodem is laagsgewijs
bepaald tot 1 meter diepte; in dezelfde mon
sters zijn in het laboratorium potentiële N-mineralisatiesnelheden bepaald. In een aparte
incubatieproef is de invloed vastgesteld van
de temperatuur op de potentiële N-mineralisatie. Uit metingen van worteldichtheden, de
turnover van wortellengte en de drogestofverliezen bij het spoelen van wortelmonsters
is een schatting gemaakt van de wortelproduktie.
Eind 1985 en eind 1986 zijn laagsgewijs de
gehalten aan totaal-N in de bodem bepaald.
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Figuur 4. Samenvatting
van vruchtwisseling en
bedrijfsvoering
bij
'gangbare' en 'geïnte
greerde' akkerbouw op
de IB-boerderij Dr. H.J.
Lovinkhoeve te Mark
nesse sinds herfst 1985.
Tevens zijn de gewas
sen, die gedurende en
kele daaraan vooraf
gaande jaren werden
geteeld, vermeld.

Neerslag is per etmaal gemeten vlakbij het
proefveld. Voor het verloop van bodemtemperaturen is in 1986 nog gebruik gemaakt
van vijfdaagse gemiddelden zoals die door
het KNMI zijn gemeten in De Bilt. De N-aanvoer met atmosferische depositie is geschat
uit KNMI-cijfers van het meetstation Lelystad.
Inmiddels worden bodemfysische metin
gen uitgevoerd op het proefveld zelf en is een
weerstation ingericht voor het verzamelen
van de nodige weersgegevens ter plekke.
Nadere informatie over de opzet en achter
gronden van dit onderzoek is te vinden bij
Brussaard et al. (1988) en Kooistra et al.
(1989). Algemene gegevens van proefveld IB
0029 zijn beschreven door Van Ouwerkerk
en Koning (1987).

Berekening van N-pools en N-flows
Per bemonsterde laag zijn uit de gemiddelde
N-gehalten en de gemiddelde volumieke
massa's de hoeveelheden totaal N en mine
rale N per ha berekend en daarna gesom
meerd. Uit de opbrengsten en N-gehaltes
van het gewas is de gemiddelde N-opname
per ha berekend; onderscheid is gemaakt
tussen stro en korrels.
De N-mineralisatie in het veld is geschat uit
de gemeten potentiële waarden met toepas
sing van een temperatuurcorrectie, zoals be
paald in een aparte proef, afzonderlijk ge
sommeerd voor de lagen 0-40 en 40-100 cm.
Op basis van de proefoogsten is een Nopnamecurve voor het gewas geschat voor
het groeiseizoen; voor stoppel en wortels is
een kleine hoeveelheid N bijgeteld. Uit deze
curve is per decade afgelezen hoeveel N
door het gewas is opgenomen uit de bodemvoorraad minerale N. De verandering in de
bodemvoorraad is elke decade berekend uit
de toevoer met kunstmest, uit mineralisatie en
uit depositie, verminderd met de opname
door het gewas. De zo berekende bodemvoorraad minerale N is op enkele tijdstippen
vergeleken met de werkelijk gevonden hoe
veelheid; met de laatste is vervolgens verder
gerekend.
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Resultaten
Stikstofbalans
Figuur 5 toont de voornaamste pools en flows
van N op de beide akkers. Dat akker 16A
meer organische N bevat dan akker 12B valt
te verklaren uit het verschil in organische stof,
als gevolg van de verschillen in input. Akker
16A had dan ook een grotere N-mineralisa
tie dan akker 12B. De laag 40-100 cm droeg
aanzienlijk hieraan bij, vooral op akker 12B,
op basis van de in het laboratorium bepaal
de potentiële N-mineralisatie, gecorrigeerd
voor temperatuurverschillen. De grotere
kunstmest-N-gift op akker 12B vergeleken
met akker 16A werd gecompenseerd door
het verschil in N-mineralisatie.
De N-opname door het gewas was op ak
ker 12B duidelijk het hoogst; op akker 16A
leek er zelfs sprake van enig N-gebrek, ge
zien het lage N-gehalte van het stro.
Het verschil tussen inputs en outputs was
voor akker 16A duidelijk groter dan bij akker
12B (figuur 5); dit verschil kan worden ver
klaard uit gasvormige N-verliezen naar de
atmosfeer en eventuele N-afvoer via de
drains en/of naar diepere lagen. De onzeker
heid in het balansverschil is groot; alle moge
lijke fouten accumuleren in deze post. Naast
N-verliezen kan bijvoorbeeld een overschat
ting van de netto N-mineralisatie bijdragen
aan het balansverschil; met name de bijdra
ge van de laag 40-100 cm is nog onzeker.

Figuur 5. A: Stikstofba
lans voor wintertarwe
op een 'gangbare' ak
ker (12B); N-inputs, Noutputs en N-voorraden (kg per ha) en Nomzettingen (kg per ha
voor het groeiseizoenj;
B: idem voor een geïn
tegreerde akker (16A).

A. GANGBAAR (12B)
biol. stikstof-

NO-,
B. GEÏNTEGREERD (16A)
biol. stikstof-

NO3

25

N min, (kg.ha-1 )

160 -

zware regenval
50 mm

140 -

-B-16A

-A-12B

dichte symbolen gemeten

droeg hier waarschijnlijk sterk aan bij.
Een uitgebreide weergave van resultaten
staat in de jaarverslagen van de Project
groep Bodemecosystemen over 1986 en
1987.
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Conclusies
Vergelijken we akker 16A (geïntegreerd) met
akker 12B (gangbaar) dan blijkt dat in 1986:
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Figuur 6. Berekend en
gemeten verloop van
de
bodemvoorraod
aan minerale N (laag 0100 cm) voor de 'gang
bare' akker J2B en de
'geïntegreerde' akker
1ÓA.
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N-dynamiek gedurende het groeiseizoen
Het verloop van de berekende bodemvoorraad aan minerale N (figuur 6) toont een
groot verschil met de werkelijk gevonden
voorraad na 60 dagen. Waarschijnlijk valt dit
te verklaren uit het optreden van N-verlies via
denitrificatie na 50 mm neerslag van 4-8 juni
(decade 5). Tot dat moment was de onttrek
king door het gewas nog betrekkelijk gering
geweest en daardoor was de nitraatvoorraad, uit kunstmest plus mineralisatie, nog vrij
hoog. De kans op het optreden van denitrifi
catie moet voor akker 16A groter worden ge
acht dan voor akker 12B: akker 16A was
dichter en natter dan akker 12B en grond
monsters van akker 16A hadden een hoger
zuurstofverbruik bij incubatie dan monsters
van akker 12B; al deze factoren zijn bevor
derlijk voor het optreden van anaërobe
zones en denitrificatie.
In 1987 is een afzonderlijke proef uitge
voerd met ongestoorde grondkolommen uit
de laag 0-28 cm van beide akkers. Daarop
zijn regenvallen van 25 en 45 mm in enkele
dagen gesimuleerd. In die proef bleek dat
nitraatverliezen via denitrificatie inderdaad
aanzienlijk kunnen zijn, maar dat bij 45 mm
neerslag tevens nitraatuitspoeling naar die
pere lagen optrad. Ook hier bleek de denitri
ficatie in kolommen van akker 16A groter dan
in die van akker 12B; de toediening van orga
nische mest aan akker 16A, die op akker 12B
niet plaatsvond, in het voorjaar van 1987
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— een lagere N-bemesting op akker 16A
mogelijk werd gecompenseerd door een
hogere N-mineralisatie; de hogere N-mineralisatie op akker lóA valt te verklaren
uit de verschillen in voorgeschiedenis van
beide akkers;
— hevige regenval in het voorjaar van 1986
op akker 16A waarschijnlijk meer nitraat
verloren deed gaan via denitrificatie; dit
zou een verklaring kunnen zijn voor de la
gere N-opname door het gewas op akker
16A;
— er nog onzekerheid bestaat met betrekking
tot de grootte van de stikstofmineralisatie,
met name in de laag 40-100 cm, en omtrent
de bijdrage van denitrificatie.
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De rol van bodemorganismen bij de mineralisatie van stikstof
(voedselwebonderzoek)
L. Brussaard, L.A. Bouwman, K.B. Zwarten P.C. de Ruiter

Inleiding
Bodemorganismen spelen een belangrijke
rol bij de mineralisatie en immobilisatie van
stikstof in de bodem. Er is vrij veel onderzoek
gedaan naar de omstandigheden waaron
der een netto mineralisatie van stikstof op
treedt: daarbij is onder meer het belang van
het uitgangsmateriaal (C/N-verhouding),
bodemvocht en -temperatuur aangetoond.
Verder is bekend dat bacteriën en schimmels
van groot belang zijn bij deze processen; ze
leveren het grootste aandeel aan de bio
massa in de grond. Over de betekenis van
andere (grotere) bodemorganismen voor de
stikstofkringloop is veel minder bekend. Er
zijn echter aanwijzingen dat andere bodem
organismen, zoals protozoën, nematoden,
springstaarten en mijten, een rol van beteke
nis kunnen spelen bij de C- en N-kringlopen
in de bodem (Coleman et al., 1983; Seastedt,
1984). De invloed van grotere bodemorga
nismen op de stikstofkringloop vindt waar
schijnlijk voor een deel plaats door middel
van de invloed die deze organismen kunnen
hebben op de ontwikkeling en het functione
ren van bacteriën en schimmels in de bodem.
Vrijwel ieder organisme in de bodem
maakt deel uit van één of meer voedsel
ketens. Bacteriën gebruiken afbreekbaar or
ganisch materiaal als energiebron, andere
organismen eten bacteriën, etc. De samen
hang tussen verschillende voedselketens
wordt voedselweb genoemd.
Het hier beschreven laboratoriumonder
zoek sluit aan op het veldonderzoek dat
wordt uitgevoerd op de Lovinkhoeve in het
kader van het thema 'Geïntegreerde plant
aardige produktie'; zie de voorgaande bij
drage van Van Faassen et al.: Stikstofbalans
voor wintertarwe in een gangbaar en in een
geïntegreerd teeltsysteem.
Op het proefveld op de Lovinkhoeve tre
den bacteriën veel sterker op de voorgrond
dan schimmels. Als gevolg daarvan komen
ook relatief veel bacterie-eters voor, zoals
bacterivore nematoden, protozoën (flagella-

ten, amoeben) en bacterivore mijten.
Doel van het hier beschreven onderzoek
was na te gaan wat de invloed is van bacteri
vore nematoden en bacterivore mijten op de
aantalsdynamiek van elkaar, op die van de
bacteriën en protozoën, en de effecten hier
van op de stikstofmineralisatie (Brussaard et
al., 1989).

Proefopzet
De relaties waarin de organismen tot elkaar
staan, zijn weergegeven in een voedselweb
(figuur 7). Om de effecten van bacterie-eters
op de aantalsdynamiek van de betreffende
organismen en op de stikstofmineralisatie na'
te gaan, werd een proef uitgevoerd in potjes
met Lovinkhoeve-grond, waaraan luzernemeel werd toegevoegd als organisch sub
straat. Na sterilisatie van de grond, door ybestraling, werden toegevoegd: bacteriën
+ protozoën (BP), idem + nematoden (BPN),
idem + mijten (BPM), of idem -I- nematoden
+ mijten (BPNM). Als nematode werd geko
zen de talrijk op de Lovinkhoeve voorkomen
de Acrobeloides bütschli (figuur 8) en als mijt

bacteriën

substraat
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Figuur 8. De bacterivore
nematode
Acrobelo
ides bütschli (de Man)
Steiner
&
Buhrer.
Vrouwtje (ware grootte:
0,3-0,5 mm). Uit: Southey (1982).
Figuur 7. Voedselweb.
Getrokken pijlen geven
trofische relaties weer.
Gestippelde pijlen ge
ven weer dat nemato
den flagellaten bij zich
dragen,
resp.
dat
amoeben van het voe
dingsgedrag van mijten
profiteren (zie tekst).

Figuur 9. De bacterivore
mijt Histiostoma litorale
(Oudemans,
1914).
Vrouwtje; links: rugzij
de, rechts: buikzijde.
Uit: Stammer ( 1959).

500jum

amoeben (10log per g grond)
BPNM

de eveneens talrijke Histiostoma litorale
(figuur 9).
In totaal werden 72 potjes geïncubeerd
onder licht/donker en temperatuur-omstandigheden die vergelijkbaar zijn met de veldsituatie in april. Van elk van de vier series
werd een aantal potten geanalyseerd na 1,2,
3, 6,9 en 14 weken. Bepaald werden: aantal
len bacteriën, protozoën (flagellaten en
amoeben), nematoden en mijten en de hoe
veelheid minerale stikstof.

Resultaten
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Figuur 11. Simulatie van de aantalsontwikkeling van amoeben in een micro
kosmos-experiment.
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De nematoden bleken gedurende de looptijd
van het experiment minder talrijk bij aanwe
zigheid van mijten (P < 0,01 ). De mijten waren
niet significant lager in aantal wanneer de ne
matoden aanwezig waren.
Het is niet aannemelijk dat de reductie van
het aantal nematoden in aanwezigheid van
de mijten is veroorzaakt door voedselconcurrentie met deze mijten. Amoeben bleken sig
nificant talrijker bij aanwezigheid van mijten
(BPM en BPNM) dan zonder mijten (BP en
BPN) (P < 0,001). Ze waren ook talrijker in
aanwezigheid van nematoden (BPN > BP),
maar minder talrijk in aanwezigheid van
nematoden en mijten ten opzichte van de
situatie met alleen mijten (BPNM < BPM):
interactie P < 0,001 (figuur 10).
De eenvoudigste en tevens biologisch meest
waarschijnlijke verklaring voor het effect van
de mijten op de amoeben is dat de mijten
door hun 'filter-feeding' gedrag de beschik
baarheid van bacteriën voor de amoeben
vergroten. In dat geval zou ook de beschik
baarheid van bacteriën voor de flagellaten
vergroot worden, maar die worden weer
door de amoeben gegeten, zodat een posi
tieve numerieke respons op de aanwezigheid
van de mijten alleen is te verwachten bij de
amoeben.
Flagellaten waren, vooral gedurende de
eerste weken, veel talrijker bij aanwezigheid
van nematoden (BPN en BPNM) dan zonder
nematoden (BP en BPM) (P < 0,001). Het is
mogelijk dat nematoden flagellaten bij zich
dragen, wellicht als onderdeel van hun darm
flora.
Indien wordt aangenomen dat nematoden
protozoën meedragen en dat mijten de aan-

tallen amoeben verhogen (zie stippellijnen in
figuur 7), dan blijken de aantallen mijten, nematoden en flagellaten zeer bevredigend te
kunnen worden berekend, evenals die van
de amoeben (figuur 11). Bij de berekening is
gebruik gemaakt van een simulatiemodel.
Het model is conceptueel weergegeven in fi
guur 12. Het belangrijkste verschil tussen ex
periment en simulatie bij de amoeben is, dat
in de simulatie de toename van amoeben in
de BPNM-variant sneller op gang komt dan
in het experiment.
De resultaten met betrekking tot de N-mineralisatie laten zien dat de snelheid waarmee
stikstof vrijkomt groter is naarmate het voedselweb ingewikkelder is (figuur 13). Er is een
significant positief effect (P < 0,001) van de
nematoden (BPN en BPNM vergeleken met
BP en BPM), maar niet van de mijten.
Ook in de simulatie liggen de varianten met
nematoden boven de overige varianten en
ligt de BP-variant het laagst (figuur 14). In de
simulatie komt de mineralisatie in de varian
ten met nematoden en/of mijten sneller op
gang dan experimenteel werd waargeno
men.
Mogelijk zijn de gehanteerde parameter
waarden voor C/N-quotiënt en efficiëntie
van het stikstofgebruik bij de diverse organis
men niet geheel correct. Deze waarden zijn
uit de literatuur overgenomen en afkomstig
van andere soorten dan die waarmee het ex
periment is uitgevoerd. De resultaten onder
strepen dat het hand in hand gaan van expe
riment, modelvorming en simulatie het inzicht
in de biologische interacties verhoogt, zowel
wanneer de simulatie bevredigend is (aantalsdynamiek) als wanneer het model het
minder goed doet (N-mineralisatie). In het
eerste geval zijn er aanwijzingen dat de aan
names in het model juist zijn. In het tweede
geval wordt de gedachtenvorming over
voortgaande experimenten gestuurd door de
aard van het verschil tussen experiment en
simulatie.

Conclusies
Reeds nu kan worden geconcludeerd dat de
grazers (nematoden en mijten), die in termen
van biomassa een geringe hoeveelheid ver
tegenwoordigen ten opzichte van hun voed-

Figuur 12. Conceptueel model van de omzetting van voedsel dooreen wille
keurige consument in het voedselweb.

minerale stikstof
(mg N per kg grond)

80

60

—I

1

;

1

1

1

1

1

1

1

1

1

[

1

1

2

3

4

S

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0

tijd (weken)
Figuur 13. Stikstofmineralisatie in een microkosmos-experiment.
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sel (bacteriën), grote effecten kunnen hebben
in termen van aantalsdynamiek en N-mineralisatie.
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De betekenis van correspondentie-analyse
voor het bodemecologisch onderzoek
FIJ.C. Zwetsloot

Inleiding
De bodemecologie bestudeert de versprei
ding, ontwikkeling en het functioneren van
bodemorganismen in relatie tot hun omge
ving. Deze omgeving wordt gevormd door
de vaste, vloeibare en gasvormige fasen van
de bodem. De chemische samenstelling van
deze fasen is ruimtelijk zeer heterogeen en
bovendien in de tijd aan voortdurende veran
deringen onderhevig. Deze veranderingen
zijn het gevolg van processen die plaatsvin
den in de bodem, zoals het transport van
gassen, warmte, water en opgeloste stoffen,
chemische reacties en activiteit van bodem
organismen.
In het kader van het bodemecologisch on
derzoek wordt de omgeving gekarakteri
seerd door een aantal factoren, waarvan
wordt aangenomen dat deze de versprei
ding, ontwikkeling en activiteit van bodemor
ganismen beïnvloeden. Voorbeelden van
dergelijke factoren zijn de temperatuur, het
vochtgehalte en de aanwezigheid van orga
nische stof. Veelal heeft elk bodemorganisme
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een optimum bij een bepaalde combinatie
van factoren. Bij dit optimum komt het orga
nisme in de grootste aantallen voor en ver
toont het waarschijnlijk ook de grootste ac
tiviteit. Een belangrijke doelstelling van
bodemecologische veldexperimenten is rela
ties te vinden tussen de, eventueel in de tijd
veranderende, milieufactoren en de versprei
ding van de organismen. Daartoe worden
verschillende groepen van organismen be
monsterd in veldexperimenten, waarbij een
aantal 'factoren' (behandelingen) is inge
steld.
Bij dit onderzoek bestaat behoefte aan statis
tische methoden die het mogelijk maken
experimentele gegevens betreffende deze
factoren en groepen van organismen aan el
kaar te relateren. Een statistische methode
die daarbij behulpzaam kan zijn, is de corres
pondentie-analyse (Ter Braak, 1985). Deze
methode zal in het navolgende kort worden
beschreven aan de hand van een praktijk
voorbeeld uit het bodemecologisch onder
zoek.

Experimentele gegevens

van de abundanties: in de meeste monsters
komen organismen niet of slechts in zeer ge
ringe aantallen voor, terwijl in een beperkt
aantal monsters juist veel organismen voor
komen. In tabel 1 is een voorbeeld gegeven
van zo'n abundantie-matrix, afkomstig uit het
bodemecologisch onderzoek dat op de Lovinkhoeve plaatsvindt. Dit onderzoek beoogt
een vergelijkende analyse te maken van het
functioneren van bodemecosystemen bij vor
men van 'gangbare' en 'geïntegreerde' ak
kerbouw (Brussaard et al., 1988). De data in
tabel 1 betreffen de abundanties van een
veertigtal functionele groepen van schim
mels, die gegroepeerd zijn naar de potentie
tot het afbreken van bepaalde substraten. De
monsters zijn afkomstig van twee velden,
waarop respectievelijk 'gangbare' en 'geïn
tegreerde' akkerbouw werd bedreven. Er zijn
op vier verschillende tijdstippen in het groei-

Bij bodemecologisch veldonderzoek worden
bodemmonsters geanalyseerd op het voor
komen van (groepen van) bodemorganis
men. Bij herhaling in de tijd levert dit tijd
reeksen op van 'abundanties', d.w.z. aantal
len bodemorganismen per eenheid volume
(of gewicht). De meetresultaten kunnen wor
den gerelateerd aan experimenteel ingestel
de factoren, omdat bekend is bij welke fac
tor-combinatie van het experiment het mon
ster is genomen, en aan bodemparameters,
wanneer deze in het monster worden geme
ten. De abundanties worden gerangschikt in
een matrix, waarvan de rijen worden ge
vormd door de monsters en de kolommen
door de (groepen van) organismen.
Typerend voor abundantie-matrices zijn de
grote aantallen nullen en de scheve verdeling

Tabel 1. Abundantie-matrix van functionele groepen van schimmels. De 22 monsters staan in
de rijen, de 40 groepen in de kolommen.
Monster Nummer van functionele qroep
nr.
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seizoen monsters genomen. Het betreffende
onderzoek was inventariserend en oriënte
rend van karakter, d.w.z. men had bij aan
vang geen scherp omlijnde hypotheses met
betrekking tot relaties tussen abundanties en
milieufactoren.

bele kan worden opgevat als een ecologi
sche gradiënt, die de verspreiding van soor
ten bepaalt. In dit verband kan bijvoorbeeld
gedacht worden aan een gecombineerde
gradiënt vocht/organische stof, een diepte
gradiënt of een verloop in de tijd.

Statistische analyse

Interpretatie van de resultaten
van canonische correspondentie
analyse

De abundantie-matrix kan niet geanalyseerd
worden met klassieke technieken als regres
sie- of variantie-analyse, omdat de data,
door de aanwezigheid van de vele nullen,
verre van normaal verdeeld zijn (Ter Braak,
1987). Verder is het gewenst alle monsters en
soorten tegelijk te analyseren, zodat een
'multivariate' techniek nodig is. Correspon
dentie-analyse is een multivariate techniek,
die toegepast kan worden bij de analyse van
dit soort abundantie-matrices (Greenacre,
1984). Met een bijzondere vorm van deze
techniek, canonische correspondentie-ana
lyse (CCA) genaamd, kan een directe relatie
worden gelegd tussen de abundanties van
de soorten en de milieufactoren (Ter Braak,
1986b).

Uitgangspunten voor canonische
correspondentie-analyse
Uitgangspunt voor CCA is de veronderstel
ling dat de relatie tussen een soort en een fac
tor beschreven kan worden met een ééntoppige respons-curve, d.w.z. dat elke soort met
betrekking tot elke factor één optimum kent
(Ter Braak, 1985). Aangezien bij een bodem
ecosysteem meerdere factoren de versprei
ding van de soorten bepalen, wordt deze
veronderstelling uitgebreid tot optima bij be
paalde combinaties van factoren. Bij CCA
worden die (lineaire) combinaties van de
factoren uitgerekend, waarbij de optima van
de respons-curve zo ver mogelijk uit elkaar
liggen en waarbij zo min mogelijk overlap
tussen soorten optreedt. Of, met andere
woorden, CCA berekent die (combinaties
van) factoren die het verspreidingspatroon
van de soorten maximaal verklaren.
De lineaire combinaties van de factoren
kunnen worden beschouwd als nieuwe, 'la
tente' milieu-variabelen. Een latente varia
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Het optimum van elke soort m.b.t. de latente
variabelen wordt door CCA berekend als
scores op een as met een arbitraire schaal.
Met behulp van deze scores kunnen twee
dimensionale figuren worden gemaakt,
waarbij de assen worden gevormd door de
latente variabelen. Deze figuren geven een
ordening van soorten volgens de ecologi
sche gradiënten. Soorten die dicht bij elkaar
liggen, gedragen zich op overeenkomstige
wijze ten opzichte van de gradiënten.
Verder kunnen met behulp van deze figu
ren de verklarende omgevingsvariabelen
worden gerelateerd aan het patroon van de
soorten. Op deze manier wordt de belang
rijkste informatie uit de oorspronkelijke
abundantie-matrix gecomprimeerd tot een
tweedimensionale figuur, waarbij veelal ver
spreidingspatronen onstaan die gerelateerd
kunnen worden aan de omgevingsvariabe
len. Met behulp van CCA kunnen kwalitatie
ve uitspraken worden gedaan over deze
relaties. Tevens is het mogelijk om te toetsen
of het gevonden patroon niet aan het toeval
is toe te schrijven. Met deze toets kan worden
voorkomen dat een reële betekenis wordt
toegekend aan wat in feite stochastische ruis
is.
CCA levertverdero.a. correlatiecoëfficiën
ten op tussen latente variabelen, verklarende
variabelen en soorten, met behulp waarvan
uitspraken kunnen worden gekwantificeerd.

Toepassing: functionele groepen
van schimmels bij 'gangbare' en
'geïntegreerde' landbouw
Ter illustratie van de beschreven methode is
een CCA uitgevoerd met behulp van de ge
gevens uit tabel 1. De berekeningen werden

uitgevoerd met behulp van het programma
CANOCO (Ter Braak, 1986a). De resultaten
van de analyse zijn weergegeven in de vorm
van een ordinatiediagram. Figuur 15 geeft in
een ordinatie-diagram de ordening van de
optima van de functionele groepen van
schimmels ten opzichte van (de eerste) twee
assen. Tevens zijn in figuur 15 de zwaarte
punten van de monsters terug te vinden, in
gedeeld naar de factoren van het experi
ment: tijdstip van bemonstering (april-augustus), en 'gangbaar' versus 'geïntegreerd'
(akker 12, akker 16). Naarmate een zwaarte
punt verder weg ligt van de oorsprong, is de
bijbehorende factor meer bepalend voor het
verspreidingspatroon van de groepen. Uit
figuur 15 blijkt dat vooral het tijdstip van be
monstering van invloed is geweest, waarbij
april eruit springt. Een aantal groepen komt
vrijwel uitsluitend in deze maand voor. De
zwaartepunten van de velden liggen dicht bij
de oorsprong. Het verschil tussen de velden
is derhalve minder bepalend voor het gevon
den verspreidingspatroon dan het tijdstip van
bemonstering.
Een toetsing heeft aangetoond dat de or
dening op beide assen niet aan toeval is toe
te schrijven (P = 0,01). De correlatiecoëffi
ciënten wezen uit dat as 1 vooral een tijdseffect weergeeft. De ordening volgens as 2 is
een gecombineerd tijds- en veldeffect.

Conclusies
CCA is een multivariate techniek die, bij in
ventariserend bodemecologisch veldonder
zoek, een belangrijk hulpmiddel kan zijn bij
het kwantificeren van relaties tussen het ver
spreidingspatroon van organismen en mi
lieu-variabelen.

Literatuur
Braak, C.J.F. ter, 1985. Correspondence
analysis of incidence and abundance
data: properties in terms of a unimodal
response model. Biometrics 41: 859-873.
Braak, C.J.F. ter, 1986a. CANOCO - a FOR
TRAN program for canonical community
ordination by [partial] [detrended] [can

as 2
4.0

I jun« I

-2.0

29

juli I

35

3.0

as 1

laPril|

aug

-3.0

onical] correspondence analysis, principal
components analysis and redundancy
analysis (version 2.0). TNO Institute of
Applied Computer Science, Statistics
Department Wageningen, The Nether
lands.
Braak, C.J.F. ter, 1986b, Canonical corres
pondence analysis: a new eigenvector
technique for multivariate direct gradient
analysis. Ecology 67: 1167-1179.
Braak, C.J.F. ter, 1987. The analysis of vege
tation-environment relationships by ca
nonical correspondence analysis. Vegetatio 69: 69-77.
Brussaard, L., J.A. van Veen, M.J. Kooistra
andG. Lebbink, 1988. The Dutch program
me on soil ecology of arable farming sys
tems. I. Objectives, approach and some
preliminary results. Ecol. Bull. 39: 35-40.
Greenacre, M.J., 1984. Theory and applica
tions of correspondence analysis. Acade
mic Press, London.

33

Figuur 15. Ordinatiedi
agram van functionele
groepen van schim
mels. De assen zijn di
mensieloos.
Legenda:
1-40: nummers
van
functionele groe
pen van schim
mels. De groe
pen 33, 40 en 28
vallen samen met
groep 24. De
groep 39 valt sa
men met groep
34.
april, juni, juli, aug.:
zwaartepunten van de
monsters
geordend
naar tijdstip van be
monstering
vl2, vl6: zwaartepun
ten van de monsters ge
ordend naar veld.

7. MODELSYSTEMEN
BIOLOGISCHE EN GEÏNTEGREERDE BESTRIJDING

Het intensieve gebruik van bestrijdingsmid
delen en grondontsmettingsmiddelen in de
akkerbouw kan ongewenste neveneffecten
hebben op het functioneren van het bodem
ecosysteem en op het milieu. Grondontsmet
tingsmiddelen kunnen, behalve op patho
gène bodemorganismen, ook een effect
hebben op andere groepen van organismen,
waaronder de natuurlijke vijanden van (an
dere) pathogene organismen of groepen van
organismen die een rol spelen bij de bodem
structuurvorming of de omzetting van organi
sche stof in de bodem. Uit- of afspoeling van
bestrijdingsmiddelen, of afbraakprodukten
daarvan, kan ongewenste effecten hebben
op de kwaliteit van grond- of oppervlakte
water.
Naar verwachting zal de akkerbouw in de
nabije toekomst onder grotere druk komen te
staan om het gebruik van bestrijdings- en
grondontsmettingsmiddelen te beperken.
Een alternatief voor de chemische bestrij
ding van ziekten en plagen kan worden ge
vormd door de 'geïntegreerde' bestrijding,
waarbij biologische bestrijdingsmethoden
worden gecombineerd met een selectief ge
bruik van chemische middelen. Voor de ont
wikkeling en wetenschappelijke onderbouw
ing van methoden van geïntegreerde
bestrijding is kennis vereist omtrent de populatieregulerende mechanismen binnen het
bodemecosysteem, die van belang zijn voor
de preventie van ziekten en plagen. Verder is
kennis vereist omtrent de interacties tussen
specifieke groepen van bodemorganismen,
die de gewasopbrengst of -kwaliteit kunnen
schaden, en hun natuurlijke vijanden (anta
gonisten). Daarnaast is kennis nodig omtrent
het gedrag en de afbraak van bestrijdings
middelen in de bodem en het effect van deze
stoffen op groepen van bodemorganismen.
Het doel van het onderzoek binnen dit thema
is bij te dragen aan de ontwikkeling en we
tenschappelijke onderbouwing van geïnte
greerde bestrijdingsmethoden voor enkele
veel voorkomende ziekten en plagen bij
akkerbouwgewassen, zoals aardappelen.
Dit onderzoek biedt het perspectief dat op
termijn het gebruik van bepaalde bestrij
dingsmiddelen in de akkerbouw kan worden
teruggedrongen.

Onderzoek
Het onderzoek binnen dit thema wordt uitge
voerd onder veldomstandigheden en wordt
ondersteund door vakkenproeven en door
proeven, onder geconditioneerde omstan
digheden, in het laboratorium. Bij de uitvoe
ring van het onderzoek wordt samengewerkt
met het Hilbrands Laboratorium voor Bodemziekten te Assen, het SC (IOB) en de
RUG. In de toekomst zal in dit kader ook
worden samengewerkt met het IPO.
Het onderzoek richt zich op:
- de biologische en geïntegreerde bestrij
ding van Rhizoctonia solani, een belang
rijke schadebron in de aardappelteelt, en
— de effecten van grondontsmettingsmidde
len op het bodemleven en de biologische
activiteit in de bodem, mede in verband
met de versnelde biologische afbraak van
deze middelen.
Het onderzoek naar de biologische en geïn
tegreerde bestrijding van Rhizoctonia solani
was voorheen vooral gericht op de wissel
werking tussen waardplant (aardappel), pathogeen (Rhizoctonia solani) en mycopara
siet (Verticillium biguttatum). Thans staat de
populatiedynamiek van het pathogeen in
vruchtwisselingssystemen met aardappel
centraal. Dit houdt in dat ook aandacht
wordt geschonken aan de overleving van
pathogeen en mycoparasiet bij afwezigheid
van het waardgewas.
Het onderzoek wordt uitgevoerd op een
drietal veldlokaties (Borgerswold, Haren en
Marknesse) en in een vakkenproef op het
proefterrein van het IB te Haren. In een vier
jarige vruchtwisseling wordt het voorkomen
van pathogeen en mycoparasiet gekwantifi
ceerd, zowel voor het waardgewas als voor
de tussengewassen. Daarnaast wordt in sa
menwerking met de RUG onderzoek verricht
naar de populatiedynamiek van endoparasitaire schimmels die potentieel schadelijke
nematoden kunnen doden.
Het onderzoek naar de effecten van
grondontsmettingsmiddelen op het bodem
leven was gedurende de verslagperiode
vooral gericht op het effect van deze midde
len op de nitrificatie in de bodem en op de
versnelde afbraak van deze middelen door
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aangepaste bodemorganismen. De nitrificatie in de bodem wordt tijdelijk geremd in de
aanwezigheid van grondontsmettingsmiddelen. Dit kan leiden tot een tijdelijk vermin
derde nitraatuitspoeling, maar ook tot een
versterkt optredende nitrificatie wanneer de
middelen zijn uitgewerkt. In het algemeen lijkt
het microbiële bodemleven de grondontsmetting te overleven en treden er geen irre
versibele veranderingen op bij de organis
men die betrokken zijn bij de koolstof- en

stikstofkringlopen. Herhaalde toepassing
van dezelfde nematiciden kan leiden tot een
werkzaamheid.
Bepaalde
verminderde
Pseudomonas-bacteriën blijken een belang
rijke rol te spelen bij de versnelde afbraak van
grondontsmettingsmiddelen. Meer kennis
over het ontstaan en persisteren van versnel
de afbraak is nodig om op effectieve wijze
grondontsmettingsmiddelen in te kunnen zet
ten in situaties waar vooralsnog geen alter
natieven voorhanden zijn.

Ecologie van de mycoparasitaire schimmel Verticillium biguttatum
Een bijdrage aan de biologische/geïntegreerde bestrijding van het
aardappelpathogeen Rhizoctonia solani
P.H.J.F. van den Boogert en G. Jager

Inleiding
In de aardappelteelt wordt veel schade on
dervonden van de schimmel Rhizoctonia
solani. Bronnen van infectie kunnen zowel het
pootgoed zijn als de grond. Het schadebeeld
omvat een kwalitatief en een kwantitatief
aspect. In de pathogene levensfase tast
R. solani vooral de jonge plantedelen aan,
met name stengels, spruiten en stolonen. Het
geheel of gedeeltelijk wegvallen van deze
plantedelen kan opbrengstverliezen tot ge
volg hebben. Het kwalitatieve aspect omvat
de produktie van sclerotiën (ruststructuren)
op de nieuw-gevormde knollen. Deze poters
kunnen niet meer als pootgoed worden
geëxporteerd; dit betekent een aanzienlijke
inkomstenderving voor de pootgoedteler.
Het achterblijven van geïnfecteerd plantmateriaal en krielen, waarvan de produktie door
R. solani wordt bevorderd, kan voor een vol
gende teelt een bron van infectie zijn door
verschillende ziekten en plagen [R. solani,
aardappelmoeheid).
Uit onderzoek is gebleken dat de mycopa
rasitaire schimmel Verticillium biguttatum met
succes ingezet kan worden bij een vorm van
biologische en geïntegreerde bestrijding van
R. solani (Van den Boogert and Jager, 1984;
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Jager and Velvis, 1985; 1986; 1988). Doorinoculatie van voorgekiemd pootgoed met
V. biguttatum, of in combinatie met het voor
R. solani selectieve fungicide Moncereen
(pencycuron), kon onder veldomstandigheden een belangrijk bestrijdingseffect worden
verkregen (Jager et al., 1989). Om tot een
nog effectievere bestrijding van R. solani te
komen, was meerfundamentele kennis nodig
omtrent het werkingsmechanisme van de
biologische component. Daarom is in 1983
een onderzoek gestart naar de ecologie van
V. biguttatum. Dit onderzoek werd in 1987 af
gerond en enkele resultaten worden hier kort
belicht.

Materiaal en methoden
Op basis van een met mycelium van R. solani
overgroeid agarmedium is het gelukt om een
semi-kwantitatieve bepalingsmethode te
ontwikkelen voor V. biguttatum (Van den
Boogert and Gams, 1988). Doorzijn snelle en
typische groeiwijze op wateragar kan de
aanwezigheid van R. solani op plantedelen
en in de grond (organisch materiaal) worden
bepaald. Met deze methoden kon de popu
latieontwikkeling van beide schimmels op de

plant en in de grond worden gevolgd.
Experimenten betreffende kolonisatie en
verspreiding van V. biguttatum over het
plantoppervlak werden uitgevoerd in de
montabele potten (Van den Boogert, 1989a),
waardoor de ondergrondse stengel- en wor
teldelen ongestoord konden worden vrijge
maakt voor de bepaling van de dichtheden
van R. solanien V. biguttatum.
Voor de bepaling van het waardspectrum
en de bestudering van de interacties met R.
solani op (sub-)cellulair niveau, werden V. bi
guttatum en een testschimmel op 3 cm af
stand van elkaar op een 'low-nutrient' agar
gekweekt (Van den Boogert et al., 1989). Van
de zone waarin de kolonies elkaar overlap
pen, werden preparaten gemaakt voor mi
croscopische waarnemingen.
Het onderzoek naar de nutriëntenbehoefte
(C- en N-bronnen) van V. biguttatum werd
uitgevoerd in een vloeistofcultuur met een
basaal medium van zouten en micro-elemen
ten (Van den Boogert, 1989b).

Resultaten
Voedingsbehoeften van V. biguttatum, en in
vloed van pH en temperatuur
V. biguttatum blijkt in staat om op een relatief
eenvoudig synthetisch medium van zouten,
micro-elementen en biotine te groeien. De
koolstof- en stikstofbronnen zijn beperkt tot

Tabel 2.

een klein aantal koolhydraten en totammoniumstikstof. In tegenstelling tot V. biguttatum,
is R. solani in staat om in zijn eigen vitamine
behoefte te voorzien en heeft het een aan
zienlijk breder substraatspectrum. Groei van
V. biguttatum treedt nog op bij een pH van
3,5 en de bovengrens is 7. De optimum-pH
ligt tussen de waarden 4 en 5. R. solani heeft
een breder pH-groeibereik en groeit nog
goed bij een pH van 8. De minimum groeitemperatuur van V. biguttatum ligt tussen de
10 en 13 °C met aanzienlijk verschillen in
groeisnelheid tussen de diverse isolaten. R.
solani, daarentegen, vertoont al groei vanaf
0°C.

Interactie met R. solani en andere bodemschim
mels
In petrischalen met wateragar werden naast
R. solani tal van andere bodemschimmels ge
toetst als alternatieve waard. Na een incuba
tieperiode werden de interactie-zones micro
scopisch bestudeerd. In een beperkt aantal
combinaties, in het bijzonder met R. solani,
blijkt V. biguttatum in staat om zijn levenscy
clus te sluiten met de produktie van een nieu
we generatie sporen (tabel 2). In alle andere
combinaties vindt wel contact plaats, maar
zelden penetratie en hoogst zelden sporulatie. Met behulp van transmissie-(TEM) en
'scanning' electronenmicroscopie (SEM) kon
de directe interactie tussen hyfen van R. so-

Interacties tussen V. biguttatum en isolaten van verschillende taxonomische groepen.

Taxonomische groepen

Aantal
getoetste
isolaten

Aantal isolaten met:
contact
tussen
hyfen

penetratie

sporulatie
van
V. biguttatum

1. R. solani (veelkernig)

24

24

24

2 0

2. Rhizoctonia en Ceratobasidium spp.
(tweekernig)

13

13

13

4

3. Basidiomyceten anders dan l.en2.

2 7

18

2(8)

0

4. Ascomyceten

17

9

2(6)

1
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lani en die van zijn parasiet worden aange
toond (figuur 16A en B). TEM-opnamen laten
zien dat V. biguttatum in staat is met behulp
van dunne infectiehyfen de celwand te
doorboren (figuren 17B en C) en vervolgens
de celinhoud te consumeren (figuur 17A).
Vanuit de geïnfecteerde cellen vindt verdere
groei naar de buurcellen plaats via de doli
porus of door de dwarswand (figuren 17D
en E).

Interactie met de plant
In speciale potten, waarin lichtgekiemde po
ters waren geplant, kon het koloniserend ver
mogen van V. biguttatum op de stengel wor
den bestudeerd. Hiertoe werden de 1 cm
lange kiemen van de poters als volgt met V.
biguttatum behandeld:
A. het basisgedeelte van de kiem;
B. als A., te zamen met R. solani; en
C. het basisgedeelte plus de top van de
kiem.
Na een incubatieperiode van vier weken
werden stengel en wortel op verschillende af
standen van de inoculumbron getoetst op het
voorkomen van de schimmels. V. biguttatum
blijkt niet in staat om de stengel te koloniseren
(figuur 18A) bij afwezigheid van R. solani. De
verspreiding van de parasiet over het opper
vlak blijkt primairte berusten op passief trans
port van inoculum door groei van de plant
(figuur 18C) en berust voorts op parasitaire
groei op R. solani nadat deze de spruit en
wortel heeft gekoloniseerd (figuur 18B).

Populatieontwikkeling van V. biguttatum

Figuur 17. Transmissie-electronen-microscopische op
namen van het infectieproces.
A: intracellulaire groei van de parasiet in de
waardcel;
B: gedeeltelijk gelyseerde celwand van R. solani (pijl) door infectie-hyfe van V. biguttatum
(radiaire doorsnede);
C: als B (tangentiale doorsnede);
D: infectie buurcel via doliporus (pijl); en
E: via het septum naast de doliporus (Do).
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Het verspreidingsgebied van V. biguttatum is
wereldwijd. De schimmel blijkt algemeen
voor te komen in gronden die geschikt zijn
voor het telen van aardappelen.
In een vierjarig veldexperiment met con
tinue aardappelteelt werd de populatie
ontwikkeling van waard en parasiet op het
stolonstelsel gevolgd. Op de Rhizoctoniavrije plant komt V. biguttatum niet tot ontwik
keling. Op de Rhizoctonia-besmette plant
daarentegen vindt groei van V. biguttatum
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Figuur 18. Verspreiding van V. biguttatum en R.
solani over spruit en wortel, 28 dagen na inoculatie van de 1 cm lange aardappelkiem:
A: basisgedeelte van de kiem (0-0,5 cm);
B: als A, te zamen met R. solani; en
C: basisgedeelte plus de top van de kiem.

plaats, met uiteindelijk in het derde jaar en
het vierde jaar een sterke afname van R. so
lani (figuur 19). Blijkbaar is de populatie-ont
wikkeling van V. biguttatum direct afhankelijk
van groeiend mycelium van R. solani op de
aardappelplant.

op de ondergrondse aardappelplant. Tussen
mycoparasiet en de aardappelplant bestaat
geen directe relatie. De relatie R. solani en V.
biguttatum lijkt op een eenvoudige prooi/
predator relatie. Op basis van zijn weinig
specifieke voedingseisen in axenische cultuur
en zijn gedrag in het plant-bodemsysteem
kan V. biguttatum het best omschreven wor
den als een ecologisch obligate en specifieke
mycoparasiet van R. solani.

Discussie

Onder optimale omstandigheden kan R.
solani door de mycoparasitaire activiteit in
zijn ontwikkeling op de aardappelplant wor
den aangetast. Verschillen in ecofysiologische parameters tussen waard en parasiet
(groeisnelheid, substraatspectrum, gevoelig
heid t.a.v. temperatuur en pH) bieden echter
voor R. solani blijkbaar voldoende ontwikke
lingskansen.

De schimmel V. biguttatum is voor zijn ont
wikkeling vrijwel geheel afhankelijk van R.
solani, die op zijn beurt tot ontwikkeling komt

De biologische component bij de bestrijding
van R. solani in het aardappelgewas berust
op:
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Figuur 19. Dichtheden
van R. solani en V. bigut
tatum op het stolonstelsel van de aardappel
plant
(%
besmette
stolonsegmenten) ge
durende vier opeenvol
gende teelten onder
veldomstandigheden.

1. reductie van poterinfectie door biologi
sche poterontsmetting (Velvis and Jager,
1983; Van den Boogert and Jager, 1984);
2. reductie van de grondbesmetting op de
plant als gevolg van passief transport van
inoculum over de ondergrondse plant
waardoor de kans op contact tussen pa
rasiet en waard wordt vergroot; en
3. produktie van nieuwe V. biguttatum conidiën uit geparasiteerde hyfen van R. solani
op of nabij de plant.
Elk van deze drie facetten kan een bijdrage
leveren tot de inperking van de groei van R.
solani op de plant met uiteindelijk een ver
minderde produktie aan sclerotiën op de
knollen. De mogelijkheden tot optimalisering
van de condities in het veld voor een meer
effectieve biologische bestrijding lijken op
praktische gronden beperkt, tenzij geïn
tegreerd met andere methoden. Meer per
spectieven voor toepassing liggen bij de
biologische poterontsmetting in de opslag
(Jager and Velvis, 1988). Temperatuur en
vochtigheid kunnen dan beter aan V. bigut
tatum worden aangepast. Bovendien ver
keert R. solani op de knollen in rusttoestand,
waardoor een inhaaleffect kan optreden.
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8. BODEMSTRUCTUUR EN WORTELECOLOGIE

Voor het voortbrengen van cultuurgewassen
is een goede bodemstructuur vereist. De
kwaliteit van de bodemstructuur kan achter
uitgaan als gevolg van grondbewerking, het
berijden van het land met zware machines,
het gebruik van bestrijdingsmiddelen en ver
anderingen in de organische-stofhuishouding van de bodem. Grondbewerking kan
ongewenste neveneffecten hebben, zoals
een verdichting van de ondergrond of de do
ding van regenwormen. Bij grondbewerking
wordt een stabiele, vooral biologisch ge
vormde bodemstructuur gedeeltelijk vervan
gen door een minder stabiele, mechanisch
gevormde structuur. Dit kan leiden tot verslemping van de bodem en een grotere ge
voeligheid voor wind- en watererosie. Het
berijden van het land kan, vooral onder
ongunstige omstandigheden, leiden tot
structuurbederf en bodemverdichting. Bestrij
dingsmiddelen kunnen ongewenste neven
effecten hebben op bodemorganismen die
een rol spelen bij de vorming en instandhou
ding van een goede, stabiele bodemstruc
tuur.
Veranderingen in de organische-stofhuishouding kunnen ook effect hebben op de
bodemstructuur. In teeltsystemen met veel
nadruk op hakvruchten kan een verminderde
toevoer van organische stof naar de bodem
plaatsvinden. Dit kan leiden tot een vermin
derde biologische activiteit in de bodem,
waardoor de biologische structuurvorming
wordt aangetast. In teeltsystemen waarin
grote hoeveelheden organische stof aan de
bodem worden toegediend, zoals in het ge
val van toediening van dierlijke-mestoverschotten aan snijmais, kan de structuur en
doorlatendheid van de bodem nadelig wor
den beïnvloed, met name wanneer mest
wordt uitgereden onder (relatief) natte om
standigheden. Dit kan onder meer leiden tot
gebrek aan zuurstof in de bodem, verslemping van het bodemoppervlak en oppervlak
kige afspoeling van meststoffen en bodem
materialen.
Achteruitgang van de bodemstructuur kan
een nadelig effect hebben op de ontwikke
ling en het functioneren van wortelstelsels, en
daarmee op gewasopbrengst en -kwaliteit.
Verder kan een verminderde doorlatendheid
van de bodem leiden tot gereduceerde om
standigheden, verslemping en oppervlakki

ge afspoeling en kan derhalve de gevoelig
heid voor erosie vergroten. Daarnaast kan
een achteruitgang van de bodemstructuur
ook het functioneren van het bodemecosys
teem aantasten.
Voor het ontwikkelen van criteria voor een
'goede' bodemstructuur is kennis vereist om
trent transportprocessen (opgeloste stoffen,
water, gassen en warmte) in de bewortelbare
zone en omtrent de eisen die bodemorganis
men en wortels stellen aan het fysisch milieu
om optimaal te kunnen functioneren.
Voor de vorming en instandhouding van
een 'goede' bodemstructuur is kennis vereist
over de invloed van mechanische ingrepen in
de bodem (grondbewerking, berijden),
weersomstandigheden en chemische sa
menstelling van de bodemoplossing, op de
structuur en stabiliteit van de bodem. Verder
is kennis vereist over de rol die plantewortels
en bodemorganismen spelen bij de vorming
van de bodemstructuur.
De kennis die binnen dit thema wordt gege
nereerd is van belang voor het instandhou
den van een goede bodemstructuur van
landbouwgronden. Enerzijds kan dit worden
bereikt door het vermijden van handelingen
die een ongunstig effect kunnen hebben op
de bodemstructuur, anderzijds door het
nemen van maatregelen gericht op een sti
mulering van de biologische bodemstruc
tuurvorming en het verbeteren van de stabili
teit van de bodemstructuur.

Onderzoek
Het lopende onderzoek naar de invloed van
de bodemstructuur op de groei van gewas
sen, de invloed van de kalktoestand op de
structuur van kleigronden en de invloed van
bouwplan, vruchtopvolging en grondontsmetting op (veranderingen in) de bodem
structuur, werd gedurende de verslagpe
riode grotendeels afgerond en gerappor
teerd. Het onderzoek naar de invloed van
verschillende factoren op de structuur van
het zaaibed en de kieming en groei van ge
wassen werd in gewijzigde vorm voortgezet,
evenals het onderzoek naar de betekenis
van verschillende grondbewerkingssystemen
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voor het behoud of de verbetering van het
producerend vermogen van de grond. Aan
sluitend hierop werd de invloed onderzocht
van 'lage-druk berijdingssystemen' op de
structuur van de grond, de zaaibedkwaliteit
en de beworteling van het gewas.
Het wortelecologisch onderzoek was on
der meer gericht op de ontsluiting van de
grond door wortelstelsels bij verschillen in
verdelingspatronen, en verschillende mate
van wortel-grond contact. Daarnaast werd
aandacht besteed aan de verbetering en ver
nieuwing van methoden in gebruik bij het
wortelonderzoek.
Verder werd theorievormend onderzoek
verricht naar het transport van zuurstof door
de bodem en door luchtkanalen in de wortels
van gewassen. Gewassen kunnen aanzien
lijk verschillen in hun vermogen om luchtka
nalen in hun wortels te vormen, hetgeen leidt
tot verschillen in de eisen die aan de externe
aëratie worden gesteld. Dit onderzoek is
relevant voor de beoordeling van de aëratietoestand van de grond (en kunstmatige sub
straten), die vereist is voor een optimale
gewasontwikkeling.
Bij het fysisch en fysisch-chemisch onder
zoek nam het ontwikkelen van modellen voor
transportprocessen in de bewortelbare zone
een belangrijke plaats in. Aansluitend op dit,

vooral theorievormende, onderzoek werd
gewerkt aan de ontwikkeling van bodemfysische meetmethoden, zowel voor laborato
rium- als veldonderzoek, en aan het opzetten
van een weerstation.
In het kader van het 'Speerpuntprogram
ma Bodemonderzoek' werd theorievormend
onderzoek geïnitieerd naar de penetratie van
grond door biota en de rol van bioporiën bij
transport van water, gassen en opgeloste
stoffen. Daarbij gaat de aandacht vooral uit
naar de mechanica van penetratie van grond
door wortels en bodemdieren. Een toepas
sing van de mechanica van penetratie, waar
aan gedurende de verslagperiode werd ge
werkt, betreft de penetratie van ureumkorrels
in natte-rijstgronden. In de natte rijstbouw
gaat veel van de stikstof, die als ureum wordt
toegediend, verloren als gevolg van de ver
vluchtiging van ammoniak. Deze verliezen
kunnen worden beperkt wanneer de ureum
korrels worden geplaatst onder het grondop
pervlak van natte-rijstgronden. In het onder
zoek werd nagegaan of ureumkorrels na een
vrije val (breedwerpige toediening) diep ge
noeg in de grond penetreren om verliezen
van ammoniak te beperken. Het onderzoek
leverde criteria op (valhoogte, dikte van de
waterlaag) voor het op deze wijze beperken
van stikstofverliezen in de natte rijstbouw.

Evaluatie van endoscopie als alternatief voor wortelbemonstering
A. de Jager en J. Floris

Inleiding
Opname van water en nutriënten is beter te
relateren aan worteloppervlak en vooral
wortellengte dan aan wortelgewicht (Gard
ner, 1960; Newman, 1966). Daarom ligt van
af het eind van de jaren '60 in het worteleco
logisch onderzoek de nadruk meer op de be
paling van wortellengte en -diameter dan op
die van wortelgewicht. De wortellengte (cm)
per eenheid bodemvolume (cm3) wordt aan
geduid met wortellengtedichtheid (cm cm-3).
Voor zover het wortelecologisch onderzoek
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zich specifiek richt op de organische-stofkringloop in de bodem, blijft uiteraard het
wortelgewicht (g cm"3) een belangrijke para
meter.
De grote nadruk op de wortellengtedicht
heid bij het wortelecologisch onderzoek be
tekent echter een duidelijke toename van de
vereiste hoeveelheid arbeid. De standaard
methode, die bij de bepaling van de wortel
lengtedichtheid wordt toegepast, bestaat uit
boorbemonstering gevolgd door uitspoelen,
naschonen en meten van de wortels. Deze
standaardmethode is dermate arbeidsinten-
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sief dat ze bij juiste uitvoering volgens de
eisen der statistiek slechts zeer selectief kan
worden toegepast. Daarom wordt voortdu
rend gezocht naar vervangende meetmetho
des, die minder tijd vergen.
Op dit moment zijn drie alternatieve me
thodes in gebruik, die alle geijkt moeten wor
den op de reeds genoemde standaardme
thode. Deze alternatieve methoden zijn:
breukvlaktelling, profielwandtelling en endo
scopie. Bij de tellingsmethoden wordt het
aantal wortels per oppervlakte-eenheid met
behulp van een eenvoudig theoretisch ver
band, ontleend aan de geometrische waar
schijnlijkheidsleer, herleid tot wortellengtedichtheid. Daarbij is een correctiefactor
nodig voor afwijkingen van de isotropische
wortelverdeling, bij waarnemingen aan
slechts één vlak, en voor systematische waar
nemingsfouten. Bij de endoscopie worden
beelden in een plat vlak waargenomen en
vastgelegd via fotografie of een videotech
niek. Endoscopie is verwant aan methoden
welke worden toegepast in rhizotrons en is
als enige van de drie genoemde methoden
niet-destructief. Overzichten van methoden
voor de bestudering van wortels in grond
worden gegeven door Schuurman and Goedewaagen (1971) en Böhm (1981). Van
Noordwijk (1988) evalueerde de toepas
singsmogelijkheden van diverse methoden.
In deze bijdrage wordt eerst de endosco
pie (wortelfotografiemethode) kort beschre
ven en worden vervolgens enkele resultaten
gegeven van metingen in een proef op gras

land te Heino, waar het effect van berege
ning en stikstofbemesting op wortelontwikke
ling en gewasopbrengst werd bestudeerd.

Methode
De endoscopie (wortelfotografiemethode),
die in 1979 op het IB werd geïntroduceerd,
komt voort uit de mini-rhizotronmethode van
Sanders and Brown (1978). Inmiddels wordt
deze methode gebruikt in diverse varianten
(Taylor, 1987), ook door enkele instituten in
Nederland, zoals het CABO en de vakgroep
Botanische Oecologie van de RUU. In navol
ging van Sanders en Brown wordt gebruik
gemaakt van een transparante vierkante
buis, die in een gelijkvormig gat in de grond
wordt geplaatst. De buis is gemaakt van
lexaan, een harde, transparante, redelijk
krasbestendige kunststof op acrylbasis.
Voor de constructie van het gat in de bo
dem waarin de lexaanbuis wordt aange
bracht, is een methode ontwikkeld waarbij
eerst met een ronde, en vervolgens met een
vierkante boor de grond wordt verwijderd.
De buis wordt zodanig gepositioneerd dat
één diagonaal vlak verticaal loopt. De hoek
van het andere diagonale vlak met de hori
zontaal (maaiveld) is variabel en in de hier
beschreven experimenten bepaald op 45°
(figuur 20).
Op deze wijze vindt tegen twee vlakken
van de buis wortelgroei plaats, met een ge
ringe afwijking van de groeirichting. De
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Figuur 21. Graslandbeworteling te Heino, op
een diepte van ca. 27
cm, waargenomen op
13 mei 1982 (links) en
op 19 mei 1982 (rechts).

Figuur 22. Wortelbeeld
van wintertarwe op de
Lovinkhoeve te Mark
nesse, opgenomen op
21 mei 1986.

waargenomen grootheid is een wortellengte
per oppervlakte-eenheid, die wordt aange
duid als wortelintensiteit (cm cm"2). Een voor
beeld van de met behulp van endoscopie
waargenomen wortelbeelden is gegeven in
figuur 21. In de zes dagen tijd tussen 13 mei
en 19 mei ( 1982) is een duidelijke toename te
zien in de zijwortellengte, terwijl de wortelhaarzone rond de hoofdwortels wat ver
vaagt. Tegen de buis vindt condensvorming
plaats, hetgeen erop wijst dat zich een holte
bevindt tussen de buiswand en de grond. De
condensvorming aan de buitenzijde ontstaat
door een nachtelijke afkoeling van de lucht in
de buis en kan sterk worden gereduceerd
door de buis te vullen met een vierkante staaf
polystyreen.
De in een vlak gedwongen wortels zouden
zich in een ongestoorde situatie verdeeld
hebben over een bepaald volume waarvan
de vorm onbekend is. Een eenvoudige omre
kening van waargenomen wortelintensiteit
naar worteldichtheid is daarom niet mogelijk.
Voor de interpretatie van de gegevens in ter
men van wortellengtedichtheid is het, meer
dan bij de tellingsmethoden, noodzakelijk de
methode te ijken met de boormethode. De
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verhouding van de dichtheid tot de intensiteit
kan beschouwd worden als een ijkfactor
(cnv1) en kan worden geïnterpreteerd in ter
men van reciproke laagdikte van een equiva
lent bodemvolume. Taylor and Klepper
(1974) interpreteren deze correctiefactor als
een 'kijkdiepte'.
Bij de installatie van de buis wordt getracht
het contact tussen grond en buis zo groot mo
gelijk te maken, maar door uitdroging van de
grond neemt het contact, vooral in klei, later
toch af. Waarschijnlijk is dit effect in de hier
beschreven experimenten op zandgrond ge
ring geweest, maar de condensvorming (fi
guur 21) toont dat het contact toch onvolledig
was. Een methode om overlappende foto's
stereoscopisch te bekijken en zo een eventu
ele ruimte tussen wand en grond te kunnen
vaststellen, is elders beschreven (Van Noordwijk et al., 1985b).
Een nieuwe ontwikkeling, die nog niet werd
gebruikt in de hier beschreven experimenten,
betreft de toepassing van een opblaasbare
band in een open steunconstructie, in plaats
van de gesloten lexaan buis. Deze band
houdt in de opgeblazen toestand door de
overdruk steeds goed contact met de grond.
Nadeel van deze methode is dat de band
vóór elke waarneming moet worden verwij
derd, hetgeen het risico van wortelbeschadi
gingen met zich mee brengt. In figuur 22 is
een voorbeeld gegeven van een wortelbeeld
dat is waargenomen met behulp van deze
methode.

Proefopzet
Op initiatief van het PR en het ICW zijn in 1981
experimenten gestart met als doel het vinden

van criteria voor beregening van grasland.
Een groot aantal veehouders beschikte op
dat moment over beregeningsapparatuur,
aangeschaft gedurende een aantal droge ja
ren, en er was een duidelijke behoefte aan
een meer algemene inzet van die appara
tuur. Het onderzoekprogramma had een
drieledig doel. Ten eerste moest er een goed
beregeningscriterium worden gevonden.
Daarbij stonden grasproduktie (PR) en vochtmonitoring (ICW) voorop. Ten tweede waren
ten aanzien van de gewasrespons verklaren
de metingen nodig. Daarbij waren voor
al wortelverdeling (IB) en stikstofopname
(CABO) van belang. Ten derde was er een
interesse in de uitspoeling van stikstof (ICW).
Tenslotte werd met het model SWACROP
(een combinatie van SWATRE en CROPRE)
de gewasrespons op basis van de meetge
gevens gesimuleerd (ICW).
De opzet van de experimenten in de peri
ode 1982-1984 week af van die in 1981. In
1981 waren er vier behandelingen met oplo
pende beregeningsintensiteit. Het berege
ningscriterium was een pF van 2,7 of hoger
(gemeten met tensiometers) op een diepte
van 25 cm. Dit criterium werd gehanteerd
vanaf de tweede, derde of vierde snede; in
de controle werd niet beregend. In de peri
ode 1982-1984 waren er drie behandelin
gen: A: onberegend, B: beregend bij een pF
van 2,7 of hoger en C: beregend bij een pF
van 2,3 of hoger op 25 cm diepte. Bij alle
proeven werd gewerkt met vier N-trappen,
nl. jaarlijkse giften van 0, 220, 440 en 660 kg
ha"1 (NO tot N3). Wortelwaarnemingen wer
den alleen gedaan bij 440 kg ha-1. In 1981
werden per object twee buizen (vierwaarnemingsvlakken) gebruikt, in 1982-1984 waren
dat er drie (zes waarnemingsvlakken).

IJking van op foto's waargenomen
wortelintensiteit
In 1981 werd op twee tijdstippen (28 juli en
4 september) een ijking uitgevoerd voor het
onberegende (F) en het meest beregende
object (I). In figuur 23 is het verband met de
diepte weergegeven van de wortelintensiteit,
de wortellengtedichtheid en de omreke
ningsfactor. Daartoe zijn de gegevens van de
twee tijdstippen gemiddeld. Uit figuur 23 blijkt
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Figuur 23. De verdeling van de wortelintensiteit (boven), de wortellengte
dichtheid (midden) en de omrekeningsfactor: dichtheid/intensiteit (onder), in
de objecten F (onberegend) en I (beregend vanaf de tweede snede), gemid
deld over twee tijdstippen (28 juli en 4 september) te Heino, 1981. Inde figuur
is tevens het gemiddelde over het profiel aangegeven. De getrokken lijnen
zijn berekend met het grafisch programma Harvard, versie II.

dat de wortelintensiteit in het onberegende
object (F) in de bovenste 30 cm een toename
met de diepte vertoont, in tegenstelling tot het
beregende object (I). De gemiddelde intensi
teit in het onberegende object is ook hoger
(1,69 cm cm-2) dan in het beregende object
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(1,09 cm cm"2). De feitelijke wortellengtedichtheid laat echter voor beide objecten een
geheel andere verdeling zien, met hoge
waarden in de bovenste lagen en een hogere
gemiddelde waarde in het beregende ob
ject (2,11 cm cm-3) dan in het onberegende
(1,75 cm cm"3).
Het verloop van de correctiefactor met de
diepte was kwalitatief voor beide objecten
hetzelfde, maar de gemiddelde waarde lag
duidelijk hoger in object I (1,77 cm"') dan in
object F (1,09 cm"1). Omdat de over het pro
fiel gemiddelde waarde voor juli (1,87 cm"1)
beduidend hoger was dan die voor septem
ber (0,99 cm"1), kan worden geconcludeerd
dat de correctiefactor op de wortelintensiteit
varieerde met de diepte in het profiel, de tijd
en met de behandeling.
In tabel 3 zijn de jaargemiddelden gegeven
van de variatiecoëfficient van de wortelinten
siteit per beeldvlak van circa 25 cm2. Met be
hulp van deze gegevens kan het vereiste
aantal herhalingen worden bepaald dat
nodig is om een verschil aan te tonen tussen
twee gemiddelden, bij een gegeven mini
mumwaarde. Een waarde variërend van 40
tot 60% ligt iets hoger dan die voor nageschoonde wortelmonsters (voor gras in de
buurt van 40%), maar duidelijk lager dan
voor breukvlaktellingen (rond de 100%) (Van
Noordwijk et al., 1985a).

Tabel 3. De over het jaar gemiddelde vari
atiecoëfficiënt van de wortelintensiteit bij gras
(in % per diepte, per behandeling, en gemid
deld over alle dieptes per behandeling), ge
meten m.b.v. wortelfotografie (Heino, 1981).
Behandelingen: niet beregend (F), beregend
bij pF van 2,7 vanaf tweede (G), derde (H),
en vierde (I) snede.

Figuur 24. De over het
jaargemiddelde wortelintensiteit van gras als
functie van de bodem
diepte in relatie tot de
beregeningsintensiteit
en -hoeveelheid voor
de proef in Heino in
1983. Behandelingen:
A: onberegend, B: be
regend bij pF 2,7 of ho
ger, en C: beregend bij
pF 2,3 of hoger. De ge
trokken lijnen zijn bere
kend met het grafisch
programma Harvard,
versie II.
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In figuur 24 is het gemiddelde beeld weer
gegeven van de verdeling van de wortelin
tensiteit met de diepte in het profiel in 1983.
De resultaten in 1982 en 1984 waren verge
lijkbaar met die in 1982 en de variaties binnen
de jaren waren gering.
Gedurende de gehele periode 1982-1984
onderscheidde behandeling B (beregend bij
pF 2,7 of hoger) zich duidelijk van de behan
delingen A (onberegend) en C (beregend bij
pF 2,3 of hoger). De wortelintensiteit in B gaf
een sterke afname met de diepte te zien en
was gemiddeld over het hele profiel het
laagst. In beide andere objecten was de wor
telintensiteit in een laag van 40 à 50 cm vrijwel
constant, bij een iets lagere waarde dan van
de piek in B. De verklaring hiervoor is waar-

schijnlijk dat het toegediende vocht in behan
deling B steeds slechts een dunne laag be
vochtigde waarin de beworteling relatief
werd bevorderd (waarschijnlijk in interactie
met de verdeling van voedingsstoffen). In ob
ject C gold dit voor een veel dikkere laag en
in object A waren de condities weliswaar
droger, maar eveneens uniformer. In behan
deling A was in vergelijking met C de wortel
intensiteit in de bovenlaag iets lager, hetgeen
waarschijnlijk met uitdroging te maken had.
De sterke overeenkomst tussen de resultaten
in de drie opeenvolgende jaren werd bevor
derd door het feit dat de observatie
buizen steeds in dezelfde positie hebben
gestaan.

Conclusies
Endoscopie is een welkome aanvulling op de
zeer arbeidsintensieve standaardmethode,
waarbij de grond wordt bemonsterd met een
boor, gevolgd door uitspoelen, naschonen
en meten van de wortels.
Endoscopie is een niet-destructieve metho
de, hetgeen duidelijke voordelen heeft wan
neer in meerjarige proeven regelmatig de
dynamiek van wortelgroei en -sterfte moet
worden bepaald. De methode leent zich uit
stekend voor het vaststellen van kwalitatieve
verschillen tussen behandelingen.
De omrekening van de met behulp van en
doscopie gemeten wortelintensiteit (cm cm"2)
op wortellengtedichtheid (cm cm"3) dient na
der onderzocht te worden.
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Transport van water en opgeloste stoffen in en beneden de wortelzone
P.A.C. Raats

Inleiding
Plantewortels en andere bodemorganismen
zijn blootgesteld aan een uitermate complex
milieu. De fysische aspecten van dit milieu
omvatten de geometrische structuur van de
vaste fase, de warmtehuishouding, de water
huishouding, de gashuishouding, en het me
chanisch gedrag van de grond; de chemi
sche aspecten omvatten de aard van de
vaste fase en de huishoudingen van velerlei
stoffen, waaronder zowel nutriënten als contaminanten.
Transportprocessen in de bewortelbare
zone vormen een belangrijk aspect van het
merendeel van de onderzoektaken van het
IB:
— vergelijkende analyse van gangbare en
geïntegreerde landbouw;
- nutriëntenkringlopen in Nederland en in
enkele tropische gebieden;
- fertigatie in de fruitteelt, kasteelten en vollegrondsgroenteteelten;
— bodemverontreiniging.
Maatschappelijk gezien beogen al deze acti
viteiten een bijdrage te leveren aan kwantita
tief en kwalitatief hoogwaardige produktie
met als randvoorwaarden economische
haalbaarheid voor ondernemers en het voor
komen van degradatie van de bodem, van
het grond- en oppervlaktewater, en van de
lucht. Ook wetenschappelijk gezien hebben
deze activiteiten veel punten van overeen
komst, zowel wat betreft bruikbare theorieën,
als reken-, meet- en regelmethoden. Er is dan
ook grote behoefte aan de systematische op
bouw van breed inzetbare kennis en experti
se met betrekking tot transportprocessen.
De waterhuishouding vervult een centrale
rol. De eisen betreffende de waterhuishou
ding worden primair gedicteerd door de wa
terbehoefte van gewassen. Niettemin wordt
het gewenste watergehalte in een bepaalde
grond op een bepaald tijdstip vaak aange
geven door de invloed ervan op de lucht- en
warmtehuishouding, het mechanisch gedrag
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bij berijden en betreden, en de mobiliteit van
nutriënten. Bovendien fungeert het water als
drager van convectief en dispersief transport
van opgeloste stoffen.
Het vervolgen van de samenstelling van de
bodemoplossing bestaat in wezen uit twee
delen (Raats, 1980, 1981):
— het vinden van de plaats van 'pakketjes'
water op bepaalde momenten;
— het bepalen van de verandering van de
samenstelling van deze pakketjes.
Deze benadering zal worden toegelicht aan
de hand van enkele voorbeelden voor de on
verzadigde en de verzadigde zone.

De onverzadigde zone
Op basis van de eendimensionale massa
balans voor het water kan een functie q[z,t]
worden gedefinieerd met de eigenschap dat
partiële differentiatie naar de plaats (z) en de
tijd (t), respectievelijk het watergehalte (0) en
de negatieve waarden van de volumetrische
flux (<9v) opleveren (Raats, 1984b):
0 = óq/öz

0v = -ôq/ôt

(1)

De functie q[z,t] kent 'labels' toe aan pakket
jes water. Een expliciete uitdrukking voor
q[z,t] wordt gegeven door:
q[z,t] = q[0,0] - of * öoVodt + „Jz 0dz.

(2)

Deze expliciete uitdrukking voor q wordt ver
kregen door integratie van de uitdrukkingen
voor 0 en 0v in termen van q en door de resul
taten van deze integraties te combineren. De
eerste term aan de rechterkant van vergelij
king (2) representeert het pakketje water dat
op het tijdstip t = 0 aan het grondoppervlak
was, de tweede term de cumulatieve flux aan
het grondoppervlak, en de derde term de
waterberging boven de diepte z. Als voor een
stromingsproces de tijdsverlopen van 0>vo en
van de 0-profielen bekend zijn, dan kan de

functie q[z,t] met behulp van vergelijking (2)
worden berekend. Als op tijdstip t het pakket
je q[0,0] nog steeds aanwezig is in het profiel,
dan is de penetratiediepte z* gedefinieerd
door:
q[z*,t] = q[0,0]

0 0.3

T=

39.7 x 10"8 ( m2. sec-1)

(3)

ofwel:
o j (0oVodt =

of2* 9

(4)

dt

Figuur 25 toont voor Bungendore fijn zand
het resultaat van een berekening van tran
sport van water en een daarin opgeloste stof
in een horizontale kolom (Raats, 1984b). Op
tijdstip t = 0 geldt op elke plaats z: 0 = 0 en c
= Ci. Voor t > 0 en z = 0 geldt 0V = 0oVo = con
stant en c = Co. Het blijkt dat als men de gere
duceerde variabelen T = (0oVo)2t, Z = (0oVo)z, F
= (0v)/(0oVo), Q = (0oVo)q invoert, dat dan de
constante flux 0oVo niet langer expliciet voor
komt.
De profielen van het watergehalte in figuur
25 werden berekend met de zgn. flux-concentratiemethode van Philip en Knight. Wan
neer details in de buurt van T = Oen Z = 0 ver
waarloosd worden, dan zijn de profielen van
de concentratie gegeven door:
(c-CO)/(c-q)
= 1/2|S erf [l/2Q(Dn o/T(0*)2dT)-i/2+ V

(5)

In deze vergelijking is 0* het tijdsafhankelijke
watergehalte in de buurt van Q = 0, het
scheidingsvlak tussen het op tijdstip t = 0 in
de kolom aanwezige water en het sinds dat
tijdstip geabsorbeerde water. De berekende
profielen van het watergehalte en de concen
tratie bleken goed overeen te komen met
waarnemingen bij vier verschillende waar
den van 0oVo, elk bemonsterd op drie tijdstip
pen overeenkomend met de drie waarden
van T in figuur 25 (Smiles et al., 1981 ).
Voor verticale infiltratie is er een eenvoudi
ge uitdrukking voor de verhouding Ri van
snelheden van opgeloste stoffen achter
vochtfronten en van de vochtfronten zelf
(Raats, 1984b):
R, =

(ko-ki)/(0o-0i)

9,-0,

ko

ko/0»
~ (ko

-

ki)

16

In deze vergelijking is k de doorlatendheid en
is 0 het volumetrisch watergehalte, terwijl de
subscripten i en o, respectievelijk waarden
vóór en achter de vochtfronten aanduiden.
Als k, « ko (hetgeen vaak het geval is), dan
vereenvoudigt deze uitdrukking tot:
R, = 1 -

0/0o

zo

Figuur 25. Horizontale
absorptie von (A) water
en (BI zout (Raats,
1984b).

(7)

Figuur 26 toont vergelijking (7) en experimen
tele data van vijf verschillende bronnen (aan
gepast van Rao et al., 1976, waar volledige
referenties voor de vijf bronnen van data
worden gegeven).
Figuur 26. Vergelijking
van berekende (lijn) en
gemeten (punten) ver
houdingen Rj van de
snelheden van pakket
jes water achter de
vochtfronten en de snel
heden van de vocht
fronten.

• Balasubramanian, 1974
•
O
•
•

Cassel, 1971
Ghuman et al, 1975
Kirda et al, 1973
Warrick et al, 1971

R, = 1 -<~>|/ö0

0.8

(6)

18

107.Z( m2. sec-1]

1.0

(-) j K~>o

0o
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Tabel 4. Verhouding R2 van snelheden van
opgeloste stoffen bij specifieke watergehal
ten en snelheden van neerwaartse verplaat
sing van die watergehalten.
Figuur 27. Tijd-diepte
curves met staafdia
gram van netto infiltratie
N. Waterhoeveelheid
tussen twee curves is 50
mm. Irrigatie van 15 mm
water op dagnr. 220 (zie
Boekhold, 1987 voor
verdere details).

Grondsoort

Grof zand
Middelmatig grof zand
Middelmatig fijn zand

Voor drainage naar een diepe grondwa
terspiegel is de verhouding R2 van snelheden
van opgeloste stoffen bij specifieke waterge
halten en snelheden van neerwaartse ver
plaatsing van die watergehalten gegeven
door:

R2
0,046
0,062
0,091

R? =

k/0

d In 0

dk/d0

d In k

(8)

De uitdrukkingen (6) en (8) voor R] en R2 ver
tonen een zekere overeenkomst. Tabel 4
toont de verhouding R2 voor drie gronden
(Raats, 1984a). Deze tabel toont dat de reac
tie van de onverzadigde zone op veranderin
gen in waterkwantiteit een factor 10 à 20
sneller is dan de reactie op veranderingen in
waterkwaliteit.
De beschrijving van tijd-diepte curves voor
pakketjes water in de wortelzone vereist de
beschrijving van de invloed van de opname
van water als functie van de diepte en de tijd.
In de eerste, analytische berekeningen van
tijd-diepte curves werd uitgegaan van een
tijdsonafhankelijke opname van water, expo
nentieel afnemend met de diepte (Raats,
1975). In recentere, numerieke berekeningen
wordt gebruik gemaakt van het tijdsafhanke
lijke model SWATRE voorde waterbalans van
de wortelzone (Duynisveld, 1984; Boekhold,
1987). Figuur 27 toont tijd-diepte curves zo
wel voor water dat bij de aanvang al aanwe
zig is in de wortelzone, alsook voor water dat
later infiltreert. Deze figuur illustreert de veel
voorkomende situatie waarbij opwaartse be
weging van water in de ondergrond samen
gaat met daling van de grondwaterspiegel.
De convergentie van tijd-diepte curves in de
zone 15-25 cm is een direct gevolg van het
feit dat een groot deel van de pakketjes water
welke op deze diepte terecht komen door de
plantewortels is opgenomen.

-20
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-80
-100

-120
-140
-160

De verzadigde zone

-180 -200-
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In de inleiding werd al gesteld dat bij onder
zoek naar de samenstelling van de bodemoplossing, oppervlaktewater en grondwater
de twee voornaamste aspecten zijn: de weg
die elk pakket water aflegt en het verloop van
zijn samenstelling. Figuur 28 toont een een-

grondwaterspiegel

voudig voorbeeld van het eerste aspect. De
stroomlijnen vormen stroombuizen welke elk
10% van het water vervoeren. Het gedrag
van dit systeem wordt beheerst door een ge
middelde verblijftijd T, die gelijk is aan het vo
lume water in het systeem gedeeld door de
totale flux door het systeem. In figuur 28 is ook
aangegeven de verplaatsing van een puls
opgeloste stof die zich gedraagt als een ide
ale tracer (Raats, 1981). De breedte van de
band op de verschillende tijdstippen is even
redig met de resterende hoeveelheid opge
loste stof per eenheid oppervlakte: het is als
of de band vastzit langs X = 0, uniform uitge
rekt wordt, en geleidelijk in de sloot of drain
verdwijnt bij X = 1.
In het veld zijn er vaak complicaties die lei
den tot meer ingewikkelde stromingspatro
nen en daarmee een verbreding van de ver
deling van verblijftijden. Belangrijk zijn 1)
ruimtelijke variabiliteit van de fysische eigen
schappen en de randvoorwaarden, 2) grove
structuur samenhangend met aggregaten,
scheuren, bioporiën, en 3) secondaire stro
mingen tengevolge van instabiliteit van
vochtfronten of van verschillen in dichtheid.
Wat betreft het laatste volgt nu nog een voor
beeld.
Secondaire stromingen geïnduceerd door
ruimtelijke variaties van de dichtheid van
bodemwater spelen een rol bij bodemwater
rondom gelokaliseerde bemesting (Raats,
1969) en bij percolaat van vuilstorten (Van
Duijvenbooden and Kooper, 1981). De be
weging van inclusies in de vorm van cilinders
met een elliptische doorsnede en ellipsoïden
(waaronder ook vallen cilinders met cirkel
vormige doorsnede, omwentelingsellipsoiden en bollen) vertoont globaal veel over
eenkomst met de beweging van vaste licha
men in een ideale (dat is niet-visceuze) vloei
stof. De snelheid V is gegeven door:
V = AV0 + Bk (p - p o) g

(9)

Hierin is Yo een uniforme snelheid van de om
ringende vloeistof, p de dichtheid van de inclusie, Po de dichtheid van de omringende
vloeistof, en g de versnelling van de zwaarte
kracht. De matrixen A en B hangen af van de
viscositeiten van de vloeistoffen en van de
vorm, maar niet van de grootte van de inclusie. Als voorbeeld: vooreen cilindrische mas-

ondoorlatende laag

Figuur28. Transport van
water en een opgeloste
stof naar een sloot of
drain.

Figuur 29. Stroming
rond een cilindrische
massa van zwaardere
vloeistof gebaseerd op
de oplossing van een
analoog probleem door
Maxwell. Links: stro
mingspatroon. Rechts:
deformatie van oor
spronkelijk horizontale
lijnen van pakketjes
vloeistof.

horizontale richting

sa met een cirkelvormige doorsnede en n =
Ho zijn de matrixen A en B gelijk aan:

A = 1 en

B = ft

1
0
0

0
1/2

0

0
0
1/2

(10)

waarin I de identiteitsmatrix is. In B geldt de
component met waarde n- voor de richting
van de cilinder, terwijl de componenten met
waarde V2/tgelden voor richtingen loodrecht
op de cilinder. Dat deze laatste twee compo
nenten kleiner zijn dan i/tis fysisch gezien een
gevolg van het feit dat de cilindrische massa
de omringende vloeistof met zich meesleept.
Figuur 29 toont stroming rondom een cilindri
sche massa vloeistof gebaseerd op de oplos
sing van een analoog probleem door Max
well (gepubliceerd in 18701). De linkerhelft
van de figuur toont het stromingspatroon, ter-
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wijl de rechterhelft de vervorming van oor
spronkelijk horizontale lijnen van vloeistof
weergeeft.

Slotopmerkingen
De voorbeelden tonen dat het vervolgen van
de plaatsen van pakketjes water in de loop
van de tijd een uitstekend middel is om in
allerlei situaties inzicht te krijgen in het convectief transport van opgeloste stoffen. Een
wiskundig-analoge benadering kan worden
gebruikt voor de beschrijving van de vervor
ming van de vaste fase in niet-rigide gronden
en van groeiende weefsels, met name voor
wortels (Raats, 1987). Het blijkt dat modellen
welke in de drie toepassingsgebieden ge
bruikt worden een gemeenschappelijke basis
hebben. In elk van de drie gebieden is het
kernprobleem de beschrijving van de defor
matie en beweging van een referentiecontinuüm en de beweging van één of meer
componenten ten opzichte van dit referentiecontinuüm.
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In de Nederlandse tuinbouw wordt veel geïn
vesteerd in faciliteiten en technieken die het
mogelijk maken de teeltomstandigheden te
beheersen en te optimaliseren. Deze ontwik
kelingen hebben enerzijds te maken met het
streven naar opbrengstverhoging en kwali
teitsverbetering, en anderzijds met de wet- en
regelgeving op het gebied van het milieu. De
beheersing van de teeltomstandigheden in
gesloten systemen (kasteelten), maakt het in
principe mogelijk om zowel de opbrengst en
kwaliteit van de tuinbouwgewassen te verho
gen, alsook de verliezen van nutriënten en
bestrijdingsmiddelen naar het milieu te ver
minderen.
De Nederlandse tuinbouw wordt onder
meer gekenmerkt door het veelvuldig voor
komen van nauwe rotaties van zowel kort
durende als meerjarige teelten. De bodemziekten die hiermee samenhangen worden
bestreden door (1) ontsmetting van gronden
met biociden, (2) het 'stomen' van gronden,
of (3) algehele of gedeeltelijke vervanging
van
gronden als
groeimedium door
andere, natuurlijke of kunstmatige, substra
ten.
Aangezien het gebruik van biociden in de
toekomst waarschijnlijk zal moeten worden
beperkt en het stomen ongewenste effecten
kan hebben op het verloop van de bodembiologische en bodemchemische processen
in deze gronden, is vooral de derde optie hier
van belang. In 1987 was van de ongeveer
9000 hectare kasteelten reeds meer dan
2000 hectare overgeschakeld op kunstmati
ge substraten, voornamelijk steenwol. On
geveer 90% van de tomaten, komkommers,
paprika's en aubergines werd dat jaar op
kunstmatige substraten geteeld. Een soort
gelijke ontwikkeling doet zich voor in de fruit
teelt, waar in toenemende mate potgrond (of
vergelijkbare materialen) wordt gebruikt
voor de vulling van plantgaten voor fruit
bomen.
Naast de vervanging van grond door an
dere substraten doet zich ook een ontwikke
ling voor in de tuinbouw in de richting van een
verder gaande beheersing en sturing van het
aanbod van nutriënten en water. Voorbeel
den hiervan zijn fertigatiesystemen voorteel
ten op kunstmatige substraten, voor potplan
ten en voor fruitbomen. Deze ontwikkeling
biedt perspectieven voor een betere afstem

ming van het aanbod van wateren nutriënten
op de behoefte van gewassen. Daarmee zou
een optimale gewasontwikkeling kunnen
worden bereikt bij een verminderde uitspoe
ling van nutriënten en bestrijdingsmiddelen
naar het milieu. Sommige teeltsystemen bie
den zelfs perspectieven voor volledige recir
culatie van voedingsoplossingen, waarbij
verliezen naar het milieu vrijwel geheel zou
den kunnen worden vermeden.
Voor de ontwikkeling en wetenschappe
lijke onderbouwing van fertigatiesystemen in
de tuinbouw is kennis nodig omtrent hettransport van water en nutriënten in natuurlijke en
kunstmatige substraten. Verder is kennis
nodig over de ontwikkeling en het functione
ren van wortelstelsels in dergelijke substra
ten, en de water- en nutriëntenbehoefte van
verschillende gewassen, afhankelijk van de
groeipatronen en de ontwikkelingsstadia
van deze gewassen en de klimatologische
omstandigheden.
De kennis die wordt gegenereerd binnen
dit thema kan bijdragen aan de ontwikkeling
van teeltsystemen, waarbij een optimale op
brengst en gewaskwaliteit wordt bereikt bij
een minimale beïnvloeding van het milieu.

Onderzoek
Sedert eind 1956, toen het bodemvruchtbaarheidsonderzoek ten behoeve van de
tuinbouw aan de taken van het IB werd toe
gevoegd, is veel onderzoek verricht naar de
bemesting en de kwaliteit van tuinbouwge
wassen. Dit onderzoek werd voor een be
langrijk deel uitgevoerd door medewerkers
van het IB die waren gedetacheerd bij de
proefstations te Wilhelminadorp, Naaldwijk
en Aalsmeer. Mede omdat alle gedetacheerden, alsmede het hoofd van de afdeling Be
mesting in de Tuinbouw, het instituut in de
loop van de verslagperiode hebben verlaten,
is deze lijn van onderzoek vrijwel volledig af
gesloten. Taken op het gebied van de be
mesting en de kwaliteit van tuinbouwgewas
sen zijn (of worden) overgedragen aan de
betrokken proefstations.
Het huidige onderzoek van het IB richt zich
vooral op het afstemmen van het aanbod
van water en nutriënten op de behoeftepa
tronen van gewassen, in een reeks van teelt-
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* teeltsysteem
* gewasbehoefte
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voedingsoplossing

Figuur 30. Schematisch
overzicht van het substraatteeltonderzoek.
Het zwaartepunt van
het IB-onderzoek be
vindt zich binnen de ge
broken li/n.

systemen. Daarbij wordt gestreefd naar een
zo gering mogelijke uitspoeling van nutriën
ten gedurende de teeltperiode en een zo ge
ring mogelijke ophoping van nutriënten in
grond of substraat aan het eind van de teelt
periode.
De koppeling tussen vraag naar en aan
bod van nutriënten vereist onderzoek naar
de groei en het functioneren van wortelstel
sels in grond en substraat. Daarbij is de zuur
stofvoorziening in de veelal natte substraten
een kritische factor. Het onderzoek heeft
aangetoond dat verschillen tussen gewassen
in hun vermogen om luchtkanalen in hun
wortels te vormen corresponderen met pro
blemen bij de overschakeling naar kunstma
tige substraten. Daarnaast wordt aandacht
besteed aan:
— de mate van buffering in het systeem, in af
hankelijkheid van het volume van de
grond of het substraat;
— de ruimtelijke verdeling van nutriënten in
de grond of het substraat;
— de periodieke uitspoeling van in de grond
of het substraat opgehoopte nutriënten;
en
— de mogelijkheid om de samenstelling van
de voedingsoplossing te variëren, in af
hankelijkheid van de gewasbehoefte.
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Er wordt onderzoek verricht aan een viertal
teeltsystemen:
1. teelt van groente op voedingsfilm (IB,
Haren),
2. teelt van groente en snijbloemen op
steenwol (PTOG, Naaldwijk),
3. teelt van potplanten in een 'eb en vloed'
[fertigatiejsysteem (PBN, Aalsmeer), en
4. fertigatie in de fruitteelt (PFW, Wilhelminadorp).
In deze teeltsystemen is er (van 1 naar 4) een
toename van de buffering van nutriënten en
een afname van de beheersbaarheid, van
wege de onzekerheid omtrent de kwantifice
ring van de water- en nutriëntenhuishoudin
gen. De verwachting is dat met het onder
zoek in elk van deze vier teeltsystemen de
theoretische basis kan worden gelegd voor
de extrapolatie van resultaten naar andere
variëteiten en gewassen in deze teeltsyste
men.
Het onderzoek aan de vier genoemde
teeltsystemen is in de eerste plaats gericht op
het formuleren en toetsen van modellen voor
het transport en de opname van wateren nu
triënten. Het ontwikkelen van dergelijke mo
dellen vereist de integratie van kennis van uit
eenlopende vakgebieden, zoals plantenfysi
ologie, wortelecologie, fysica en chemie.
Daarom wordt in het kader van dit onder
zoek samengewerkt met een groot aantal
onderzoekinstellingen, waaronder de proef
stations in Wilhelminadorp (PFW), Naaldwijk
(PTOG) en Aalsmeer (PBN), het SC (ICW),
CABO, IMAG, TFDL en de Vakgroep Tuinbouwplantenteelt van de LUW. Landelijk
wordt het substraatteeltonderzoek gecoördi
neerd in het kader van het Landelijk Onder
zoekprogramma Substraatteelt (LOPS).
De plaats van het IB in dit samenwerkings
verband kan worden toegelicht aan de hand
van figuur 30. In deze figuur is schematisch
de teelt van een gewas op een substraat bij
een recirculerende voedingsoplossing weer
gegeven. Het zwaartepunt van het IB-onder
zoek bevindtzich binnen de gebroken lijn. De
behoeftepatronen van gewassen, in afhan
kelijkheid van teelt- en klimaatsomstandig
heden, liggen vooral op het terrein van de
proefstations, de Vakgroep Tuinbouwplantenteelt van de LUW, en het CABO. Het ont-

smetten en de sturing van de voedingsoplos
sing liggen vooral op hetterrein van de TFDL,
het IMAG en de proefstations. Het zwaarte
punt van het IB-onderzoek ligt op transport
processen van nutriënten en water, interac

ties van nutriënten met het substraat, de ont
wikkeling en het functioneren van wortelstel
sels, de opname van nutriënten, en de inte
gratie van deze kennis in simulatie- en beheersmodellen.

Dosering van water en nutriënten in de Nederlandse tuinbouw
P.A.C. Raats

Inleiding
In de Nederlandse tuinbouw is er grote be
langstelling voor automatisering van monito
ring en dosering van water en nutriënten.
Deze ontwikkeling biedt perspectieven voor
een betere afstemming van het aanbod van
water en nutriënten op de behoeftepatronen
van gewassen. De vraag naar nutriënten in
een bepaalde teelt en op een bepaald mo
ment hangt af van de ontwikkelingsfase, de
groeisnelheid, en de gewenste kwaliteit van
het gewas. De gewenste concentraties in de
voedingsoplossing hangen af van:
— de benodigde watergift;
— de mate van buffering in het systeem in af
hankelijkheid van het volume van voe
dingsoplossing, substraat, of grond;
— de onzekerheid van de vraag naar nutriën
ten;
— de fluctuaties van de evaporatie op kortere
(orde van dagen) of langere (orde van we
ken) termijn;
— de ontwikkelingsfase van het gewas en de
tijd van het jaar, mede gelet op de kwali
teitseisen van het produkt.
In de tuinbouw groeit het besef dat verliezen
van nutriënten naar het milieu zoveel mogelijk
moeten worden vermeden. Dit betreft niet al
leen uitspoeling van nutriënten en van restan
ten en afbraakprodukten van gewasbe
schermingsmiddelen, maar ook afval in de
vorm van gewasresten of snoeisel, van pot
grond en steenwol, inclusief eventueel daarin
opgehoopte zouten en gewasbeschermings
middelen, en van plastic. Het streven is naar

een zo volledig mogelijke benutting van toe
gediende voedingsstoffen.
In deze bijdrage worden teeltsystemen ge
typeerd op basis van hun balansen van water
en nutriënten. Hierbij wordt een onderscheid
gemaakt in systemen met en zonder draina
ge/uitspoeling.

Balansen van water en nutriënten in
systemen met drainage/uitspoeling
Het eenvoudigste model voor water (sub
script w) en een nutriënt (subscript n) be
schouwt de balansen van enerzijds de inputs
I naar de wortelzone en anderzijds de opna
mes U door de wortels, de drainage/uitspoe
ling L vanuit de wortelzone, de accumulaties
A in de wortelzone, en de faseveranderin
gen/reacties R in de wortelzone. Uitgedrukt in
de fracties /* = U/1, X = L/l, a = A/I, enp= R/l
worden de massabalansen voor het wateren
het nutriënt gegeven door:

"t Xw

Mn + ^n

+ aw + pw - 1

(1)

+ a n + Pn - 1

(2)

Met de inputs, de opnames, en de drainage/
uitspoeling zijn geassocieerd de concentra
ties q = ln/lw, Cu = Un/Uw, en q = Ln/Lw. De
concentratieverhoudingen yu = cu/c, voorde
opname door de wortels, en yi = q/c, voor de
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Figuur 31. Koppeling
van balansen van water
en nutriënten in syste
men met drainage/uit
spoeling:
A: dimensieloze opna
me-concentratie Yu als
functie van de opname
fracties
en n<n/ en B:
dimensieloze drainage/
uitspoeling-concentra
tie yi als functie van de
drainage/uitspoelingfracties \w en\r.

drainage/uitspoeling voldoen aan de verge
lijkingen:

Yu -

Yi

Mn

1

Xn - 0Én - P n

Mw

1 " Xw - 0CW - Pw

Xn

1 - Mn - an - Pn

Xw

1

(3)

(4)

Mw - &W - Pw

Vergelijkingen (3) en (4) zijn weergegeven in
respectievelijk figuren 31 a en 31 b.
Figuur 31a toont yu als functie vanMN met MW
als parameter. In figuur 31 a is de lijn (1,1; 1 ,oo)
de limiet geldend voor volledige opname
van het nutriënt. Naarmate de opnamefrac
tie van het water kleiner is, is de opnameconcentratie-verhouding Yu groter. De lijnen
(0,0; 0,°o) en (0,0; 1,1) zijn, respectievelijk, de
limieten van geen opname van het water
(mw = 0, Xw = 1 ) en volledige opname van het
water (Mw = 1/ Xw = 0). Het punt (0,0) is de
limiet van een zout dat niet wordt opgeno
men door de plant. Op de lijn (0,1 ; 1,1) zijn
de opnames van water en nutriënten zoda
nig gebalanceerd dat de opnameconcentra
tie gelijk is aan de concentratie c, van de in
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put. Beneden deze lijn is de door de plant op
genomen oplossing verdund t.o.v. de input,
boven deze lijn geconcentreerd.
Figuur 31b toont yi als functie van \n, met\w
als parameter. In figuur31b is de lijn (1,1; 1,°°)
de klassieke relatie tussen de drainagefractie
Xw en de concentratie in het drainagewater
van een zout dat niet door de plant wordt op
genomen (Raats, 1975). Deze limiet speelt
een belangrijke rol in de literatuur over zoute
gronden, waarbij veelal ook de invloed van
de accumulatiefractie an en van de faseverandering-/reactie-fractie pn de nodige aan
dacht krijgen. De lijnen (0,0; 0,oo) en (0,0; 1,1)
zijn, respectievelijk, de limieten van volledige
opname van het water (xw = 0) en geen op
name van het water (\w = 1 ). Het punt (0,0) is
de limiet van de volledige opname van het
nutriënt. Op de lijn (0,1 ; 1,1) zijn de opnames
van water en nutriënten zodanig gebalan
ceerd dat de concentratie van het drainage
water gelijk is aan de concentratie c, van de
input. Beneden deze lijn is het drainagewater
verdund t.o.v. de input, boven deze lijn ge
concentreerd.
Vergelijkingen (3) en (4) geven de samen
stellingen van de oplossing die door de plant
wordt opgenomen en van de drainage/uit
spoeling. Voor goed gemengde systemen,
met name voor systemen waarin de voe
dingsoplossing snel circuleert, is de samen-
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Stelling van de voedingsoplossing op alle
plaatsen nagenoeg gelijk aan de samenstel
ling van de drainage/uitspoeling. Voor syste
men waarin de doorstroming langzaam is,
zal de samenstelling afhangen van de plaats.
Figuur 32 toont voorbeelden van het verloop
van de concentratie in systemen met draina
ge/uitspoeling bij transport van de voedings
oplossing door verdringing, zonder enigerlei
menging (Raats, 1980).

•

Balansen van wateren nutriënten in
systemen zonder drainage/uitspoe
ling
Systemen zonder drainage/uitspoeling bie
den de beste perspectieven voor het mini
maliseren van verliezen naar het milieu. Der
gelijke systemen kunnen het beste worden
gekarakteriseerd op basis van buffercapaci
teiten voor water en nutriënten. De bufferca
paciteiten Bwen Bn voor water en nutriënt zijn
gedefinieerd als de voorraden direct na aan
vulling gedeeld door het verbruik in het tijds
interval tussen twee aanvullingen. Als de
concentratie van de voedingsoplossing na
de aanvulling Co is, dan is de relatieve con
centratie op het moment vlak voor de vol
gende aanvulling gelijk aan:

c/cn =•

0.9
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(5)

I - Bw"1

Figuur 32. Verloop van
de concentratie in syste
men met drainage/uit
spoeling bij puur con
vectief transport.

relatieve concentratie
(C/Co)

Figuur 33 toont c/c0 als een functie van Bn,
met Bw als parameter. Aan de eis dat C/CQ niet
meer dan Ô afwijkt van I, is voldaan als:

1
—<
Ô

1.0

Bw'1 - Bn"1

< 1.

(6)

De curve Bw = oo geldt ook voor een sys
teem waarin het volume op een constant peil
wordt gehouden. Deze curve suggereert dat
in een systeem met een buffercapaciteit Bn =
4 en een fout van maximaal 20% in de schat
ting van de nutriëntenbehoefte een wekelijk
se controle ruimschoots voldoende is, waar
bij ook nog ruimte is voor enkele dagen tus-

Figuur 33. De verhou
ding van de concentra
ties vlak voor en vlak na
aanvulling van de voe
dingsoplossing in een
systeem zonder draina
ge-
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Figuur 34. Verandering
van de concentratie
voor gegeven bufferca
paciteiten: zie tekst voor
nadere toelichting.
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Bij de monitoring van voedingsoplossin
gen door middel van de bemonsteringen of
in-situ metingen zal rekening moeten worden
gehouden met deze dagelijkse fluctuaties.
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/s
•s

buffercapaciteit voor water (B w)

sen het tijdstip van bemonstering en de bij
sturing op basis van de analyses.
Wanneer de aanvulling één keer per dag
plaatsvindt, dan kan voor gegeven bufferca
paciteiten Bw en Bn eenvoudig nagegaan
worden of de concentratie op een bepaald
moment toeneemt of afneemt. Figuur 34
toont enkele aspecten van het verloop van
de concentratie met de tijd t (uren) voor een
hypothetisch teeltsysteem met:
— aanvulling van water en nutriënt op tijdstip
to;

— wateropname alternerend tussen een con
stante waarde in de periode to tot to + 12
uren 'overdag' en de waarde nul in de
periode t0 + 12 uren tot t0 + 24 uren
"s nachts';
— nutriëntopname uniform over het hele
etmaal.
In teeltsystemen met Bn > Bw is er een netto
toename van de concentratie. In teeltsyste
men met Bn < Bw is er een netto afname van
de concentratie. De groep teeltsystemen met
Bn < Bw valt uiteen in drie subgroepen:
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- in de subgroep met Bn < Bw/2 neemt gedu
rende het gehele etmaal de concentratie
af;
- in de subgroep met Bw/2 < Bn < (Bw-l)/2
neemt overdag de concentratie eerst toe
maar later af;
- in de subgroep met (Bw-l)/2 < Bn < Bw
neemt overdag de concentratie steeds af.

In het voorgaande is de noodzaak aange
toond om zowel voor systemen met draina
ge/uitspoeling als voor systemen gebaseerd
op recirculatie van de voedingsoplossing de
balansen van nutriënten te bezien in samen
hang met de balans van water. Het grote
aantal primaire en secondaire parameters
impliceert dat voor het doel van deze bijdra
ge een keuze uit een groot aantal relaties tus
sen die parameters moest worden gemaakt.
Alternatieven zijn te vinden in Raats (1980),
Van Noordwijk en Raats (1982), en De Willi
gen and Van Noordwijk (1987).
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10. NUTRIËNTENDYNAMIEK

In de landbouw worden nutriënten aan de
bodem toegevoerd in de vorm van kunst
mest, dierlijke mest, gewasresiduen en ande
re organische materialen, en metdeatmosferische depositie (voornamelijk stikstof en
zwavel). Verder kan stikstof uit de atmosfeer
door bepaalde micro-organismen in de bo
dem worden vastgelegd in organische vorm.
Voor zover dit het menselijk handelen be
treft, is het toedienen van nutriënten gericht
op het handhaven van een goede bodem
vruchtbaarheid en een optimale nutriënten
voorziening van gewassen. Daarbij wordt er
naar gestreefd het aanbod van nutriënten in
plaats en tijd af te stemmen op de behoefte
van het gewas. Nutriënten dienen in vol
doende mate aanwezig te zijn op die diepte
in de bodem waar een actief wortelstelsel zo
wel water als nutriënten opneemt. Nutriënten
op grote diepte zijn niet toegankelijk vooreen
ondiep wortelend gewas en nutriënten in een
droge bovengrond worden niet opgenomen
door een gewas dat zijn vocht uit diepere la
gen betrekt. Ook de afstemming in de tijd is
van belang. Nutriënten die laat in het groei
seizoen mineraliseren in de bodem, worden
niet, of in mindere mate, door het gewas op
genomen. Indien zij wel worden opgenomen,
kunnen zij een negatieve invloed hebben op
de kwaliteit van oogstprodukten (suikerbie
ten).
Wanneer het aanbod aan nutriënten, in de
tijd of met de diepte in het profiel, niet aansluit
op de behoefte van het gewas, kan de ge
wasontwikkeling worden belemmerd (tekort)
of kunnen verliezen van nutriënten naar de
omgeving plaatsvinden (overschot).
In veel teeltsystemen is de hoeveelheid nu
triënten die met meststoffen wordt toege
diend groter dan de hoeveelheid nutriënten
die met plantaardige of dierlijke produkten
wordt afgevoerd. Zo is op intensieve graslandbedrijven de jaarlijkse aanvoer van stik
stof met kunstmest, krachtvoer en via atmos
ferische depositie, ruim 400 kg per hectare
hoger dan de jaarlijkse afvoer van stikstof
met melk en vlees. Aangezien een groot deel
van de ongeveer 1,2 miljoen hectare gras
land in Nederland intensief beweid wordt,
betekent dit dat er een aanzienlijke hoeveel
heid stikstof in het systeem achterblijft of ver
loren gaat naar de omgeving.
Een ander voorbeeld betreft fosfaat. De

hoeveelheid P2O5 die met dierlijke mest mag
worden toegediend, bedraagt 250 kg per
hectare per jaar voor grasland en 125 kg
voor bouwland, terwijl de onttrekking door
deze gewassen gemiddeld respectievelijk
110 en 70 kg per hectare per jaar bedraagt.
Deze voorbeelden illustreren dat in de Ne
derlandse landbouw veelal geen sprake is
van een sluitende mineralenbalans, dat wil
zeggen, een situatie waarbij de toevoer van
nutriënten gelijk is aan de afvoer met plant
aardige of dierlijke produkten.
Nutriënten die niet door gewassen worden
opgenomen, kunnen ofwel in de bodem wor
den vastgelegd, ofwel verloren gaan naar de
omgeving. In het geval van fosfaat wordt
waarschijnlijk een groot deel van het niet-opgenomen fosfaat in de bodem vastgelegd in
minerale vorm. In het geval van stikstof kan
een deel van de niet-opgenomen hoeveel
heid worden vastgelegd in organische vorm,
maar de meeste stikstof gaat waarschijnlijk
verloren naar de omgeving, als gevolg van
de vervluchtiging van ammoniak of andere
gasvormige produkten, en de uit- of afspoe
ling van nitraat.
Om tot een goede afstemming te komen
van het aanbod van nutriënten op de gewas
behoefte, is inzicht nodig in de nutriëntendynamiek in bodem/gewas-ecosystemen en in
de factoren die deze processen beïnvloeden.
In het kader van het thema Nutriëntendynamiek wordt onderzoek gedaan naar nu
triëntenbalansen in bodem/gewas-ecosystemen en nutriëntenstromen in ruimte en tijd. De
dynamiek van nutriënten wordt gerelateerd
aan eigenschappen van het uitgangsmateri
aal (kunstmest, dierlijke mest, gewasresten),
fysische en chemische bodemkenmerken, de
bodem biosfeer,
gewaseigenschappen,
teeltmaatregelen, en randvoorwaarden ge
steld door omgevingsfactoren. Het doel van
dit onderzoek is bij te dragen aan een opti
male nutriëntenvoorziening van gewassen en
een beperking van de milieubelasting door
nutriënten.
Het onderzoek binnen het thema Nutriëntendynamiek is onderbouwend voor de the
ma's 'Geïntegreerde plantaardige produktie', 'Bemesting' en 'Dierlijke mest'.
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Onderzoek
Het onderzoek naar de dynamiek van nu
triënten is gericht op het kwantificeren van
nutriëntenstromen in vollegrondsteelten en
op het ontwikkelen van simulatiemodellen
waarmee de betrokken processen en om
standigheden in hun onderlinge samenhang
worden beschreven.
Gedurende de verslagperiode werd met
name aandacht besteed aan de dynamiek
van stikstof, kalium en fosfaat in akkerbouw
systemen. Onderzoek naar de kwantificering
van stikstofstromen op intensief beweid gras
land werd geïnitieerd gedurende de verslag
periode.

Op het gebied van de stikstof werd veel
aandacht besteed aan de mineralisatie en
immobilisatie van stikstof in de bodem. Dit
onderzoek richtzich nietalleen ophetvergroten van het inzicht op procesniveau, maar
ook op het vinden van eenvoudige methoden
voor de bepaling van de hoeveelheid stikstof
die in het veld kan mineraliseren. Andere pro
cessen die aandacht kregen zijn nitraatuit
spoeling, transport van stikstof in de wortel
zone en opname door wortels, denitrificatie
en ammoniakvervluchtiging. Op het gebied
van fosfaat en kalium werd aandacht be
steed aan de vastlegging en de beschikbaar
heid in de bodem in meerjarige veldproeven.

Bewortelingsintensiteit en efficiëntie van meststofopname
M. van Noordwi/k en P. de Willigen

Inleiding
Bij bemestingsonderzoek gaat het enerzijds
om de vraag hoeveel nutriënten in de bewortelde zone aanwezig moeten zijn om een
goede gewasgroei te garanderen, en ander
zijds hoeveel moet worden toegediend om
de chemische bodemvruchtbaarheid op het
gewenste peil te houden. De benodigde
aanvulling van de beschikbare hoeveelheid
nutriënten bestaat uit de met oogstprodukten
afgevoerde hoeveelheid plus de verliezen
naar het milieu, minus de toevoer uit andere
milieucompartimenten.
Bij de berekening van de hoeveelheid
meststoffen die aan het begin van het groei
seizoen in de bewortelde zone aanwezig
moet zijn, gaat het om verliezen naar het mi
lieu tijdens het groeiseizoen, de afvoer met
oogstprodukten èn de hoeveelheid die nodig
is om de benodigde transportsnelheden naar
het worteloppervlak te garanderen geduren
de het groeiseizoen. Deze laatste hoeveel
heid hangt sterk af van de bewortelingsdichtheid, van de eis van het gewas en van
de transportmogelijkheden voor de betref
fende stof.
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Verkleining van de voor het onderhouden
van transportprocessen benodigde hoeveel
heid nutriënten kan leiden tot een vollediger
benutten door het gewas van de beschikbare
voorraad in de bodem en, bij een aangepast
bemestingsbeleid, bijdragen tot verminde
ring van verliezen naar het milieu, met name
na het groeiseizoen.

Theorie
Een wortelstelsel bestaat uit wortels van aller
lei leeftijden en vertakkingsgraad, in diverse
lagen van de grond en met een verschillende
mate van contact met watergevulde poriën.
Men kan een wortelstelsel opdelen in een be
perkt aantal verschillende categorieën, die
elk door een typische wortel vertegenwoor
digd kunnen worden. Voor dergelijke typi
sche wortels is het mogelijk transport van op
geloste stoffen in het bodemvocht naar het
worteloppervlak toe te beschrijven. Voor het
wortelstelsel als geheel moeten vervolgens
de opnamemogelijkheden van de diverse
typen wortels, gewogen naar hun voorko
men, worden geïntegreerd.

Het eenvoudigste geval betreft parallelle,
regelmatig verdeelde wortels (figuur 35). In
dit geval kan aan elke wortel een cilinder
grond toegerekend worden, van waaruit op
name plaatsvindt. Figuur 36 toont een con
centratieprofiel in een doorsnede door zo'n
cilinder. Transport van opgeloste stoffen naar
de wortel vindt plaats door massastroming
en diffusie. In eerste instantie wordt hier
alleen diffusief transport beschouwd.
Uitgaande van een regelmatige beginconcentratie (Q), zal opname door de wortel lei
den tot een daling van de concentratie aan
het worteloppervlak, hetgeen diffusief trans
port naar de wortel toe veroorzaakt. Opna
me aan het worteloppervlak kan doorgaan
met een snelheid die is vereist voor maximale
groei van de plant, totdat aan het wortelop
pervlak een limiterende concentratie (C|im) is
bereikt.
Bij concentraties lager dan C|im is de plant
niet in staat om nutriënten op te nemen met
een snelheid die vereist is voor maximale
groei. Op het moment dat Qim wordt bereikt,
is van de beginhoeveelheid beschikbaar
nutriënt een deel opgenomen en een deel
achtergebleven in de grond. Deze laatste
hoeveelheid bestaat op haar beurt uit twee
gedeelten: (1) een hoeveelheid die wegens
de eigenschappen van de grond en hettransportgedrag van het betreffende nutriënt niet
met de vereiste snelheid kan worden opge
nomen, en (2) een hoeveelheid die wegens
eigenschappen van de plant niet met de ver
eiste snelheid kan worden opgenomen. Dit
laatste deel komt overeen met de hoeveel
heid die aanwezig is als overal in de grondcilinder de concentratie gelijk is aan de Qim.
Uit plantenfysiologische literatuur valt af te
leiden dat Qim in landbouwkundige zin ver
waarloosbaar klein is, behalve voor sterk ad
sorberende stoffen, zoals fosfaat in sterk fos
faat-bufferende gronden.
Bij het opstellen van de transportvergelij
kingen is aangenomen dat de interne regula
tie van nutriëntopname door de plant volle
dig is. De meeste tot dusver bestaande mo
dellen (Nye and Tinker, 1977; Barber, 1984)
gaan uit van opname bepaald door de exter
ne concentratie. Onze aanname betekent
dat, indien mogelijk, de plant opneemt wat
nodig is voor maximale groei en niet meer.
De vereiste opnamesnelheid per wortel is

Figuur
35.
Cilinder
grond toegerekend aan
een enkele wortel, bij
een parallelle, regelma
tige verdeling.

concentratie

afstand tot middelpunt wortel
Figuur 36. Schematisch verloop van de concentratie met de afstand tot het
wortelmiddelpunt (R), in een cilinder grond, toegerekend aan een enkele
wortel, bij twee worteldichtheden. Wanneer de concentratie aan het wortel
oppervlak is gedaald van de beginconcentratie, Q, tot de limiterende
concentratie, Qlm, bestaan de profielen gegeven door curve Cj resp. C2- De
worteldichtheid in het geval van C2 is het dubbelevan die bij Cj. Destraal van
de cilinder grond is gelijk aan Ri resp. R2 (waarbij R2 = Ri/\[,j].

dan gelijk aan de totale opnamebehoefte
gedeeld door het aantal levende wortels.
Voor de lineaire groeifase van een gesloten
gewas is de opnamebehoefte nagenoeg
constant in de tijd. Bij een stationair wortel
stelsel leidt de aanname van gereguleerde
opname tot een constante dagelijkse opna
me per eenheid wortellengte.
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De aanname dat de plant intern de nu
triëntenopname volledig reguleert, heeft tot
gevolg dat een verdubbeling van de wortel
dichtheid leidt tot een halvering van de beno
digde opname per eenheid wortellengte en
daarmee tot een vlakker kritisch concentra
tieprofiel en dus tot vollediger benutting van
de beschikbare voorraad. Naast dit effect
speelt ook mee dat de straal van de bij de
wortel behorende cilinder grond een factor
1A/2 kleiner wordt (figuur 36). Voor nutriënten

met een lineaire relatie tussen de concentra
tie in de bodemoplossing en de totaal aan
wezige beschikbare voorraad kan de tran
sportvergelijking, met de randvoorwaarden
die volgen uit de gekozen geometrie en con
stante opname, analytisch wiskundig worden
opgelost. De hoeveelheid nutriënt Q die kan
worden opgenomen met de vereiste snelheid
wordt gegeven door (De Willigen and Van
Noordwijk, 1987):

Q = S - W - V

met:

A(Ka + O)
100
W=f R02 G(URo) - —r— F(P)i
JT2P L
H (ai O + ao) O Dq

(2)

en:

(3)

V = (, 1 - jtRo2 Lrv ) (Ka + O) C,lim

De symbolen in deze vergelijkingen hebben
de volgende betekenis:
= zonder restrictie opneembare hoeveelheid nutriënt
Q
= beginhoeveelheid beschikbaar nutriënt
S
= hoeveelheid die niet met de vereiste snelheid kan worden
W
opgenomen
= hoeveelheid die vanwege fysiologische beperkingen niet
V
kan worden opgenomen
= vereiste opnamesnelheid gewas
A
= adsorptieconstante
Ka
= volumetrisch watergehalte
G
= dikte van de nutriëntrijke, bewortelde laag
H
= diffusieconstante
Do
= parameters
ai en ao
= wortelstraal
Ro
= wortellengtedichtheid
Lrv
= dimensieloze functie met wortellengtedichtheid en
G(Lrv,R0)
wortelstraal als parameters
= limiterende concentratie aan de wortelwand
Gim
= percentage wortel/grond contact
P
= dimensieloze functie van percentage wortel/grond contact
F(P)
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mg/cm3
mg/cm3
mg/cm3
mg/cm3
mg/(cm2.dag)
ml/cm3
ml/cm3
cm
cm2/dag
ml/cm3 en [ ]
cm
cm/cm3
[ ]

mg/cm3
[ ]
[ ]

Modelberekeningen
De hoeveelheid beschikbaar nutriënt (W),
die ten gevolge van transportbeperkingen
door een gewas niet met de vereiste snelheid
kan worden opgenomen, kan nu berekend
worden als functie van de wortellengtedichtheid in de bouwvoor (cm wortellengte per
cm3 grond) voor parameters die als typerend
kunnen gelden voor nitraat, kalium en fos
faat. De totale hoeveelheid beschikbaar nu
triënt benodigd voor maximale groei gedu
rende het groeiseizoen moet dus ten minste
deze hoeveelheid zijn, vermeerderd met de
hoeveelheid door het gewas onttrokken. Het
watergehalte van de grond, O, heeft grote
invloed op deze hoeveelheid (W), zoals blijkt
uit vergelijking (2).
De beschikbare hoeveelheid nitraat die
niet met de vereiste snelheid kan worden ont
trokken is gering zolang het watergehalte
minstens 15% (v/v) bedraagt (figuur 37). Al
leen bij lage wortellengtedichtheden (1 -2 cm
cm-3) en zeer lage watergehalten (minder
dan 15% v/v) kan verwacht worden dat sig
nificante hoeveelheden beschikbaar nitraat
in de bodem achterblijven.

200

nitraat-N
(kg ha1)

100

3

4

5

Lrv(cm cm>)

Figuur 37. De beschikbare hoeveelheid nitraat
die niet met de vereiste snelheid kan worden op
genomen als functie van de wortellengtedichtheid, Lry, bij twee volumetrische watergehaltes,
0 = 0,15 en 0,20 ml cm'3. Bij de berekeningen is
uitgegaan van volledig wortel-grond contact en
een regelmatige wortelverdeling.
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Figuur 38. De beschikbare hoeveelheid kalium die niet met de vereiste snel
heid kan worden opgenomen, als functie van de wortellengtedichtheid, L„,
bij
A: volledig wortel-grond contact, een regelmatige wortelverdeling en drie
volumetrische watergehaltes, 0 = 0,15; 0,20 en 0,30 ml cm'3, en
B: volledig wortel-grond contact (a) en 50% wortel-grond contact en een
regelmatige wortelverdeling (b) en volledig wortel-grond contacten een nietregelmatige wortelverdeling (c) bij een volumetrisch watergehalte van 0,30
ml cm'3.

De beschikbare hoeveelheid kalium die
niet met de vereiste snelheid kan worden op
genomen neemt sterk toe met afnemend wa
tergehalte en worteldichtheid. Daarnaast
blijkt ook dat een onvolledig contact tussen
wortel en grond en een niet-regelmatige ver
deling van wortels de achterblijvende hoe
veelheid sterk vergroten (figuur 38).
De beschikbare hoeveelheid fosfaat die
niet met de vereiste snelheid kan worden op
genomen, neemt, evenals in het geval van
kalium, sterk toe bij afnemend watergehalte.
Ook hier blijkt dat een onvolledig contact
tussen wortel en grond deze hoeveelheid
sterk vergroot. Verder blijkt dat in een sterk
adsorberende grond aanzienlijk meer fos
faat niet met de gewenste snelheid kan wor
den opgenomen bij eenzelfde volumetrisch
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fosfaat-P
(kg ha1)

vochtgehalte, dan in een zwak adsorberen
de grond (figuur 39).
De modelberekeningen wijzen op het be
lang, vooral waar het kalium en fosfaat be
treft, van de wortellengtedichtheid, de
grondsoort, het watergehalte, en de geo
metrie van het wortel-grond systeem. Een uit
gebreider wortelstelsel kan tot een betere
benutting van de beschikbare hoeveelheid
nutriënt leiden.

fosfaat-P
(kg ha ')

300

300

200

200-

0 = 0.30
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Resultaten
van experimenteel onderzoek
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Lrv
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Figuur 39. De beschikbare hoeveelheid fosfaat die niet met de vereiste snel
heid kan worden opgenomen als functie van de wortellengtedichtheid,
bij
A: volledig wortel-grond contact, een regelmatige wortelverdeling en twee
volumetrische watergehaltes, O = 0,15 en 0,30 ml cm'3, en
B: volledig wortel-grond contact (al en 50% wortel-grond contact en een
regelmatige wortelverdeling in een zwak adsorberende grond (b) en volledig
wortel-grond contact en een regelmatige wortelverdeling in een sterk adsor
berende grond (c) bij een volumetrisch watergehalte van 0,30 ml cm'3.
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Figuur 40. Berekende maximale P-opnamesnelheden per eenheid wortel
lengte als functie van de wortellengtedichtheid, Lrv, bij
A: een P-water getal (Pw) van 13,0 en vier volumetrische watergehalten, en
B: een volumetrisch watergehalte van 0,30 ml cm'3 en drie waarden van Pw:
Ia) 13,0, lb) 2,4 en (cj 1,6. De lijnen I en II geven de voor goede gewasgroei
benodigde opnamesnelheden weer bij een laagdikte van 20 cm, een drogestofproduktie van 200 kg ha'1 dag'1 en een P-gehalte in het gewas van 0,3%
(I) en 0,2% (III.
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In een serie proeven is de fosfaatopname
vergeleken van twee klonen Engels raaigras,
die verschillen in beworteling, maar niet in
bovengronds produktievermogen onder op
timale omstandigheden: kloon 40 heeft een
lagere worteldichtheid (en wortelgewicht)
dan kloon 39. Voor de beschrijving van de
fosfaatopname in deze proeven bleek het
nodig vooral aandacht te schenken aan de
aanloopfase van de gewasgroei, voordat de
opnamemogelijkheden van het wortelstelsel
overeenkomen met de gewasbehoefte.
Aangenomen is dat de wortel in deze fase
nutriënten opneemt met de maximale door
de omstandigheden (vochtgehalte, adsorp
tie) toegelaten snelheid. Indien voorts wordt
aangenomen dat in deze aanloopfase Qim
verwaarloosbaar klein is, kan de opname
door de wortel en het transport naar het wor
teloppervlak als 'zero-sink' proces worden
beschreven. De wortel wordt geacht een
concentratie van 0 aan de wortelwand te
handhaven en alle nutriënten op te nemen
die de wortel bereiken.
Figuur 40 toont de berekende maximale Popnamesnelheden per cm wortel, bij 'zerosink' opname, als functie van de P-toestand
en het watergehalte van de grond. Bij lage
worteldichtheid is ook bij een Pw-getal van 13
(13 mg P2O5 per liter grond) en gunstige tran
sportmogelijkheden (volumetrisch water
gehalte 0,3 ml per cm3) de maximale opname
lager dan de gewasbehoefte. In een zich ont
wikkelend gewas, bij een lage, zij het ge
staag toenemende, wortellengtedichtheid,
zal de opname gelijk zijn aan het maximaal
mogelijke. In die situatie wordt pas aan de
gewasbehoefte voldaan als de worteldicht-

P-opname
(/ug cm-1 week-1)

heid zover is toegenomen dat de vraag per
wortel gelijk is aan het aanbod per wortel. Dit
verklaart positieve effecten op de initiële gewasgroei van hoge bemestingsgiften, ook in
situaties waar de beschikbare voorraad in de
grond vele malen groter is dan de gewasbe
hoefte.
Figuur 41 toont de feitelijk gerealiseerde Popnamesnelheid per eenheid wortellengte in
proeven met twee klonen Engels raaigras bij
drie P-toestanden van de grond. De gear
ceerde trajecten geven berekende maximale
opnamesnelheden in een 'zero-sink' proces
aan, bij volumetrische watergehalten tussen
25 en 20%, resp. boven- en ondergrens van
het tijdens de proef heersende watergehalte.
De feitelijke opname blijkt op de relatief rijke
grond (Pw = 17) in het begin gelijk aan de be
rekende maximum snelheid, maar in de
daaropvolgende perioden daalt deze snel.
Op de matig rijke grond (Pw = 9) is de aan
vankelijke opnamesnelheid lager, maar ook
de daling geringer. Op de relatief arme
grond (Pw = 5) blijkt de opname per eenheid
wortellengte zelfs te stijgen en uiteindelijk
groter te zijn dan voor een 'zero-sink' proces
verwacht wordt. Dit laatste was waarschijn
lijk het gevolg van de ontwikkeling van mycorrhiza (schimmel-wortelsymbioses) in deze
grond. Wanneer werd gecorrigeerd voor de
aanwezige mycorrhiza hyfenlengte, bleek de
gerealiseerde opnamesnelheid nagenoeg
constant te zijn (figuur 41 ).
De klonen verschilden wel in snelheid van
wortelontwikkeling, en daardoor in P-res
pons, maar de opname van fosfaat uit
dezelfde grond was gelijk per lengte-eenheid
wortel.

o kloon 39
•

3

2
3
periode

Figuur 41. Vergelijking van experimenteel gevonden fosfaat-opnamesnelhe
den per eenheid wortellengte bij drie fosfaattoestanden van de grond: A: P„
= 17, B: Pw = 9, C: Pw = 5 en D: als C, maar gecorrigeerd voor mycorrhiza.
Het gearceerde gebied geeft de, op grond van een zero-sink proces bere
kende, maximale opnamesnelheden, bij een wortellengtedichtheid van 10
cm cm'3 en volumetrische vochtgehaltes variërend van 0,25 (
) tot
0,20 ml cm'3 [—
•).

Proeven met Engels raaigras toonden aan
dat een voorspelling van de P-opname op
gewasniveau mogelijk is, mits de benodigde
bodemparameters en de wortelontwikkeling
bekend zijn.
Op grond van de hier gepresenteerde the
orie kunnen gewasverschillen in benodigde
bodemvruchtbaarheidstoestand,
bodem
structuur en bemesting verklaard worden en
wordt extrapolatie van bemestingsadviezen
naar nieuwe gewassen, teeltwijzen en bo
demomstandigheden in principe mogelijk.
Kennis van de voor afdoende transport be
nodigde concentraties in de bodem kan bij
dragen aan een beter aangepaste bemes
ting en daarmee aan een vermindering van
nutriëntenverliezen naar het milieu.
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11.

BEMESTING

Reeds in de oudheid werden materialen van
plantaardige of dierlijke oorsprong aan de
bodem toegediend om de produktie van
gewassen te bevorderen. De wetenschappe
lijke basis voor het gebruik van meststoffen in
de landbouw werd echter pas in de vorige
eeuw gelegd, toen Justus von Liebig (18031873) vaststelde dat de plant haar voedings
stoffen in minerale vorm uit de bodemoplos
sing opneemt. Voedingsstoffen die door het
gewas worden verwijderd, of door uit- of af
spoeling verloren gaan, dienen regelmatig te
worden aangevuld door middel van het toe
dienen van organische of minerale meststof
fen. Vooral het gebruik van kunstmest heeft
sedertdien een grote vlucht genomen. Zo is
het gebruik van kunstmest in Nederland, uit
gedrukt als de som van N, P2O5 en K2O per
hectare cultuurgrond, sedert het begin van
deze eeuw toegenomen van minder dan 30
kg per ha tot het huidige niveau van onge
veer 350 kg per ha.
Er kan geen twijfel over bestaan dat het ge
bruik van meststoffen noodzakelijk is om in de
toenemende voedselbehoefte van de we
reldbevolking te kunnen blijven voorzien.
Naar verwachting zal het kunstmestgebruik,
dat nu mondiaal rond de 30 kg per ha ligt, de
komende decennia nog aanzienlijk stijgen.
In Nederland is hetgebruikvan meststoffen
in de landbouw echter onder druk komen te
staan, vooral vanwege de aantasting van het
milieu door stoffen die uit landbouwgronden
vrijkomen, door vervluchtiging, uit- of af
spoeling. Daarbij dient bedacht te worden
dat het gebruik van meststoffen in Nederland
waarschijnlijk het hoogste ter wereld is. Zo
lag het kunstmestgebruik in Nederland in
1985/86 op 248 kg N, 40 kg P2O5 en 59 kg
K20 per hectare cultuurgrond. Daarnaast
werd met de dierlijke mest nog eens 234 kg
N, 120 kg P2O5 en 288 kg K2O per hectare
geproduceerd, die voor 30-50% afkomstig
was van geïmporteerd krachtvoer. De totale
toevoer van nutriënten, uitgedrukt als de som
van N, P2O5 en K2O, die afkomstig was van
kunstmest en geïmporteerd krachtvoer, lag
daarmee op ongeveer 580 kg per hectare,
betrokken op ruim twee miljoen hectare cul
tuurgrond in Nederland. Alhoewel deze
cijfers geen inzicht geven in plaatselijke ver
schillen in de toevoer van nutriënten, geven
de genoemde cijfers toch een beeld van de

hoeveelheden stikstof, fosfaat en kali die hun
weg vinden naarde Nederlandse landbouw
gronden.
Naar verwachting zullen in het kader van
de milieuwetgeving verdere beperkingen
aan het gebruik van meststoffen in de Neder
landse landbouw worden opgelegd. Doel
van deze beperkende maatregelen is vooral
de vervluchtiging van ammoniak en uit- en
afspoeling van nitraat en fosfaatte verminde
ren. Het landbouwkundig onderzoek zal op
deze ontwikkelingen dienen in te spelen om in
de toekomst een hoog-produktieve land
bouw mogelijk te maken, die 'milieuvriende
lijk' produceert.
Doel van de bemesting van landbouwge
wassen is het aanbod van nutriënten in ruimte
(plaats in het profiel) en tijd zoveel mogelijk af
te stemmen op de gewasbehoefte. Bij het
aanbod van nutriënten dient zowel rekening
te worden gehouden met de nutriënten uit de
kunstmest als met de nutriënten die vrijko
men door omzetting (mineralisatie) van orga
nische materialen en het oplossen van mine
ralen in de bodem.
Voor de wetenschappelijke onderbouwing
van een 'milieuvriendelijke' adviesbasis voor
de bemesting van vollegrondsteelten is ken
nis nodig omtrent het gedrag van stoffen in
de bodem, de verdeling en het functioneren
van wortelstelsels en bodemorganismen, en
de nutriëntenbehoeften van gewassen.
Daarbij dient onder meer aandacht te wor
den besteed aan de invloed van de wijze en
het tijdstip van toedienen van kunstmest en
organische materialen (dierlijke mest, gewasresiduen) op het gedrag van stoffen in de
bodem, en op de invloed van bodemeigen
schappen en omgevingsfactoren op de ge
noemde processen. Deze kennis moet wor
den geïntegreerd in simulatiemodellen voor
de beschrijving van bodem/gewas-eco
systemen, die kunnen worden gebruikt voor
het ontwikkelen en wetenschappelijk onder
bouwen van 'milieuvriendelijke' bemestings
adviezen en het kwantificeren van de milieu
effecten van verschillende bemestingsstrate
gieën.

Onderzoek
Gedurende de verslagperiode werd een
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aantal onderzoekprojecten op het gebied
van de bemesting van akker- en tuinbouwgewassen afgerond. Het betreft hier onder
meer onderzoek naar de betekenis van che
misch grondonderzoek voor de voorspelling
van de gehalten aan Mg, K, Ca en Na in wei
degras, het effect van bekalking op de pH
van grasland en het verloop van de kali- en
fosfaattoestand op bouwland. Het zwaarte
punt van het onderzoek lag op de stikstofbe
mesting van akkerbouwgewassen. Daarbij
werd vooral aandacht besteed aan mineralisatie/immobilisatie van organisch-gebonden stikstof en uitspoeling van nitraat tijdens

en na het groeiseizoen. Bij het fosfaatonderzoek werd vooral aandacht besteed aan het
effect van de beschikbaarheid en ruimtelijke
verdeling van fosfaat in de bodem op de op
name door het gewas. Bij de uitvoering van
het onderzoek werd onder meer samenge
werkt met het CABO, PAGV, NMI, 1RS en
vakgroepen van de LUW.
In het kader van de Commissie van Des
kundigen inzake het Meststoffenbesluit lever
de het instituut adviezen betreffende de land
bouwkundige werking en te verwachten
milieueffecten van (nieuwe) meststoffen.

Een simulatiemodel voor de reactie van aardappelen op stikstofbemesting
J.J. Neeteson, D.J. Greenwood* en A. Draycott*

Inleiding

Figuur 42. Verband tus
sen de optimale stikstof
gift (Nop) en de hoeveel
heid minerale stikstof
(Nmi„) in de laag 0-30
cm bij aardappelen op
zandgronden verspreid
over Nederland (IBserie 84, 1973-1982/.

Stikstofbemestingsadviezen
voor
akker
bouwgewassen worden gegeven volgens de
Nmin-rnethode (Anon., 1986). Bij deze metho
de wordt rekening gehouden met de aard
van de gewassen, bijvoorbeeld granen,
aardappelen, suikerbieten. Verder hangt de
hoogte van de stikstofgift alleen af van de
hoeveelheid minerale stikstof (Nmin) die in het
vroege voorjaar in de bodem aanwezig is.
Voor het gewas aardappelen wordt nog wel

N0p(kg ha1)
500
400

25
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75

100

Nadv = 300 - 1,8 Nmin,
waarbij Nmin in de laag 0-30 cm gemeten
wordt en Nacjv en Nmin in kg N per ha worden
uitgedrukt. Dit advies is tot stand gekomen
door het rechtlijnige verband tussen Nmin en
de optimale kunstmeststikstofgift te bereke
nen op basis van een grote serie proefvelden
(Neeteson et al., 1984). De optimale stikstof
gift is hierbij bepaald op grond van de knol
opbrengsten bij verschillende stikstofgiften.
Een voorbeeld van een rechtlijnig verband
tussen de optimale stikstofgift (Nop) en de
hoeveelheid minerale stikstof (Nmin) is voor
aardappelen op zandgrond gegeven in
figuur 42.
Alhoewel de optimale stikstofgift een da
lende trend vertoont bij toenemende hoe
veelheden minerale stikstof in de bodem,
blijkt uit figuur 42 dat de meetpunten een
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onderscheid gemaakt tussen grondsoorten.
Het advies (Nacjv) voor consumptie-aardap
pelen op zandgrond is bijvoorbeeld:

1

Institute of Horticultural Research, Wellesbourne, United
Kingdom.

forse spreiding vertonen ten opzichte van de
lineaire regressielijn. Dit komt ook tot uiting in
de relatief lage waarde van de correlatie
coëfficiënt, r = 0,51, voor het voorbeeld in
figuur 42.
De stikstofbemestingsadviezen volgens de
Nmjn-methode zijn gebaseerd op een meting
aan het begin van het seizoen (Nmin) en een
meting bij de oogst van het gewas (Nop). Met
hetgeen er tussen deze twee metingen ge
beurt wordt niet expliciet rekening gehouden,
terwijl er zowel in de grond als in het gewas
vele processen plaatsvinden. Met een simu
latiemodel kunnen deze processen en hun
onderlinge samenhang nagebootst worden
en kan er wel expliciet rekening mee worden
gehouden.
In een samenwerkingsverband tussen het
IB en het Institute of Horticultural Research
(Wellesbourne, UK) is een simulatiemodel
voor de reactie van aardappelen op stikstof
bemesting ontwikkeld. Naast een puur we
tenschappelijk doel, nl. het vergroten van het
inzicht in de processen die een rol spelen bij
de stikstofbemesting van aardappelen, heeft
het onderzoek ook een praktisch doel. Het is
er namelijk op gericht om het model in de toe
komst te kunnen gebruiken voor de stikstofbemestingsadvisering. Er zullen dan ad
viezen gegeven kunnen worden die meer
perceelsgericht zijn dan de huidige adviezen.
Ook zal op elk willekeurig moment in het
groeiseizoen aangegeven kunnen worden of
het gewas voldoende stikstof tot zijn beschik
king heeft en of er reden is om extra stikstof
toe te dienen. Bovendien kunnen met een
simulatiemodel uitspraken gedaan worden
over de milieu-effecten van stikstofbemes
ting.
In het navolgende zal het model kort wor
den toegelicht en zal worden aangegeven
welke invoergegevens hiervoor nodig zijn.
Verder zullen enkele resultaten beschreven
worden die met het model verkregen zijn.

kan door het gewas opgenomen worden tot
dat er een concentratie van 0,46 kg N per ha
per cm is bereikt. Uit onderzoek is gebleken
dat een aardappelgewas bij lagere stikstof
concentraties geen stikstof meer aan de bo
dem kan onttrekken (Greenwood et al.,
1985a). Heeft het gewas meer stikstof nodig,
dan wordt dit gehaald uit de volgende laag
van 5 cm totdat ook hier de concentratie ge
daald is tot 0.46 kg stikstof per ha per cm, en
zovoort, totdat de maximale bewortelingsdiepte van het betreffende moment bereikt is.
Er wordt van uitgegaan dat alle minerale
bodemstikstof als nitraat aanwezig is, omdat
de snelheid van nitrificatie onder Nederland
se omstandigheden in het algemeen veel ho
ger is dan die van mineralisatie. Verder blijkt
uit metingen dat ammonium uit kunstmeststikstof in het algemeen binnen twee weken
na toediening wordt omgezet in nitraat. Voor
de mineralisatie wordt een vaste waarde
(1 kg N per ha per dag in de laag 0-100 cm)
aangenomen, die alleen gecorrigeerd wordt
voorde bodemtemperatuur. Meteen eventu
eel tijdelijk verdwijnen van (minerale) kunstmeststikstof, kort na de toediening ervan
(Neeteson et al., 1986), wordt geen rekening
gehouden. De neerwaartse beweging van
nitraat door het profiel geschiedt vanaf het
moment dat de grond op veldcapaciteit is en
er een neerslagoverschot is. Deze wordt be
rekend volgens het model van Burns (1974),
evenals de opwaartse beweging van nitraat.
De potentiële groeisnelheid van het aard
appelgewas (kg drogestof per ha) is afhan
kelijk van de te verwachten maximale op
brengst en het aantal dagen tussen opkomst
en oogst van het gewas. De groei wordt al
leen geremd als het gewas onvoldoende stik
stof kan opnemen. Details over de relaties
waarop het model is gebaseerd worden el
ders gegeven (Greenwood et al., 1985a,b;
Neeteson et al., 1987).
Met het model wordt van dag tot dag het vol
gende berekend:

Het model
In het model is de bodem onderverdeeld in
lagen van elk 5 cm dikte. Het totale aantal
lagen is afhankelijk van de maximale bewortelingsdiepte van het gewas. Alle minerale
stikstof die in de bovenste laag aanwezig is

—
—
—
—
—
—

de
de
de
de
de
de

potentiële totale drogestofproduktie
actuele totale drogestofproduktie
mineralisatie van organische stof
vochttoestand van de bodem
verplaatsing van nitraat door het profiel
diepte van beworteling
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Resultaten met het model

frequentie (%)
(n = 427)

o.o-

0.5

0.5-

1.0-

1.5

1.0

1.52.0

2.0-

2.5

2.53.0

> 3.0

I Y (gesimuleerd) - Y (gemeten) | (t ha -1

Figuur 43. Het absolute
verschil tussen gesimu
leerde en gemeten knol
opbrengsten von aard
appelen. Het aantal si
mulaties is 427: 7 stikstofhoeveelheden op61
proefvelden.

— de potentiële opname van stikstof
— de actuele opname van stikstof
— de verdeling van drogestof over het loof en
de knollen
— de verdeling van stikstof over het loof en de
knollen.
Hiervoor zijn de volgende invoergegevens
nodig:
— de hoeveelheid minerale bodemstikstof in
het vroege voorjaar
— het tijdstip van toediening van kunstmeststikstof
— de hoeveelheid toegediende kunstmeststikstof
— de pootdatum
— de verwachte maximale knolopbrengst
— de verwachte maximale bewortelingsdiepte
— de grondsoort
— de dagelijks gemiddelde waarde van de
bodemtemperatuur op 10 cm diepte
— de dagelijkse waarde van het neerslag
overschot.
Alle benodigde invoergegevens zijn in princi
pe eenvoudig te verkijgen. De hoeveelheid
minerale bodemstikstof is het enige dat spe
ciaal voor het model (evenals voor de Nminmethode) gemeten dient te worden. De
weersgegevens, inclusief de bodemtempe
ratuur, kunnen betrokken worden van het
dichtstbijzijnde weerstation van het KNMI.
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Het model is gebruikt om de knolopbreng
sten van 61 aardappelproefvelden te bere
kenen. De proefvelden zijn in samenwerking
met het PAGV aangelegd in de periode
1973-1982. Details over de opzet van de
proeven worden elders gegeven (Neeteson
and Wadman, 1987). Hier wordt slechts ver
meld dat er op elk proefveld zeven kunstmest-stikstofhoeveelheden zijn toegediend:
0, 100,150,200,250,300 en 400 kg N per ha.
Met het model is per proefveld de opbrengst
bij elk van de zeven stikstofhoeveelheden be
rekend, erzijn dus 7x61= 427 simulaties uit
gevoerd.
De volgende proefveldafhankeli/ke invoer
gegevens werden gebruikt:
— de gemeten hoeveelheid minerale bodem
stikstof in het vroege voorjaar
— de werkelijke datum waarop de kunstmeststikstof werd toegediend
— de werkelijke datum waarop de aardap
pelen werden gepoot
— de gemeten maximale knolopbrengst
(drogestof)
— de grondsoort (zand, zavel of klei)
— de door het KNMI gemeten dagelijkse
waarden van de bodemtemperatuur en
het neerslagoverschot.
Voor alle proefvelden werd aangenomen dat
de mineralisatiesnelheid 1 kg N per ha per
dag bedroeg, dat de maximale bewortelingsdiepte 60 cm was en dat de groei van de
aardappelen eindigde op 1 september.
Het verschil tussen de gesimuleerde en ge
meten knolopbrengsten is weergegeven in fi
guur 43. Het verschil was in 53% van de simu
laties minder dan 0,5 ton drogestof per ha en
in 76% minder dan 1 ton per ha. Deze resul
taten zijn zeer acceptabel, aangezien ver
schillen van 0,5 en 1,0 ton per ha overeen
komen met 4 en 8% van de gemiddelde drogestofopbrengst (12,6 ton per ha).
In slechts 20 van de 427 simulaties werd
een opbrengst voorspeld die significant af
week van de gemeten opbrengst (Neeteson
et al., 1987). In deze gevallen werd meestal
een te lage opbrengst voorspeld voor proef
velden waar geen kunstmeststikstof werd

toegediend of bij een toediening van 100 kg
N per ha.

Conclusies
De resultaten van de modelberekeningen zijn
zeer bemoedigend. De relatief goede over
eenstemming tussen de gesimuleerde en ge
meten knolopbrengsten toont aan dat de
processen die in het bodem/gewas-systeem
plaatsvinden, redelijk goed worden bena
derd. In vervolg op het hier gerapporteerde
onderzoek dient te worden nagegaan of het
model ook gebruikt kan worden voor de stikstofadvisering bij aardappelen, en of het be
tere resultaten geeft dan de huidige advies
methode. Tevens dient te worden onderzocht
in hoeverre het model met enige aanpassin
gen gebruikt kan worden voor andere ge
wassen, met name vollegrondsgroenten
(Greenwood et al., 1987).
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12. DIERLIJKE MEST

In Nederland wordt van oudsher dierlijke
mest toegepast in de landbouw. Dierlijke
mest bevat een groot aantal voedingsele
menten, die door het gewas kunnen worden
opgenomen. Nutriënten in minerale vorm zijn
direct beschikbaar voor hetgewas, terwijl nu
triënten in organisch-gebonden vorm na mi
neralisatie beschikbaar komen voor het ge
was. Verder bevat dierlijke mest organische
bestanddelen die bij kunnen dragen tot een
betere bodemstructuur en bodemvrucht
baarheid.
De afgelopen 25 jaar is de produktie van
dierlijke mestin Nederland bijna verdubbeld,
van ruim 50 miljoen ton in 1960 tot bijna 100
miljoen ton in 1985. De totale hoeveelheid
stikstof (N), fosfaat (P2O5) en kali (K20) die in
1985 met de dierlijke mest werd geprodu
ceerd, lag rond de 1,2 miljard kg. Hiervan
was naar schatting bijna 0,5 miljard kg af
komstig van geïmporteerd krachtvoer. Ter
vergelijking: het totale kunstmestverbruik in
dat jaar was 0,7 miljard kg.
De grote hoeveelheden dierlijke mest die in
Nederland worden geproduceerd leiden tot
een aantal ongewenste neveneffecten op het
milieu. Het gaat daarbij vooral om de ver
vluchtiging van ammoniak, die bijdraagt aan
de zure depositie in Nederland, en de uit- of
afspoeling van nitraat en fosfaat, die kan lei
den tot een achteruitgang van de kwaliteit
van grond- of oppervlaktewater. Deze pro
blematiek wordt nog versterkt door het feit
dat een groot deel van de niet-grondgebonden dierlijke produktie is geconcentreerd in
gebieden die relatief kwetsbaar zijn voor
aantasting van het milieu, onder meer door
dat juist in deze gebieden relatief veel bossen
en natuurterreinen voorkomen. Verderzijn de
veelal kalkarme of kalkloze zandgronden in
deze gebieden gevoelig voor verzuring en
kunnen zij van nature slechts geringe hoe
veelheden minerale stoffen vastleggen.
In het kader van de milieuwetgeving zal de
toediening van dierlijke mest aan landbouw
gronden in de toekomst nog verder worden
beperkt. Het gaat bij deze beperkingen in de
eerste plaats om de hoeveelheden mest en
de perioden waarin deze mogen worden uit
gereden. Daarnaast is ook de wijze van toe
dienen van belang: oppervlakkig toedienen,
inregenen, onderwerken of injecteren (incl.
zodebemesting). Voor de toekomst kan ook

gedacht worden aan het toevoegen van
componenten aan de mest, zoals stoffen die
de bindingscapaciteit van fosfaat in de
bodem verhogen, stoffen die ammoniakale
stikstof binden, of bijvoorbeeld nitrificatieremmers.
Voor de wetenschappelijke onderbouwing
van het beleid op het gebied van de dierlijke
mest is onder meer kennis vereist omtrent het
gedrag van dierlijke mest in de bodem en
omtrent de betekenis van dierlijke mest voor
het functioneren van bodemorganismen en
de dynamiek van organische stof in de bo
dem. Bij dit onderzoek dient zowel aandacht
te worden besteed aan de landbouwkundige
werking als aan de ecologische en milieu
effecten van de dierlijke mest, in relatie tot de
aard en samenstelling van de uitgangsmate
rialen, en het tijdstip, de hoeveelheid en de
wijze van toedienen. Verder dient gedifferen
tieerd te worden naar bodemtype, hydrolo
gie en vormen van bodemgebruik en teelt
systeem.
Deze kennis kan bijdragen aan een doel
matig en verantwoord gebruik van dierlijke
mest in de landbouw, waarbij het rendement
van de voedingsstoffen voor het gewas
wordt geoptimaliseerd, en de verliezen naar
het milieu zoveel mogelijk worden beperkt.

Onderzoek
Het onderzoek dat wordt uitgevoerd in het
kader van het thema 'Dierlijke mest' richt zich
op (a) het ontwikkelen van geschikte analy
semethoden, (b) de milieueffecten, (c) compostering als mogelijke verwerkingswijze, en
(d) het vaststellen van de bemestende waarde
('werkingscoëfficiënten') van al dan niet
voorbehandelde mest.
Het onderzoek naar de ontwikkeling van
geschikte analysemethoden voor dierlijke
mest was gedurende de verslagperiode
vooral gericht op de scheiding van vloeibare
en vaste fase van de mest (centrifugeren, fil
treren) en op het bepalen van vluchtige orga
nische vetzuren in de vloeibare fractie van de
mest. Voor de vloeibare fracties van varkensen kippemest kon een volledige ionenba
lans worden opgemaakt. De belangrijkste
kationen waren NH4+, K+ en, in mindere
mate, Na+. De voornaamste anionen waren
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HC03", organische vetzuren en, in mindere
mate, Cl". Het minerale deel van de vaste
fase bestond voornamelijk uit carbonaten en
fosfaten van Ca, Mg, AI, Fe(II) en Mn(II).
Het onderzoek naar de milieueffecten van
dierlijke mest had betrekking op het kwantifi
ceren van N- en P-fluxen in grasland en ak
kerbouwsystemen waaraan dierlijke mest
werd toegediend, en op de rol van opgeloste
organische verbindingen bij de mobiliteit en
beschikbaarheid van zware metalen in de
bodem. Verder werd aandacht besteed aan
het effect van nitrificatieremmers op de nitrificatie van ammoniakale stikstof uit de dierlijke
mest, en op de uitspoeling van nitraat. Het
onderzoek naar de vervluchtiging van am
moniak uit dierlijke mest, bij verschillende
wijzen van toediening, wordt gerapporteerd
onder het thema 'Zure depositie'.
Hetcomposteringsonderzoekbij het IB had
gedurende de verslagperiode vooral betrek

king op warmte- en stofoverdracht in de
composthoop en het ontwikkelen van een si
mulatiemodel voor het optimaliseren van de
procesvoering.
Een groot deel van het onderzoek naar de
bemestende waarde van dierlijke mest ('wer
kingscoëfficiënten', 'resteffecten') werd ge
durende de verslagperiode afgerond. Het
onderzoek dat werd voortgezet had vooral
betrekking op de mineralisatie en immobilisatie van stikstof uit dierlijke mest, en het ef
fect van nitrificatieremmers op deze proces
sen. Verder werd onderzoek verricht naar de
invloed van drijfmestinjectie op de fosfaatop
name door gras, en naar de rol van organi
sche stof in verschillende bedrijfssystemen op
klei-, zavel-, zand- en dalgronden. Het on
derzoek naar de bemestende waarde van
dierlijke mest sluit nauw aan op het thema
'Bemesting'.

Werking van stikstof uit kunstmest en dunne rundermest op gemaaid
grasland
W.P. Wadman, C.M.J. Sluijsmans en L.C.N. de la Lande Cremer

Inleiding
Het IB heeft in de jaren 1980-1984, te zamen
met een aantal andere instellingen (ROCHeino, PR, CABO, NMI en ICW), onderzoek
verricht naar de toediening van stikstofkunstmest en dunne rundermest op blijvend, nietbeweid grasland. Daarbij werd vooral aan
dacht besteed aan de opbrengsten de kwali
teit van het gras, de vruchtbaarheid van de
bodem en de omvang van de nitraatuitspoe
ling.
Een belangrijke doelstelling van het onder
zoek was het vergelijken van de stikstofbenutting door het gewas en de verliezen van
stikstof bij twee verschillende wijzen van toe
diening van dunne rundermest: oppervlakki
ge toediening en injectie. Bij oppervlakkige
toediening wordt de mest over het oppervlak
van het land verspreid. Bij mestinjectie wordt
dunne mest in sleuven op ca. 50 cm van el
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kaar op een diepte van 15 à 20 cm in de
grond gebracht, met behulp van een speci
aal voor dat doel ontwikkelde mestinjecteur
(Snijders et al., 1987). Het doel van het injec
teren van dunne mest is de ammoniakverliezen na het uitrijden van de mestzoveel moge
lijk te beperken. Vooral op zandgronden lij
ken er goede mogelijkheden te zijn voor het
injecteren van dunne mest (Wadman, 1988).

Proefopzet
De hier beschreven proef werd uitgevoerd te
Ruurlo (Gelderland) op een kalkloze zand
grond. De grondwaterstand in dit gebied kan
sterk fluctueren. In zeer natte perioden kan
het freatisch vlak tot in de zode reiken en in
zeer droge perioden zijn grondwaterstanden
tot 170 cm beneden maaiveld geregistreerd.

Tabel 5.

Resultaten van chemisch grondonderzoek op het proefveld te Ruurlo (maart 1980).
Bemonsteringsdiepte (cm)

pH-KCL
Organische stof (%)
Totaal-N (%)
Totaal-P (P2Ó5, mg/g)
PAL ( P2O5, mg/100 g )
Pw (P2O5, mg/1)
K-HCI (K20, mg/100 g)
MgO (mg/kg)

0-5

5-25

25-50

50-75

75-100

4,9
11,3
0,43
2,47
34
56
13
300

4,7
5,3
0,23
1,34
21
25
4
150

4,7
1,8
0,03
0,68
2
3
2
68

5,4
1,9
0,02
1,51
3
3
2
47

6,2
1,1
0,01
0,92
10
3
3
35

Het bodemprofiel behoort tot grondwatertrap V.
Voordat de proef werd aangelegd, is che
misch onderzoek verricht naar de samenstel
ling van de grond (tabel 5).
De hoofdobjecten in de proef waren op
pervlakkig toegediende dunne rundermest
(jaarlijks 0, 10, 20 en 40 ton per ha) en geïn
jecteerde dunne rundermest (jaarlijks 0, 20,
40 en 80 ton per ha). De rundermest werd in
het voorjaar toegediend met behulp van een
proefveld-drijfmestdoseermachine
(Sche
pers, 1978; Neeteson, 1988). Deze hoofdob
jecten werden in een split-plot proefschema
gecombineerd met vier giften kunstmest-N
(gemiddeld jaarlijks 0, 193, 386 en 579 kg
stikstof per ha in de vorm van kalkammonsalpeter en magnesamon). De giften aan kunst
mest-N werden verdeeld over de diverse
sneden van het gras. Overeenkomstige be
handelingen vonden ieder jaar op dezelfde
veldjes van het proefveld plaats.
De gemiddelde samenstelling van de dun
ne mest was als volgt: 109 kg drogestof, 4,9
kg N, 1,7 kg P2O5, 6,2 kg K2O, 2,3 kg CaO
en 1,3 kg MgO perton dunne mest. De fractie
minerale N bedroeg gemiddeld 41 % van het
totaal-N gehalte van de mest.
De drogestofopbrengst en de N-opname
van het gras werden na elke snede bepaald
(PR en CABO). De resultaten hiervan zijn ver
slagen door Snijders et al. (1987). De totale

drogestofopbrengst van het gras werd in de
jaren 1980-1984 over resp. 7, 6, 5, 5 en 6
sneden verdeeld. Gedurende het groeisei
zoen werd de hoeveelheid minerale N in het
bodemprofiel (0-1 m) bepaald (IB). Buiten het
groeiseizoen werd de nitraatuitspoeling naar
het grondwater gemeten (ICW).

Stikstofwerking
De 'stikstofwerking' (N-werking) van een
stikstofmeststof heeft betrekking op de hoe
veelheid stikstof die gedurende het groeisei
zoen beschikbaar komt voor het gewas. In
dien men aanneemt dat alle minerale stikstof
in de bewortelbare zone beschikbaar is voor
het gewas, kan de stikstofwerking van een
meststof worden bepaald door de stikstofop
name door het gewas en de verandering in
de hoeveelheid minerale stikstof in de bewor
telbare zone gedurende het groeiseizoen te
meten in bemeste en onbemeste veldjes.
Voor niet-beweid, permanent grasland,
geldt voor onbemeste veldjes:
N°gras + AN°min = bO

(1)

waarbij N°gras de hoeveelheid stikstof is die
door het gras is opgenomen gedurende het
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groeiseizoen (kg per ha), AN°min de verande
ring in de hoeveelheid minerale stikstof in de
bewortelbare zone (kg per ha), en bO een
coëfficiënt die een maat is voor de hoeveel
heid stikstof (kg per ha) die gedurende het
groeiseizoen beschikbaar komt voor het ge
was (netto mineralisatie, atmosferische de
positie). Voor een groeiseizoen dat loopt van
het voorjaar tot het najaar, wordt AN°min ge
geven door:
AN°min = N°min/ni - N°min/vj

(2)

waarbij N0min/nj en N°min/vj de hoeveelheden
minerale stikstof (kg per ha) in de bewortel
bare zone in respectievelijk het najaar en het
voorjaar voorstellen.
Voor bemeste veldjes geldt:

Ngras + ANmin — bO + bl Nkm

(3)

waarbij Ngras de hoeveelheid door het gras
opgenomen stikstof is (kg per ha), ANmin de
verandering in de minerale stikstof in de bo
dem (kg per ha), N|<m de hoeveelheid toege
diende kunstmeststikstof (kg per ha), en bl
de beschikbaarheid van de toegediende
kunstmeststikstof aangeeft.
Uit vergelijkingen (1 ) en (3) volgtdat bl kan
worden uitgedrukt als de toename in de stik
stofopname door het gras en de toename in
de hoeveelheid minerale stikstof in bemeste
veldjes ten opzichte van onbemeste veldjes,
per eenheid toegediende kunstmeststikstof:
(Ngras * N°gras) + (ANmin - AN°min)

= bl

EN = b0 + bl Nkm

(5)

waarbij:
EN — Ngras + ANmin

(6)

Indien bO en bl beide constant zijn, dan kun
nen de coëfficiënten bO en bl worden bere
kend uit vergelijking (5) als de intercept en de
hellingshoek van het lineaire verband tussen
£ N en Nkm.
Het rechterlid van vergelijking (5) kan wor
den uitgebreid met diverse stikstofmeststoffen,
indien wordt aangenomen dat deze bronnen
onafhankelijk van elkaar werken en dat alle
coëfficiënten constant zijn. In het navolgende
zal een dergelijk lineair model worden gehan
teerd om de werking van kunstmest en dierlijke
mest in de graslandproef in Ruurlo te bereke
nen.

Resultaten
De hoeveelheden minerale N in de bodem in
het voorjaar (Nmin/Vj) en het najaar (Nmin/nj) zijn
berekend over het bodemprofiel tot 1 m diepte.
De hoeveelheden N die jaarlijks met de dunne
rundermest oppervlakkig werden toegediend
of geïnjecteerd, worden aangeduid met resp.
Nrm,opp

N|m,inj*

De N-werking van de kunstmest en de run
dermest is berekend met de volgende vergelij
king:

(4)

Nkm

Hierbij is aangenomen dat de hoeveelheid stik
stof die gedurende het groeiseizoen beschik
baar komt voor het gras uit organische stof
(netto mineralisatie) en via atmosferische de
positie, gelijk is voor bemeste en onbemeste
veldjes (bO = constant). Verder is aangeno
men dat de coëfficiënt bl constant is, d.w.z.
onafhankelijk is van het niveau van de kunstmestgift.
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Vergelijking (3) kan ook als volgt worden ge
schreven:

EN — bO + bl N|<m + b2 Nrm<opp + b3 Nrmiini (7)

waarbij E N wordt gegeven door (6) en AN
door:

ANmin

Nmin/nj " Nmin/vj

(8)

Vergelijking (7) geeft aan dat Ngras gecorri

geerd voor veranderingen in de bodemvoorraad aan minerale N (ANmin), meteen lineaire
functie van de N-bemesting (Nkm, Nrm<opp en
Nrm inj) is beschreven. De coëfficiënten b2 en b3
zijn een maat voor de beschikbaarheid van de
met de rundermest toegediende N voor het
gras gedurende een groeiseizoen (N-werking). Als er na een groeiseizoen bij een zekere
N-bemesting dezelfde verandering in de voor
raad aan minerale N (ANmin) is opgetreden als
bij afwezigheid van de N-bemesting, wordt
met de coëfficiënten bl-b3 aangeduid welke
fracties van de diverse giften aan N door het
gras zijn opgenomen (in het Engels 'N-recovery' genoemd). De coëfficiënten b0-b3 zijn
berekend met behulp van variantie-analyse
volgens de indeling van een zgn. split-plot
schema. Hierbij zijn de coëfficiënten bi -b3 be
rekend uit de lineaire bijdragen van de effecten
van resp. Nkm, Nrm<oppen Nrm,jniop EN (vergelij
king 7; tabel 6). De waarde bO is berekend als
de gemiddelde waarde van £ N als geen
kunstmest-N of dunne rundermest-N wordt
toegediend.
Uit de standaardafwijkingen van de coëffi
ciënten bl -b3 (tabel 6) blijkt dat de nauwkeu
righeid waarmee de N-werking bepaald werd,
afnam in de volgorde: kunstmest, geïnjecteer
de dunne rundermest en oppervlakkig toege
diende dunne rundermest. Gemiddeld werd
van Nkm, Nrm_opp en Nrm,inj resp. 84, 17 en 51 %
teruggevonden als de som van Ngros en ANmin.
In figuur 44 zijn de berekende waarden van
Ngras plus ANmin uitgezet tegen de gemeten
waarden. Daaruit blijkt dat vergelijking (7) de
gemeten hoeveelheden stikstof over de hele li
nie goed beschrijft (het deel van de variantie
dat door de vergelijking wordt verklaard be
draagt 95%). Er dient echter nog te worden
opgemerkt dat uit de variantie-analyse bleek

Tabel 6.
king (7).
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dat het effect van Nkm niet volledig lineair was:
bij toenemende Nkm werd bl lager (significant
bij een onbetrouwbaarheid kleiner dan 0,l %;
in tabel 6 is de gemiddelde waarde van bl ver
meld).
Uit de gegevens in tabel 6 volgt dat een
deel van de toegediende kunstmeststikstof,
gemiddeld ló%, aan het einde van hetgroeiseizoen niet werd teruggevonden in het gras
of als verandering van de hoeveelheid mine
rale stikstof in de bodem. Het lijkt waarschijn
lijk dat een deel van deze stikstof in graswor
tels en -stoppels of in de organische-stofvoorraad van de bodem is vastgelegd. Ver
der kan een gedeelte van deze stikstof door
gasvormige verliezen (denitrificatie) of uit-

Verwachtingswaarde en standaardafwijking van de coëfficiënten b0-b3 in vergelij

Verwachtingswaarde
Standaardafwijking
;

ZN
berekende hoeveelheid
N (kg ha -1 )

bO (kg/ha)

bl1

b2*

b3*

137
15

0,84

0,17
0,10

0,51
0,05

0,02

dimensieloos
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Figuur44. Berekende en
waargenomen
waar
den van Z N- Bereke
ning volgens vergelij
king (71.

spoeling verloren zijn gegaan.
De waarde van bO bedroeg gemiddeld
137 kg per ha. Gemiddeld bedroeg de at
mosferische depositie van N naar schatting
ca. 30 kg per ha (Sluijsmans et al. 1989, ge
baseerd op Van Aalst, 1984). Indien wordt
aangenomen dat de beschikbaarheid van
de som van atmosferische depositie en Nlevering door de bodem gelijk was aan die
van kunstmeststikstof (0,84), kan hieruit bere
kend worden datdegemiddelde (netto) leve
ring van N door de bodem gedurende het
groeiseizoen ca. 133 kg per ha bedroeg.
Met behulp van de gegevens in tabel 6 kan
de N-werking van de dunne rundermest wor
den uitgedrukt als een percentage van die van
kunstmest. Zo kunnen voor de oppervlakkig
toegediende en voor de geïnjecteerde dunne
rundermest gemiddelde N-werkingscoëfficiënten van 20 en 61 % worden berekend. Dit
betekent dat 100 kg N in oppervlakkig toege
diende dunne mest zich als 20 kg kunstmestN gedroeg. In geïnjecteerde dunne mest ge
droeg 100 kg N zich als 61 kg kunstmest-N.
De stikstofwerking van de geïnjecteerde dun
ne mest was derhalve aanzienlijk hoger dan
die van oppervlakkig toegediende mest.
Het is bekend dat mestinjectie leidt tot een
aanzienlijke reductie van ammoniakverliezen
uit dunne mest (Hoff et ai, 1981 en Thompson
et al., 1987). Het verschil in N-werking van de
rundermest dat ontstaat door de mest te in
jecteren in plaats van oppervlakkig te ver
spreiden, kan waarschijnlijk voor het grootste
deel aan de beperking van de ammoniakvervluchtiging worden toegeschreven.
Uit de analysegegevens van de dunne run
dermest volgt dat gemiddeld 41% van de
stikstof aanwezig was in de minerale vorm
(ammoniakale stikstof) en 59% in de vorm
van organisch-gebonden stikstof. Indien men
aanneemt dat alle ammoniakale stikstof uit
de dunne rundermest vervluchtigt bij opper
vlakkige toediening, en dat geen verliezen
optreden bij injectie van mest, zou dat per
100 kg N per ha een verschil in N-werking
van 41 kg N per ha opleveren tussen opper
vlakkig toegediende en geïnjecteerde mest.
Dit is gelijk aan het gevonden verschil. Daar
bij kan opgemerkt worden dat bij de bepa
ling van ammoniakale stikstof in de mest en
kele gemakkelijk hydrolyseerbare, organi
sche stikstofverbindingen kunnen worden
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meegenomen. Verder kan ook uit de geïnjec
teerde mest nog enige vervluchtiging hebben
plaatsgevonden.
In afgeronde cijfers zou dit erop neerko
men dat bij oppervlakkig toegediende dunne
rundermest ongeveer 40% van de stikstof
vervluchtigde, ruim 20% gedurende het
groeiseizoen mineraliseerde en 40% aan het
einde van het groeiseizoen nog in organischgebonden vorm aanwezig was. Het resultaat
was een N-werkingscoëfficiënt (t.o.v. kunst
mest-N) van 20%. Bij mestinjectie was onge
veer 40% van de stikstof direct beschikbaar,
ruim 20% mineraliseerde gedurende het
groeiseizoen en 40% was in organisch-ge
bonden vorm aanwezig aan het einde van
het groeiseizoen. Het resultaat hiervan was
een N-werkingscoëfficiënt (ten opzichte van
kunstmest-N) van ongeveer 60%.

Conclusies
Gedurende het groeiseizoen waren de ver
liezen aan kunstmeststikstof (kalkammonsalpeter en magnesamon) zeer gering. Ruim
84% van de toegediende stikstof werd terug
gevonden in het gras of als verandering van
de minerale-stikstofvoorraad in de bodem
waargenomen. Aangezien een deel van de
kunstmeststikstof aanwezig moet zijn ge
weest in de wortels en stoppels van het gras
of in organisch-gebonden vorm in de bodem,
kunnen eventuele denitrificatieverliezen niet
meer dan enkele procenten van de toege
diende stikstof hebben bedragen. Het is niet
uitgesloten dat deze verliezen (uitgedrukt als
percentage van de toegediende hoeveelheid
stikstof) groter waren naarmate de bemes
ting met stikstof in de vorm van kunstmest
toenam.
Gedurende het groeiseizoen leverde de
bodem een substantiële hoeveelheid stikstof:
naar schatting kwam er ongeveer 133 kg stik
stof per ha beschikbaar.
De stikstofwerking van oppervlakkig toe
gediende, dunne rundermest was zeer laag:
slechts ongeveer 17% van de op deze wijze
toegediende stikstof werd teruggevonden in
het gras of als een verandering van de mine
rale-stikstofvoorraad in de bodem.
Injectie van dunne rundermest verhoogde
de stikstofwerking aanzienlijk: 51% van de

op deze wijze toegediende stikstof werd te
ruggevonden in het gras of als een verande
ring van de minerale-stikstofvoorraad in de
bodem.
Ten opzichte van kunstmeststikstof ge
droeg 100 kg stikstof per ha in oppervlakkig
toegediende rundermest zich als 20 kg per
ha, en in geïnjecteerde mest als 61 kg per ha.
Het verschil, 41 kg stikstof per ha, wordt toe
geschreven aan ammoniakverliezen uit de
oppervlakkig toegediende dunne runder
mest.
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13. ZWARE METALEN

De gevaren van zware metalen, zoals lood,
kwik en cadmium, voor de gezondheid van
mens en dier worden reeds lang onderkend
en er bestaat reeds een uitgebreide wet- en
regelgeving, gericht op het terugdringen van
de emissies van zware metalen naar het
milieu.
Situaties waarin de bodem moet worden
gesaneerd vanwege te hoge gehalten aan
zware metalen zijn doorgaans geassocieerd
met industriële activiteiten of (illegale) lozin
gen of stortingen van gecontamineerde ma
terialen die in het verleden hebben plaatsge
vonden. Dit soort situaties doet zich in de
landbouw vrijwel niet voor. In de uiterwaar
den van de grote rivieren, in de nabijheid van
metaalverwerkende industrieën, of in gron
den waaraan bijvoorbeeld gecontamineerd
havenslib is toegediend, kunnen de gehalten
aan zware metalen wel aanzienlijk verhoogd
zijn ten opzichte van de 'natuurlijke' gehalten.
Situaties waarin een direct gevaar voor de
volksgezondheid zou bestaan, komen echter
in landbouwgronden zelden voor.
Het probleem van de zware metalen in de
landbouw is vooral dat, ondanks de milieu
wetgeving, de gehalten aan zware metalen
in landbouwgronden nog steeds toenemen.
De mobiliteit van zware metalen in de bodem
is uiterst gering in vergelijking met de mobili
teit in lucht en water, en daarom fungeert de
bodem als een 'filter' voor deze stoffen in het
milieu. De toevoer van zware metalen met de
atmosferische depositie (lood), de kunstmest
(cadmium in fosfaatmeststoffen), de dierlijke
mest (koper in varkensdrijfmest) en met be
strijdingsmiddelen (kwik, tin) overtreft in de
meeste gevallen de afvoer van deze elemen
ten met de oogstprodukten, of door ver
vluchtiging (kwik) of uitspoeling. De voort
gaande accumulatie van zware metalen in
veel landbouwgronden roept vragen op om
trent het lange-termijngedrag van deze stof
fen en maatregelen die wellicht in de toe
komst zullen moeten worden genomen om
verontreiniging van grond- en oppervlakte
water te voorkomen.
Alhoewel het verder terugdringen van
emissies en immissies van zware metalen
uiteraard van groot belang blijft, zal het
bodemkundig onderzoek zich vooral dienen
te richten op de wetenschappelijke onder
bouwing van de normstelling voorzware me

talen en op het lange-termijngedrag van
deze stoffen in de bodem.
De normstelling voor de toelaatbare ge
halten aan zware metalen in de bodem is ge
baseerd op de totaalgehalten van deze stof
fen in de bodem. Hoewel het wel bekend is
dat totaalgehalten van zware metalen
meestal geen goede maat zijn voor de biolo
gische beschikbaarheid en de mobiliteit van
deze elementen in de bodem, is een verfijning
van de normstelling vooralsnog niet goed
mogelijk omdat veel van de noodzakelijke
kennis ontbreekt. De speciatie van zware me
talen in de bodem(-oplossing), en de rol die
organische verbindingen hierbij kunnen spe
len, dient nader te worden onderzocht. Ook
processen die plaatsvinden in de rhizosfeer
van gewassen, en veranderingen in de zuur
graad (pH) en de oxydatie/reductietoestand
(redoxpotentiaal) van de bodem, kunnen de
beschikbaarheid en mobiliteit van zware me
talen in de bodem beïnvloeden. Onderzoek
naar de processen en factoren die de biolo
gische beschikbaarheid en mobiliteit van
zware metalen in de bodem bepalen, kan bij
dragen tot een betere normstelling voor de
toelaatbare gehalten aan zware metalen in
de bodem, gedifferentieerd naar bodem
type, hydrologie, gewas en teeltsysteem.
Het beheer van gronden met verhoogde
gehalten aan zware metalen dient onder
meer gericht te zijn op het beheersen van de
mobiliteit van deze elementen in het milieu.
Dit om te voorkomen dat deze metalen op
den duur vrij zouden komen en dan via het
voedsel of het drinkwater de volksgezond
heid zouden kunnen bedreigen. Onderzoek
naar het lange-termijngedrag van zware me
talen in de bodem, in relatie tot mogelijke ver
anderingen in het bodemmilieu (verzuring,
hydrologie, organische stof), kan bijdragen
aan een verantwoord beheer van gronden
met verhoogde gehalten aan zware metalen.

Onderzoek
Het onderzoek naar het gedrag van zware
metalen in fluviatiele en mariene ecosyste
men werd grotendeels afgerond gedurende
de verslagperiode. Ook het onderzoek naar
zware metalen in oevergronden van de
Maas, de Geul en de Roer werd beëindigd,
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evenals het onderzoek naar het voorkomen
en het gedrag van cadmium in gecontami
neerde gronden in de Brabantse Kempen.
Onderzoek naar het voorkomen van zware
metalen in volkstuinen zal worden voortge
zet, ten behoeve van de onderbouwing van
het beleid van het departement op dit ge
bied. Veel aandacht werd besteed aan de
beleidsadvisering, onder meer in het kader
van de werkgroep 'Verontreinigde Gron
den', ressorterend onder de Landbouwad-

viescommissie Milieukritische Stoffen (LAC),
en de Coördinatie Commissie voor Radioac
tieve en Xenobiotische stoffen (CCRX).
Gedurende de verslagperiode werd nieuw
onderzoek opgezet op het gebied van de
speciatie van zware metalen in de bodemopssing van landbouwgronden. Verder werd
onderzoek opgezet naar het mogelijke effect
van de toediening van dierlijke mest op de
obiliteit van in de bodem aanwezige zware
metalen.

Bijdrage van de atmosferische depositie aan de opname van lood en
cadmium door veldgewassen
W. van DrieI en J.W. Dalenberg

Inleiding
De metaalbelasting van veldgewassen komt
niet alleen tot stand door opname van het
metaal via de wortel uit het bodemmilieu,
maar eveneens door opname via het blad uit
de atmosferische depositie (Smilde, 1989).
De normstelling voor metalen in grond (LACsignaalwaarden, referentiewaarden bodem
kwaliteit) is voornamelijk gebaseerd op op
name via de wortel uit het bodemmilieu.
Waarnemingen van Tjell and Hovmand
(1979) en van Hovmand and Tjell (1983) wij
zen er echter op dat de bijdrage van de de
positie voor sommige metalen die van de
grond overtreft.
Het doel van het hier gerapporteerde on
derzoek was om onder gecontroleerde om
standigheden voor enkele gewassen en me
talen de relatieve bijdragen van depositie en
bodem vast te stellen, en daarmee het be
lang aan te geven van de atmosferische de
positie voor de metaalbelasting van veldge
wassen.

rrosferische depositie door de grond te mer
ken met een radioactief metaal. Het toege
voegde nuclide wordt in evenwicht gebracht
rret het bodemmateriaal door het in opgeIcste vorm met de grond te mengen en ver
volgens een half jaar in veldvochtige toesland te laten staan.
Daarna wordt op de gemerkte grond een
gewas gekweekt, en wordt de specifieke ac
tiviteit van het metaal in grond en gewas ge
meten. De specifieke activiteit is de activiteit
per gewichtseenheid metaal en wordt uitge
drukt in becquerel per mg metaal (Bq/mg).
De activiteit wordt gemeten met een gammaspectrometer; het metaal, na ontsluiting, met
e^n atoomabsorptiespectrometer.
I De bijdrage van de atmosferische depositib aan het metaalgehalte van een gewas kan
qls volgt worden berekend. De totale hoe
veelheid van een bepaald metaal in een gev^as, Y (mg/kg), is voor een deel afkomstig
vpn atmosferische depositie, Ya (mg/kg), en
vpor een deel uit de bodem, Yb (mg/kg).
Daarbij geldt:
Y = Ya + Yb

(1)

Methodiek
De bijdrage van de grond aan de zware-metaalgehalten van gewassen kan in principe
worden onderscheiden van die van de at-
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De specifieke activiteit van het metaal in de
bodem wordt aangegeven door
(Bq/mg).
In het gewas is dit xg (Bq/mg). De specifieke
dctiviteit van het metaal in de atmosfeer, xa

(Bq/mg), is gelijk aan het 'natuurlijke' achter
grondgehalte en wordt hier gelijk aan nul ge
steld. Dit impliceert dat Xb en xg zijn gecorri
geerd voor het achtergrondgehalte en der
halve de specifieke activiteit boven de 'na
tuurlijke' activiteit geven.
De bijdrage van de atmosferische deposi
tie aan het metaalgehalte van het gewas kan
berekend worden uit de volgende balansver
gelijking:
Y.

Xg

= Yb . xb

(2)

Het gebruik van deze balansvergelijking im
pliceert dat alle metalen die uit de bodem
worden opgenomen per gewichtseenheid
een specifieke activiteit Xb hebben; d.w.z. er
wordt verondersteld dat alle isotopen gelijke
lijk zijn verdeeld over alle metaalfracties in de
bodem.
Vergelijking (2) kan als volgt worden
herschreven:
Ya/Y = 1 - xg/xb

(3)

Daarbij is Ya/Y de fractie van de metalen in de
plant, die afkomstig is van atmosferische de
positie. Als de specifieke activiteit in de plant
gelijk is aan die in de grond, dan is er geen
verdunning door atmosferische depositie op
getreden.

Vergelijking (3) wordt regelmatig toege
past bij het onderzoek naar de opname van
metalen door gewassen (Tjell and Hovmand,
1979; Hovmand and Tjell, 1983; Harrison
and Chirgawi, 1985, 1988). Zoals gesteld, is
een essentiële voorwaarde hierbij echter dat
het toegevoegde radioactieve metaal zich,
na evenwichtsinstelling, evenredig heeft ver
deeld over alle fracties in de bodem, en zich
qua bindingsvorm niet onderscheidt van het
in de bodem reeds aanwezige metaal. Bij on
derzoek van gelabelde grond met enkele mil
dere en sterkere extractiemiddelen (Andersson, 1975) is echter gebleken dat de specifie
ke activiteit van het metaal afneemt naarma
te meer metaal in oplossing wordt gebracht:
de verschillende bindingsvormen van het me
taal zijn dus niet in gelijke mate gemerkt met
het radioactieve metaal. In tabel 7 wordt de
relatieve specifieke activiteit (RSA) van lood
en cadmium in verschillende bodemextracten
gegeven. De relatieve specifieke activiteit is
een dimensieloze grootheid, die als volgt is
gedefinieerd:
RSA = Xb (fractie) / Xb (totaal)

(4)

Iedere volgende fractie in tabel 7 bevat (een
deel van) de metalen die in voorgaande frac
ties worden geëxtraheerd. De relatieve spe
cifieke activiteit van het destruaat (totaalbe-

Tabel 7. Relatieve specifieke activiteit (RSA) van verschillende gewichtsfracties van lood en
cadmium in een lichte zavelgrond waaraan 'carrier-free' radioactieve metalen waren toege
voegd. Na een half jaar op evenwicht te zijn gekomen, werd de grond geëxtraheerd met ( 1 )
1,0 N ammoniumacetaatoplossing bij pH 7,0, (2) 1,0 N ammoniumacetaatoplossing bij pH
4,8, (3) 0,025 M EDTA oplossing, (4) 3,0 N salpeterzuur, en (5) volledig gedestrueerd door af
raken met geconcentreerd salpeterzuur (Balraadjsing, 1974). De geëxtraheerde hoeveel
heden zijn gegeven als fractie van de totaal in de grond aanwezige hoeveelheden. Stan
daarddeviaties zijn tussen haakjes vermeld.
Lood

Cadmium

Extractiemiddel

fractie

RSA

NH4Ac (pH 7,0)
NH4AC (pH 4,8)
EDTA

<0,01
0,03
0,19
0,68
1,00

(< 0,01 ) 1,71
(< 0,01) 1,43
( 0,04) 1,43
( 0,11)0,93
1,00

HNO3

Destruaat

(0,36)
(0,14)
(0,07)
(0,07)
-

fractie

RSA

0,14
0,30
0,36
0,51
1,00

1,32
1,31
1,27
1,04
1,00

(0,02)
(0,06)
(0,06)
(0,09)
-

(0,07)
(0,13)
(0,10)
(0,07)
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paling) is per definitie gelijk aan 1,0.
Uit de gegevens in tabel 7 volgt dat cad
mium beter oplosbaar is dan lood en dat de
RSA van beide metalen afneemt naarmate
sterkere extractiemiddelen worden gebruikt.
Dit laatste impliceert dat de toegevoegde,
radioactieve metalen zich vooral bevinden in
de meer labiele, gemakkelijkerextraheerbare
fracties. Verder volgt uit de gegevens in
tabel 7 dat de specifieke activiteit van meta
len in de grond niet zonder meer kan worden
gebruikt om de bijdrage van de depositie
aan de metaalbelasting van gewassen te be
rekenen.
Het bleek niet mogelijk voor cadmium en
lood een fractie te extraheren waarvan de
specifieke activiteit correspondeerde met
die, welke door de plant werd opgenomen.
Daarom is gekozen voor een andere opzet
van de experimenten waarin de specifieke
activiteit van de planten in het vrije veld werd
vergeleken met die van planten in een gelijke
opstelling, echter onder volledige uitsluiting
van luchtverontreiniging. In deze opstelling
werd de directe bijdrage van de grond ge
meten in een stofvrije kweekruimte ('SKR').
In dit geval kon de relatieve bijdrage van
de atmosferische depositie aan de metaal
gehalten van gewassen als volgt worden be
rekend.
In de stofvrije kweekruimte was de bijdra
ge van de atmosferische depositie gelijk aan
nul, d.w.z.:
V = Yb

(5)

De balansvergelijking voor gewassen in de
SKR wordt daarom:
Yb . Xg(SKR) = Yb . x'b

(7)

Indien men aanneemt dat de specifieke acti
viteit, x'b, gelijk is voor gewassen gekweekt in
de SKR en in het veld, geldt voor de gewas
sen in het veld de volgende balansvergelij
king:
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(8)

Uit deze vergelijking volgt dat het relatieve
aandeel van de atmosferische depositie,
Ya/Y, wordt gegeven door:
Ya/Y = 1 - xg(veld)/xg(SKR)

(9)

Op basis van deze theoretische overwegin
gen is een aantal experimenten uitgevoerd,
waarin de theorie werd getoetst en schattin
gen zijn gemaakt van de bijdrage van de at
mosferische depositie aan de gehalten aan
zware metalen in veldgewassen.

Uitvoering
Een lichte, kalkhoudende zavelgrond, ge
merkt met Cd-109 of met Pb-210, werd, na
evenwichtsinstelling, in potten opgesteld op
het IB-terrein, dan wel in een stofvrije kweek
ruimte in de isotopenkas. Achtereenvolgens
werden als proefgewassen hierop geteeld:
gras, spinazie, waspeen en zomertarwe. De
gewassen werden hetzij periodiek bemon
sterd (gras), dan wel eenmalig in oogstrijp
stadium. Gewas- en eventueel grondmon
sters werden geanalyseerd op radioactiviteit
en metaalgehalte. De bovengrondse plante
delen werden niet gespoeld met een oplos
middel, omdat uit onderzoek was gebleken
dat onder de proefomstandigheden de afwasbare, op het blad aanwezige fractie van
de metalen zeer gering was en geen signifi
cante invloed had op xg(veld). De natte en
droge depositie werd opgevangen, en de
metaalconcentraties daarin gemeten.

(6)

Daarbij geeft x'b de specifieke activiteit aan
van de metaalfractie die door het gewas uit
de bodem wordt opgenomen. Uit vergelij
king (6) volgt dat:
Xg(SKR) = x'b

Y . Xg(veld) = Yb . Xg(SKR)

Resultaten
Uit de resultaten van de SKR-experimenten
bleek dat de specifieke activiteit in het ge
was, Xg(SKR), significant afweek van die in de
grond, xb. Dit gold zowel voor cadmium als
voor lood. Op grond daarvan werd gecon
cludeerd dat het aandeel van de atmosferi
sche depositie berekend diende te worden
met behulp van vergelijking 9, en niet op
basis van vergelijking 3.
Uit de metingen van cadmium en lood in

de atmosferische depositie bleek dat zelfs in
een landelijk gebied met relatief geringe
luchtverontreiniging als Haren de toevoer
van cadmium en lood met de depositie van
dezelfde orde van grootte was als de netto
onttrekking door het gewas.

tarwestro

tarwekorrel

gras

Cadmium
Het aandeel van de depositie was voor cad
mium in de meeste proefgewassen niet be
trouwbaar aan te tonen (figuur 45): de toe
voer via de depositie was klein vergeleken
met de wortelopname. Zomertarwe heeft
een langere vegetatieperiode en was daar
door langer blootgesteld aan de depositie.
In verhouding werd weinig cadmium via de
wortel opgenomen. Uit figuur 45 blijkt dat zo
wel voor stro als voor de korrel een relatief
groot deel van het cadmium uit de neerslag
afkomstig was.

Lood
De loodbelasting via de depositie was voor
alle proefgewassen significant aantoonbaar
(figuur 46). Voor de bovengrondse delen be
droeg zij voor spinazie 73% en voor de overi
ge gewassen meer dan 90% van de totale
metaalgehalten. Voor ondergronds groeien
de plantedelen als peen, en de (schoonge
wassen) wortelpruik van gras bedroeg het
aandeel van de depositie resp. 6 en 61 %.

spinazie

wortelloof

peen

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Cd (mg.m-2 )
bodem

|

| depositie

Figuur 45. Aandeel van atmosferische depositie (depositie) en opname uit de
bodem (bodem) in de cadmiumgehalten van verschillende gewassen.

tarwestro

tarwekorrel -

gras

spinazie

wortelloof

Conclusie
peen

De atmosferische depositie leverde onder de
proefcondities voor de onderzochte veldge
wassen een belangrijke bijdrage aan de
loodbelasting. Voor cadmium was het effect
alleen aantoonbaar bij tarwe. Om deze
resultaten te kunnen vertalen naar andere
regio's moet met de plaatselijke bodem
eigenschappen en samenstelling van de de
positie rekening worden gehouden. In de
proefopstelling is een kalkhoudende, metaalarme grond gebruikt, waardoor zowel de
cadmium- als de loodbeschikbaarheid ge
ring was, zodat de effecten van de depositie
relatief groot uitvallen. De atmosfeer is in
Haren echter weinig verontreinigd, waar
door een geringer effect kan worden ver-

0
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[
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Figuur 46. Aandeel van de atmosferische depositie (depositie) en opname uit
de bodem (bodem) in de loodgehalten van verschillende gewassen.

wacht dan op andere lokaties. Oriënterende
berekeningen wijzen uit dat het aandeel van
de atmosferische depositie in de loodbelas
ting ook elders belangrijk kan zijn, terwijl
effecten voor cadmium alleen onder bij
zondere omstandigheden verwacht kunnen
worden.
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Zware metalen in oevergronden van Maas, Geul en Roer in de
provincie Limburg
W. van Driel

Inleiding

Opzet en uitvoering

In samenwerking met STIBOKA, RI Kl LT, de
regionale Consulentschappen en Provinciale
Waterstaat Limburg is van 1985-1987 een
onderzoek uitgevoerd naar de zware-metalencontaminatie van de oevergronden van
Maas, Geul en Roer en de daarop verbouw
de land- en tuinbouwgewassen. In tegenstel
ling tot de doorgaans kalkrijke uiterwaarden
van Rijn, Waal en IJssel, zijn de meeste peri
odiek overstroomde oevergronden in de pro
vincie Limburg kalkloos: ruim 75% van de
Maasoevers en alle Geul- en Roeroevers. Al
leen de lager gelegen Maasoevergronden
zijn kalkhoudend door recente afzettingen
van kalkrijke sedimenten. De combinatie van
verhoogde zware-metaalgehalten en het
wat zuurdere bodemmilieu van de meeste
oevergronden in Limburg verhoogt het risico
van metaalopname door gewassen. Naast
een inventariserend onderzoek is daarom
veel aandacht besteed aan bodem-gewas
relaties voor de onderzochte elementen.
Het onderzoek heeft zich speciaal gericht
op de elementen arseen, cadmium, koper,
kwik, lood en zink.

Bij de bemonstering is rekening gehouden
met de overstromingsfrequentie (bepalend
voor de belasting met zware metalen), met
bodemtype en -eigenschappen (invloed op
de metaalopname door gewassen), en het
bodemgebruik. Ruim 80% van de oevergron
den is in gebruik als grasland; de resterende
20% wordt gebruikt voor akker- en tuinbouw.
Deze laatste teelten zijn kwetsbaarder ten
aanzien van metaalbelasting dan grasland,
omdat de overdracht van metalen van bo
dem naar gewas bij gras geringer is dan bij
de meeste akker- en tuinbouwgewassen.
Daarom zijn op akker- en tuinbouwland in
verhouding meer plekken bemonsterd: van
de 428 bemonsterde plekken lagen 40% op
grasland, 41% op bouwland en 19% op tuin
bouwland. Van de daarop verbouwde ge
wassen, voor dierlijke en/of menselijke con
sumptie, zijn resp. 33 (van ca. 20% van de
bemonsterde plekken), 175 en 81 gewas
monsters onderzocht.
Voor het onderzoek naar de bodem-gewasrelaties voor de genoemde elementen
onder invloed van overstromingsfrequentie,
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contaminatiegraad en bodemsamenstelling,
zijn bovendien op 50 lokaties in moestuinen
kleine proefplekken aangelegd, waarop
achtereenvolgens sla en andijvie zijn ver
bouwd. Daarnaast zijn van enkele land
bouwgewassen uit bovenvermelde inventari
satie monsters verzameld voor nader onder
zoek.
Om gegevens ook veldbodemkundig
goed te kunnen interpreteren zijn van 442 van
de in totaal 478 bemonsterde plekken profiel
beschrijvingen gemaakt.

Cd-concentratie
(mg kg-11

Resultaten: Grond

OF 1

Voor de beoordeling van de waargenomen
elementgehalten in de grond zijn deze verge
leken met:

2

3

bodemeenheid

de gehalten die in normale Nederlandse
landbouwgronden zijn gevonden (ach
tergrondwaarden) ;
(2) de referentiewaarden bodemkwaliteit;
(3) de in het kader van de Interimwet
Bodemsanering geformuleerde A-, B- en
C-waarden;
(4) de LAC-signaalwaarden.
(1) Achtergrondwaarden
Ten opzichte van de gemiddelde Nederland
se landbouwgronden waren de concentra
ties aan cadmium, lood, zink en, in iets min
dere mate, kwik in de meeste oevergronden
sterk verhoogd, vooral in de kalkhoudende,
lager gelegen gronden langs de Maas
(figuur 47).
De gemiddelde concentraties in de kalk
houdende rivierkleigronden die vaker dan
1 maal per 2 jaar overstromen, waren voor
cadmium 18 maal, voor lood 6 maal en voor
zink 8 maal de achtergrondwaarde (gemid
delden van de bodemeenheden 1 en 3 in fi
guur 48). Voor kalkloze rivierkleigronden met
dezelfde overstromingsfrequentie waren
deze waarden respectievelijk 5, 3 en 3 maal
de achtergrondwaarde (gemiddelden van
de bodemeenheden 2 en 4 in figuur 48). De
arseen-, kwik- en koperconcentraties lagen
op een iets hoger niveau dan de achter
grondwaarden.
In de kalkloze zavelgronden langs de Geul
(bodemeenheden 2 en 4) waren de cadmi-

Figuur 47. Cadmiumgehalten van Maasoevergronden.
Overstromingsfrequenties: OF l (> l x per2jaar); OF2 (> 1 xper 10 jaar); OF
3 (< 1 x per 10 jaar).
Bodemeenheden : 1 : kalkhoudende zavelgronden; 2: kalkloze zavelgron
den; 3: kalkhoudende kleigronden; 4: kalkloze kleigronden. [Bodemeenheid
3, OF3: geen waarnemingen]

contaminatiegraad
25 -

15
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As Cd Cu Hg Pb Zn

As Cd Cu Hg Pb Zn

m•_

As Cd Cu Hg Pb Zn

As Cd Cu Hg Pb Zn

3
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12

bodemeenheid

Figuur 48. Contaminatiegraad van Maasoevergronden, uitgedrukt als de
verhouding tussen de gemiddelde, gemeten concentraties per bodemeen
heid en de achtergrondwaarden.
Overstromingsfrequentie: meer dan l x per 2 jaar.
Voor bodemeenheden l, 2, 3 en 4: zie figuur 47.
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den in resp. 85, 91 en 93% van de monsters
overschreden. Voor Geuloevergronden was
dit bij respectievelijk 39, 78 en 71% van de
monsters het geval. De C-waarde voor lood
werd in 37% van de Geuloevermonsters
overschreden.

overschrijding LAC-signaalwaarden

Cd Cu Hg Pb

Zn

Maas-klei

Cd Cu Hg Pb

Zn

Maas-zand

Cd Cu Hg Pb

Geul-klei

Zn

Cd Cu Hg Pb Zn

Roer-klei

Figuur 49. Overschrijding van de LAC-signaalwaarden voor bouwland, uit
gedrukt als het percentage van alle monsters waarin de LAC-signaalwaarde
voor de onderzochte elementen werd overschreden in oevergronden van
Maas, Geul en Roer.
Kleigronden: > 12% lutum. Zandgronden: < 12% lutum.

urn-, lood- en zinkconcentraties sterk ver
hoogd, gemiddeld respectievelijk 9, 10 en 10
maal de achtergrondwaarde; ze waren ver
gelijkbaar met, of hoger dan, die in de kalkhoudende gronden langs de Maas. De con
taminatiegraad van de Roeroevergronden
(bodemeenheden 2 en 4) lag gemiddeld la
ger dan in overeenkomstige gronden langs
Maas en Geul.
(2) Referentiewaarden bodemkwaliteit
Dit zijn berekende waarden voor As en ande
re elementen, die de bovengrens van de na
tuurlijke gehalten in uiteenlopende grond
soorten weergeven. De referentiewaarden
worden voor ieder monster per element bere
kend met een formule met als variabelen het
lutum- en/of het organische-stofgehalte. De
referentiewaarden voor cadmium, lood en
zink werden in 94-100% van de monsters
overschreden.
(3) Interimwet bodemsanering
In het kader van deze wet zijn de A-waarde
(referentiewaarde), B-waarde (toetsings
waarde voor nader onderzoek) en C-waarde (saneringsonderzoek) geformuleerd. De
B-waarden voor cadmium, lood en zink wer
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(4) LAC-signaalwaarden
De Landbouwadviescommissie Milieukriti
sche Stoffen (LAC) heeft de concentraties
aan een aantal elementen in de bouwvoor
geformuleerd waarboven onder ongunstige
omstandigheden problemen kunnen optre
den bij de agrarische produktie en/of produktkwaliteit. De LAC-signaalwaarden wer
den veelvuldig overschreden in de oevergronden van Maas, Geul en Roer. In 79%
van alle onderzochte grondmonsters werd
de signaalwaarde voor cadmium in akker
en tuinbouwgronden overschreden (figuur
49). In 31-47% van de grondmonsters wer
den de signaalwaarden voor koper, lood en
zink voor grasland overschreden, terwijl dit
bij de akker- en tuinbouwgronden voor zowel
lood als zink in 26% van de grondmonsters
het geval was.

Resultaten: Gewas
De waargenomen hoge metaalconcentraties
in de oevergronden kunnen, afhankelijk van
contaminatiegraad, bodemeigenschappen
en gevoeligheid van het gewas, leiden tot
overschrijdingen van warenwetnormen (hu
mane voeding), dan wel van veevoedernor
men. Bij de 389 onderzochte gewasmonsters
(inclusief die van de proefplekken), die alle
afkomstig waren van de Maasoevers, waren
de arseen-, koper-, kwik- en zinkconcentra
ties niet hoger dan de concentraties die ge
woonlijk in het Nederlandse produkt worden
aangetroffen. De cadmiumconcentraties wa
ren in het algemeen hoger, evenals de loodgehalten in de graanmonsters.
De warenwetnormen voor cadmium wer
den overschreden in ca. 5% van de blad
groentemonsters, in enkele gerstkorrelmonsters en in ca. 60% van de tarwe- en triticalemonsters. De veevoedernormen voor cad
mium werden overschreden in enkele grasen snijmaismonsters en in ca. 30% van de suikerbietenloof- en kopmonsters.

Er is voor sla en andijvie een duidelijke cor
relatie tussen de pH van de grond en de op
name van cadmium (figuur 50) en zink. De
overschrijdingen van de warenwetnormen
voor deze gewassen vinden voornamelijk
plaats bij lage pH-waarden in de bodem.
Het onderzoek naar de bodem-gewasre
laties werd bemoeilijkt door de vrij nauwe
onderlinge samenhang tussen een aantal
bodemfactoren. Bij een hoger gehalte aan
afslibbare delen (% <16 /im) werden ook
hogere organische-stofgehalten en zwaremetaalgehalten gevonden. Deze 'confoun
ding' was te verwachten op grond van de
afwijkende samenstelling van de Maasse
dimenten in relatie tot die van de oevergronden. De afzetting van kalkhoudende
Maassedimenten op de zwak-zure zavel
grond heeft een sterk effect op de pH; bij een
groter aandeel aan riviersediment wordt de
oevergrond kalkhoudend, en ligt de pH tus
sen 7,0 en 7,5.
Ondanks de onderlinge correlaties kan
met kennis van het cadmiumgehalte en de
pH-KCI voorde gewassen sla en andijvieeen
redelijk betrouwbare prognose worden ge
geven over het te verwachten cadmiumge
halte in het gewas.
Door de Consulentschappen voor Akker
en Tuinbouw en voor Veehouderij in Limburg
zijn naar aanleiding van de uitkomsten van
het onderzoek adviezen voor grondgebruik
en -behandeling verstrekt.

0.4

Cd-sla (mg per kg vers gewicht)
•

Cd-grond <1.0

•

Cd-grond 1 - 2
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Figuur 50. Cadmiumgehalten in sla ais een functie van de pH(KCI) van de
grond, bij twee niveaus van cadmium in de grond: < 1,0 mg kg'1 en 1-2 mg
kg'1. De warenwetnorm voor cadmium in sla is 0,2 mg Cd per kg vers ge
wicht.

de warenwetnormen voor dit element over
schreden.
Het onderzoek heeft de onderbouwing ge
leverd voor de door de regionale Consulent
schappen opgestelde teelt- en bekalkingsadviezen voor de grondgebruikers op de
oevergronden.

Conclusie
Literatuur
De periodiek overstroomde gronden van de
Maas, de Geul, en in mindere mate die van
de Roer, zijn sterk verontreinigd met zware
metalen. Op de overwegend kalkloze oevergronden worden door gewassen belangrijk
meer zware metalen opgenomen dan op
kalkrijke oevergronden. Dit geldt met name
voor cadmium. Afhankelijk van de pH en de
cadmiumconcentratie in de bouwvoor wer
den onder meer in 5% van de bladgroenten
en in 60% van de tarwe- en triticalemonsters
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Projectgroep 'Zware metalen in oevergron
den van Maas en zijrivieren', 1988. Zware
metalen in oevergronden en daarop ver
bouwde gewassen in het stroomgebied
van Maas, Geul en Roer in de provincie
Limburg: 1. Algemene gegevens en sa
menvatting van de resultaten (81 pp.),
2. Documentatie van onderzoekgegevens
(63 pp.), en 3. Bodem-gewasrelaties (58
PP-)
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14. ZURE DEPOSITIE

De problematiek van de verzuring van het mi
lieu staat vandaag de dag hoog op de poli
tieke agenda. Naar alle waarschijnlijkheid
zal het terugdringen van de verzuring in Ne
derland een belangrijk onderdeel vormen
van het milieubeleid in de komende jaren.
De belangrijkste veroorzakers van verzu
ring zijn zwaveldioxyde (SO2), stikstofoxyden
(NOx) en ammoniak (NH3). Zwaveldioxyde
en stikstofoxyden worden in vochtige lucht
(natte depositie) of in het bodemvocht (droge
depositie) omgezet in respectievelijk zwavel
zuur (H2SO4) en salpeterzuur (HNO3). Ammoniakale stikstof wordt door nitrificerende
bacteriën in de bodem omgezet in salpeter
zuur. Zwaveldioxyde en stikstofoxyden zijn
vooral afkomstig van de industrie en het ver
keer, terwijl ammoniak vooral afkomstig is uit
de landbouw (dierlijke mest).
Het niveau van de (potentiële) zure deposi
tie was in 1987 gemiddeld 5300 equivalenten
zuur per hectare, en lag daarmee aanzienlijk
boven de kritische waarden ter voorkoming
van de meest ernstige effecten voor naald
bos op voedselarme gronden en loofbos op
iets rijkere gronden. Meer dan de helft van
het Nederlandse bos is niet meer vitaal, een
groot deel van de heide is vergrast en het me
rendeel van de vennen is verzuurd (Evaluatie
rapport Verzuring, RIVM, 1988).
Door de zure depositie wordt niet alleen
schade toegebracht aan de natuur, maar
ook aan de landbouw en aan gebouwen,
materialen en cultuurgoederen. Zo zou er bij
voorbeeld bij een zure depositie van 5300
equivalenten per hectare ruim 500 miljoen kg
kalk nodig zijn om het effect hiervan op de
cultuurgronden in Nederland teniet te doen.
In de landbouw wordt dan ook jaarlijks voor
enkele tientallen miljoenen guldens aan extra
bekalking besteed. Ook de blootstelling van
gewassen aan verhoogde atmosferische
concentraties aan verzurende componenten
kan tot schade leiden. Het gaat hierbij vooral
om zwaveldioxyde en ozon (O3), een gas dat
kan ontstaan door fotochemische reacties in
de atmosfeer, voornamelijk uit stikstofoxyden
en koolwaterstoffen. De schade veroorzaakt
door verhoogde concentraties aan zwaveldi
oxyde en ozon treedt vooral op bij potplanten
en snijbloemen onder glas, peulvruchten en
aardappelen, en uit zich in bladbeschadiging
en oogstreductie. De landbouwschade in

1986 is berekend op circa 1,7% van de totale
produktie van de landbouwsector (Evaluatie
rapport Verzuring, RIVM, 1988).
Alhoewel er weinig twijfel over bestaat dat
er door de verzuring schade wordt toege
bracht aan het milieu, bestaat er in veel ge
vallen nog onzekerheid overde wijze waarop
dit gebeurt. Om een antwoord te kunnen ge
ven op de vele vragen op wetenschappelijk
gebied, is in 1985 het 'Nederlands Program
ma Verzuringsonderzoek' van start gegaan.
Aan dit onderzoekprogramma, waaraan
door circa 50 instituten en universitaire vak
groepen wordt deelgenomen, wordt vanuit
het Landbouwkundig Onderzoek een be
langrijke bijdrage geleverd. Ook het IB
neemt met een aantal onderzoekprojecten
deel in dit programma.
Voor de landbouw is aan de emissiekant
vooral de vervluchtiging van ammoniak uit
dierlijke mest van belang. Aan de immissiekant dienen de effecten van zure depositie op
landbouwgewassen en natuurlijke vegeta
ties, en op de bodem en het grond- en opper
vlaktewater nader te worden onderzocht en
te worden gekwantificeerd.
Het onderzoek van het IB richt zich ener
zijds op de emissie van ammoniak uit dierlijke
mest bij het uitrijden van de mest op het land,
en anderzijds op de effecten van zure deposi
tie op de zuurgraad van landbouwgronden
en natuurterreinen. Daarbij wordt ook aan
dacht besteed aan het functioneren van wor
telstelsels (rhizosfeer-pH) en de mobiliteit van
zware metalen in de bodem. Dit onderzoek
kan bijdragen aan het terugdringen van de
emissies van ammoniak vanuit de landbouw,
en aan het wetenschappelijk onderbouwen
van beheersmaatregelen gericht op het be
houd van de kwaliteit van landbouwgronden
en natuurterreinen.

Onderzoek
Het onderzoek naar de emissie van ammoni
ak uit dierlijke mest bij het uitrijden op het land
concentreerde zich in eerste instantie op het
ontwikkelen van geschikte meetmethoden en
op een modelmatige beschrijving van de
emissie van ammoniak onder veldomstandigheden. Voor de meting van ammoniak in
het veld werd een bestaande, micro-meteo
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rologische methode aangepast en werd
meetapparatuur ontwikkeld. Het experimen
tele onderzoek was gericht op een vergelij
king van ammoniakemissies bij oppervlakkig
toegediende en ondergewerkte dierlijke
mest, en op het kwantificeren van de invloed
van omgevingsfactoren op de processen die
een rol spelen bij de emissie van ammoniak.
Er werd een model ontwikkeld dat de meetre
sultaten op bevredigende wijze kon beschrij
ven. In de komende jaren zal dit model verder
worden ontwikkeld en zal het onderzoek zich
ook gaan richten op graslandsystemen.
Het onderzoek naar de effecten van de
verzuring op de landbouw en de natuur was
vooral gericht op het kwantificeren van de
verzurende werking van ammoniakale stik
stof. Met behulp van de 'formule van Sluijsmans' werd de netto verzuring berekend voor
natuurgebieden, in relatie tot de opname van
kationen en anionen door natuurlijke vegeta
ties en stikstofverliezen als gevolg van uit
spoeling en denitrificatie.
Voor het voorspellen van het effect van de
verzuring van de bodem op het functioneren
van wortelstelsels is hetvan belang om inzicht
te hebben in processen die zich afspelen in de
rhizosfeer van bossen en natuurlijke vegeta
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ties. Er kunnen onder meer verschillen zijn tus
sen de zuurgraad in de rhizosfeer en in de
'bulk soil'. In gronden waar de toegevoerde
ammonium snel wordt omgezet in nitraat (nitrificatie), zal de rhizosfeer-pH in het alge
meen hoger zijn dan de bulk-pH, als gevolg
van de opname van nitraat. Als de nitrificatie
langzaam verloopt, bijvoorbeeld in zure
gronden, zal de rhizosfeer-pH lager worden
dan de bulk-pH, als gevolg van de opname
van ammonium, en is wortelschade te ver
wachten. Bij het IB-onderzoek werd met na
me aandacht besteed aan de rhizosfeer-pH
bij Douglas-sparren, als schakel tussen de
bodem-pH en het functioneren van wortel
stelsels. Hiertoe was het noodzakelijk om
meetmethoden te ontwikkelen waarmee gra
diënten in pH in de omgeving van de wortel
(over enkele millimeters afstand) konden
worden gemeten. Daarnaast werd een mo
del ontwikkeld waarmee de experimentele
resultaten grotendeels konden worden
beschreven.
Bij het onderzoek binnen dit thema werd
samengewerkt meteen groot aantal instellin
gen, waaronder IMAG, ITAL, CABO, PR,
NMI, RIVM en Vakgroepen van de LUW.

Ammoniakemissie na uitrijden van drijfmest
J. van der Molen, H.G. van Faassen, R. Vriesema en C. Bezu

Inleiding
Ammoniak is, samen met zwaveldioxyde en
stikstofoxyden, verantwoordelijk voor de 'zu
re regen' in Nederland. De relatieve bijdrage
van ammoniak wordt op ongeveer 35% ge
schat, waarvan 85% afkomstig is van dierlij
ke mest. De emissie vanuit dierlijke mest be
draagt 220 kton NH3 per jaar, waarvan 39%
vanuit inrichtingen (stal en opslag), 10% tij
dens de beweiding en 51% na het uitrijden
van mest op het land plaatsvindt (Van der
Molen et al., 1988).
In het kader van het Nationaal Programma
Verzuringsonderzoek wordt door het IB on
der veldomstandigheden de ammoniakemissie gemeten na toediening van runderdrijfmest aan onbeteeld bouwland. Parallel aan
de veldproeven wordt een emissiemodel ont
wikkeld dat de overdracht van ammoniak
vanuit het mest-bodemsysteem naar de at
mosfeer beschrijft.

Theorie
Bij het beschrijven van het emissieproces
(Van Faassen et al., 1988) wordt ervan uit
gegaan dat de mest met de grond reageert
en er een grond/mest-mengsel ontstaat van
een bepaalde dikte. Van de met de mest toe
gediende mestvloeistof infiltreert een fractie X
in de bodem tot beneden de diepte van het
grond/mest-mengsel (figuur 51). Er wordt
van uitgegaan dat de ammoniakale stikstof
(NH4 + + NH3°+ NH3(g)) die zich in deze
fractie van de mestvloeistof bevindt, niet bij
draagt aan het emissieproces.
Emissie treedt op als de NH3-concentratie
in de gasfase van het grond/mest-mengsel,
NH3[g/m] (ng rrr3), hoger is dan de NH3concentratie in de atmosfeer, NH3[atm] (/u.g
m"3). De snelheid van het emissieproces, R
(ftg m_2s"1), wordt als volgt beschreven:
R = k (NHs/g/mJ - NHs/afmJ),

die afhankelijk is van een drietal conceptuele
weerstanden voor hettransportvan ammoni
ak in het bodem/atmosfeer-systeem. Deze
weerstanden zijn: (1) de oppervlakteweer
stand, (2) de weerstand van de laminaire
laag net boven het aardoppervlak, en (3) de
aërodynamische weerstand.
Uitgaande van een gemeten achtergrond
concentratie, NH^fatm], en een met behulp
van meteorologische gegevens bepaalde
overdrachtscoëfficiënt, k, kan de emissiesnel
heid, R, worden berekend wanneer de NH3concentratie in de gasfase van het grond/
mest-mengsel, NH^lg/m], bekend is. Deze
laatste kan worden berekend door de verde
ling van de metdrijfmesttoegediende ammo
niakale N over de vaste fase, de bodemop
lossing en de gasfase van het grond/mestmengsel te berekenen. De hoeveelheid am
moniakale N in het grond/mest-mengsel
neemt met de tijd af omdat er ammoniakvervluchtigt.
In een computerprogramma worden de
overdrachtscoëfficiënt k, de NH3-concentratie in de gasfase van het grond/mest-meng
sel, en de afname van de totale hoeveelheid
ammoniakale N in het grond/mest-mengsel
als functie van tijd berekend. Om het verloop
van de ammoniakemissie vooreen bepaalde
periode te kunnen voorspellen, wordt het ver
loop van de volgende variabelen gedurende
die periode als invoer voor het programma
gebruikt: de NH3-concentratie in de atmos
feer, het windsnelheidsprofiel, de bodemtemperatuur, de pH aan het bodemopper

Figuur 51. Schematisch
overzicht
van
het
bodem/atmosfeer-sys
teem. De fractie van de
mestvloeistof die de bo
dem infiltreert tot bene
den de diepte van het
grond/mest-mengsel is
aangegeven met X.

atmosfeer

laminaire sub-laag
aardoppervlak
grond/mest-mengsel

(1)

bodem

waarin keen overdrachtscoëfficiënt is (m s"1),
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len et al. (1987), en indirect door middel van
het bijhouden van de minerale-N-balans.
Voor beide methoden geldt dat de omgeving
niet wordt verstoord. Concentratieprofielen
van ammoniak in de atmosfeer en windsnel
heidsprofielen worden gemeten aan de rand
en in het centrum van een cirkelvormig proef
veld met een doorsnede van 42,5 m (figuur
52), waarop meteen gecomputeriseerdedoseermachine drijfmest wordt aangebracht (fi
guur 53). Met behulp van de IHF-methode
wordt uit deze gegevens de NH3-emissie be
rekend.
Tevens worden de reeds eerder genoemde
bodem- en omgevingsvariabelen gemeten
die nodig zijn als invoer voor het emissiemo
del. De data worden via een datalogsysteem
verzameld en uitgelezen m.b.v. een draag
bare personal computer.
Het bijhouden van de minerale-N-balans
levert een extra schatting op van de totale
hoeveelheid ammoniak die na het toedienen
van de mest via vervluchtiging uit het systeem
is verdwenen. In tegenstelling tot de IHF-me
thode kan uit het bijhouden van de mineraleN-balans geen indruk worden verkregen van
het verloop van het emissieproces binnen
één etmaal.

Resultaten

Figuur 52. De meetop
stelling voor het meten
von ammoniakemissie
onder veldomstandigheden. Op de voor
grond een meetmast
waarmee ammoniakconcentraties op ver
schillende hoogtes in de
lucht worden gemeten.
Op de achtergrond een
meetmast
waarmee
windsnelheidsprofielen
worden gemeten.
Figuur 53. Het toedie
nen van mest met de
drijfmestdoseermachine.

vlak, de kationenuitwisselingscapaciteit en
het volumetrisch vochtgehalte van het grond/
mest-mengsel.

Veldexperimenten
Om het emissiemodel te toetsen is een aantal
experimenten uitgevoerd op een zwak-zure
zandgrond in Haren met ca. 3,5% organi
sche stof in de laag van 0-20 cm. Hierbij is het
verloop van de ammoniakemissie op twee
manieren bepaald: direct met behulp van
een micrometeorologische massabalansme
thode, de zogenaamde Integrated Horizon
tal Flux methode (IHF-methode), die beschre
ven is door Denmead (1983) en Van der Mo
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De resultaten van een experiment dat heeft
plaatsgevonden van 29 september tot 16 ok
tober 1987 zijn samengevat in figuur 54. De
runderdrijfmest werd oppervlakkig toege
diend in een hoeveelheid van 31 m3 per ha,
wat overeenkomt met een ammoniakale Ninput ter grootte van 85 kg N per ha. Na 8 da
gen was de emissie verwaarloosbaar.
De dagelijkse emissies zijn uitgezet als per
centage van de totale met de IHF-methode
gemeten emissie, die gelijk was aan 55 kg N
per ha. Het emissiemodel voorspelde een to
tale emissie van 64 kg N per ha, terwijl de minerale-N-bemonstering zou duiden op een
totale emissie van ongeveer 80 kg N per ha.
Het in figuur 54 gegeven verloop van de
ammoniakemissie is illustratief voor de expe
rimenten die zijn uitgevoerd. Deze experi
menten laten zien dat de emissie vooral op
treedt direct na het uitrijden. Om de emissie
van ammoniak te beperken, schrijft de Wet

Bodembescherming voor dat vanaf 1 januari
1988 mest, uitgereden op onbeteeld bouw
land, uiterlijk de dag na het uitrijden onderge
werkt moet worden. Indien het onderwerken
uiterlijk 36 uur na het uitrijden zou plaatsvin
den, zou dit in het onderhavige experiment
betekenen dat 63% van de totale emissie
dan reeds zou hebben plaatsgevonden.

% totale emissie
50
40 30 -

20 -

Conclusies
1 0 -

Bij het uitrijden van runderdrijfmestop braak
liggend bouwland kan meer dan de helft van
de ammoniakemissie plaatsvinden binnen 36
uur na het uitrijden. De verplichting om uitge
reden mest binnen 36 uur onder te werken,
draagt dan ook in onvoldoende mate bij tot
het beoogde doel, nl. hettegengaan van am
moniakemissie uit dierlijke mest. Andere me
thoden, zoals het direct onderwerken (bouw
land) of het injecteren (grasland) van dierlijke
mest, lijken meer perspectief te bieden.
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Figuur 54. Het verb
van de NH3-emissie
functie van de tijd.

15. ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Eén van de grootste problemen van de ont
wikkelingslanden in de komende decennia is
om in de groeiende behoefte aan voedsel te
kunnen blijven voorzien. Tegen het eind van
deze eeuw zal de wereldbevolking rond de
zes miljard mensen tellen, waarvan er rond
de vijf miljard in ontwikkelingslanden zullen
wonen. Om in de voedselbehoefte van de
bevolking te kunnen blijven voorzien, zou een
toename in de voedselproduktie van mini
maal 4% per jaar noodzakelijk zijn. Het be
reiken van dit doel zal een geweldige inspan
ning vereisen van zowel de ontwikkelde als
de ontwikkelingslanden. In veel gevallen zal
daarbij naar een fundamenteel nieuwe be
nadering van de landbouwmethoden moe
ten worden gezocht, omdat veel van de land
bouwsystemen in de tropen de grenzen van
hun draagkracht hebben bereikt en de produktiviteit van deze systemen eerder afneemt
dan toeneemt.
In de semi-aride tropen staan de land
bouwgronden onder zware druk van de
groeiende bevolking en de toenemende
voedselbehoefte. Dit leidt onder meer tot
overbegrazing van de traditionele weide
gronden, waardoor de natuurlijke vegetatie
achteruitgaat of zelfs grotendeels verdwijnt.
Als gevolg van een toenemende druk op de
beschikbaarheid van cultuurgronden schrijdt
de erosie van de bodem voort en neemt de
fysische en chemische bodemvruchtbaarheid
af.
Ook in de (sub-)humide tropen staan de
traditionele, regenafhankelijke landbouw
systemen onder grote druk. Zo worden in de
humide tropen de braakperioden in het sys
teem van de zwerflandbouw ('shifting cultiva
tion') steeds korter, of zelfs geheel afge
schaft. Dit leidt ertoe dat de bodemvrucht
baarheid zich niet kan herstellen en de produktiviteit van de landbouwgronden af
neemt. De verminderde toevoer van orga
nisch materiaal naar de bodem en de ver
snelde afbraak van in de bodem aanwezige
organische stof leiden tot een degradatie van
de bodemstructuur, een verminderd vermo
gen om nutriënten en water vast te leggen, en
een verminderde biologische activiteit van de
bodem. De gevolgen zijn een afnemende
produktiviteit en een toenemende bodeme
rosie.
Om deze negatieve ontwikkelingen een

halt toe te roepen, dienen landbouwsyste
men te worden ontwikkeld waarbij een duur
zame agrarische produktie wordt gecombi
neerd met het op peil houden van defysische,
chemische en biologische bodemvrucht
baarheid, het minimaliseren van bodemero
sie (water, wind), en, waar mogelijk, het herbenutten van uitgespoelde nutriënten door
diep-wortelende gewassen. Deze duurzame
produktiesystemen dienen aangepast te zijn
aan de lokale omstandigheden en moeten
optimaal gebruik maken van ter plaatse aan
wezige hulpbronnen. Landbouwkundige
kennis en technieken die in westerse landen
zijn ontwikkeld, dienen uitvoerig te worden
getest onder tropische omstandigheden al
vorens deze in ontwikkelingslanden worden
toegepast. Landbouwkundige onderzoekin
stellingen kunnen een belangrijke rol spelen
bij het overdragen van deze landbouwkundi
ge kennis en technieken.
Het onderzoek van het IB richt zich op nu
triëntenbalansen van representatieve teelt
en bedrijfssystemen in ontwikkelingslanden,
en op het verloop van nutriëntenstromen in
ruimte en tijd. Bijzondere aandacht wordt be
steed aan het verhogen van het rendement
van stikstofmeststoffen, de biologische stik
stoffixatie door micro-organismen in symbio
se met vlinderbloemigen, en aan de rol van
organische stof in verschillende teelt- en be
drijfssystemen. Het doel van dit onderzoek is
bij te dragen aan de ontwikkeling en weten
schappelijke onderbouwing van duurzame
landbouwsystemen in de tropen.

Onderzoek
Het onderzoek naar de stikstofbenutting in
teeltsystemen in de humide tropen van West
Afrika, dat werd uitgevoerd in samenwerking
met het International Institute of Tropical
Agriculture (UTA), met financiële ondersteu
ning van DGIS, werd grotendeels afgerond
gedurende de verslagperiode. De verwer
king van de gegevens is in een vergevorderd
stadium.
Onderzoek naar de stikstofbenutting en de
rol van organische stof in teeltsystemen in de
humide tropen wordt voortgezet in Indone
sië, in samenwerking met de Brawijaya Uni-
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versiteit in Malang, met financiële ondersteu
ning van de EG.
Als vervolg op een eerder samenwerkings
verband tussen het IB en het'Bureau Nation
al des Sols' te Ouagadougou (Burkina Faso)
werd onderzoek opgezet dat moet leiden tot
een interpretatiebasis voor de resulaten van
bodemanalyses. Het IB levert een soortgelij
ke bijdrage aan bodemvruchtbaarheidsonderzoek in Mali, in samenwerking met het Ko
ninklijk Instituut voor de Tropen. Aan het
'AGRISK' project van de Rijksuniversiteit Gro
ningen werd een bijdrage geleverd betref

fende de toepassing van gewasgroeimodel
len voor risico-analyse van graanteelt in semi-aride gebieden.
In het kader van hetthema 'Ontwikkelings
samenwerking' werd ook veel aandacht be
steed aan de inrichting en uitrusting van labo
ratoria voor grond- en gewasonderzoek
(o.a. in Jordanië), aan de training van mid
delbaar en hoger personeel uit ontwikke
lingslanden, en werd deelgenomen aan ver
scheidene korte missies. Verder werd bijge
dragen aan 'training courses' verzorgd door
het IAC en de LUW.

Stikstofbenutting in teeltsystemen in de natte tropen
J. van der Heide en M. van Noordwijk

Inleiding
Het traditionele teeltsysteem van de natte tro
pen is de zwerflandbouw ('shifting cultivati
on'). In dit systeem wordt voor de eigen
voedsel behoefte van de boeren diens familie
een stuk primair of secondair regenwoud ge
kapt en worden, gebruik makend van de residuaire bodemvruchtbaarheid van de boven
grond, voornamelijk voedselgewassen ge
teeld, met name mais en cassave. Na enkele
jaren nemen de gewasopbrengsten af, onder
meer als gevolg van een verminderde bo
demvruchtbaarheid en een sterke toename
van de groei van onkruid. De akker wordt
dan verlaten, waarna de hergroei van secon
dair bos weer bezit van het terrein neemt. Op
deze wijze wordt een cultuurperiode van 2-4
jaar afgewisseld door een braakperiode van
10-30 jaar, afhankelijk van factoren als de
bodemvruchtbaarheid, het voorkomen van
onkruiden, etc.
Gedurende de periode van bosbraak kan
de natuurlijke bodemvruchtbaarheid zich
herstellen. Diepwortelende, meerjarige ge
wassen nemen nutriënten op uit diepere la
gen en slaan deze op. Door bladval wordt
hiervan een gedeelte op het bodemopper
vlak gedeponeerd, en het gehalte aan orga
nische stof in de bovenlaag van de bodem

neemt toe. Wanneer het bos wordt gekapt,
wordt een deel van de vegetatie verbrand tot
as. Zowel deze as als het organische materi
aal in de bovengrond dragen bij aan de 'na
tuurlijke' bodemvruchtbaarheid van het sys
teem.
Het systeem van zwerflandbouw vereist
dat een boer per hectare bebouwd opper
vlak 5 tot 15 hectare land tot zijn beschikking
heeft dat niet voor directe landbouwproduktie wordt benut. Bij een lage bevolkingsdicht
heid is dit landbouwsysteem stabiel, en
wordt de produktiviteit van de bodem op
lange termijn niet, of vrijwel niet aangetast.
Door de sterke bevolkingsgroei in veel ge
bieden in de natte tropen, en de daardoor
sterk toegenomen behoefte aan voedsel, is
het systeem van de zwerflandbouw onder
grote druk komen te staan.
In deze gebieden zijn de periodes van bos
braak sterk verkort, of zelfs geheel afge
schaft. Omdat de gewasopbrengsten na en
kele jaren sterk afnemen, dreigt een vicieuze
cirkel te ontstaan. Onder druk van de toene
mende behoefte aan voedsel wordt steeds
meer land in gebruik genomen, waardoorde
natuurlijke bodemvruchtbaarheid geen kans
krijgt zich te herstellen. Als gevolg van de af
nemende opbrengsten per hectare van gra
nen en knolgewassen kan niet in de behoefte

aan voedsel worden voorzien, waardoor de
druk op het land nog meer toeneemt.
Om deze vicieuze cirkel te doorbreken
dienen duurzame vormen van landgebruik
ontwikkeld te worden, waarbij de bodem
vruchtbaarheid op peil wordt gehouden
door optimaal gebruik te maken van ter
plaatse beschikbare hulpbronnen en teeltmogelijkheden.

Probleemstelling
De zonale bodems van de natte tropen (ge
middelde jaarlijkse regenval > 1500 mm,
meer dan 8,5 maanden per jaar waarin de
regenval de verdamping overtreft) zijn sterk
verweerd. Door de voortdurende percolatie
van regenwater en de veelal lage adsorptiecapaciteit van deze gronden zijn de meeste
voedingselementen uitgespoeld en is de
grond in het algemeen vrij zuur (pH 4 tot 5),
vooral vanaf een diepte van ongeveer 50 cm.
Vaak treedt in deze bodems binnen een
diepte van 1 m een abrupte textuursprong
op. Wortels van 1 - of 2-jarige gewassen drin
gen door de lage pH en/of hoge penetratie
weerstand moeilijk in de ondergrond door.
Deze factoren en het feit dat de nutriënten
zich vrijwel uitsluitend bevinden in de boven
grond, die in verhouding tot de ondergrond
rijk is aan organische stof, hebben tot gevolg
dat de meeste cultuurgewassen op deze bo
venlaag van de bodem zijn aangewezen
voor wat betreft hun behoefte aan water en
voedingselementen. Dit is een zeer kwets
baar systeem, waarbij tekorten aan zowel
voedingselementen als water, veelvuldig
kunnen optreden.
Organische stof speelt een belangrijke rol
bij de stikstofvoorziening van de meeste
landbouwgewassen. Stikstof, één der be
langrijkste voedingsstoffen voor de gewasgroei, is in minerale vorm zeer mobiel en kan
door af-, maar vooral door uitspoeling snel
buiten het bereik van de wortels van de
meeste cultuurgewassen raken.
Bij de omzetting van organische stof kan
stikstof vrijkomen in de vorm van ammonium,
NH4+ (mineralisatie). Ammonium kan door
micro-organismen worden geoxydeerd tot
uiteindelijk nitraat (NO3") in een nitrificatieproces dat ondermeervan de bodem-pH af

hankelijk is. Zowel ammonium als nitraat
kunnen door het gewas worden benut. Beide
vormen van minerale stikstof kunnen echter
ook uitspoelen, afhankelijk van onder meer
klimatologische omstandigheden en adsorptie-eigenschappen van de bodem. Het kation ammonium wordt veelal sterker gead
sorbeerd dan het anion nitraat.
De organische-stofhuishouding en, daar
aan gekoppeld, de stikstofhuishouding van
gronden in de natte tropen nemen een cen
trale plaats in bij de bodemvruchtbaarheid.
Het op peil houden van het organische-stofgehalte en het stikstofaanbod zijn essentiële
voorwaarden, zonder welke geen duurzame
teeltsystemen kunnen worden ontwikkeld
voor de natte tropen.
Bij het ontwikkelen van strategieën, welke
gericht zijn op de verbetering van de organische-stof- en stikstofhuishouding, dient ech
ter rekening te worden gehouden met de
specifieke sociaal-economische condities
van de landbouwsystemen in kwestie. Het
compenseren van de stikstofverliezen in de
bodem door middel van b.v. de toepassing
van kunstmest wordt bemoeilijkt door de
slechte lokale infrastructuur en de ongunstige
kosten/opbrengstverhouding van kunstmest
en landbouwprodukten, welke mede in ver
band staat met de lage efficiëntie van kunstmestopname door de plant.
Gezocht moet dus worden naar een even
wichtige en economisch haalbare wijze van
stikstofvoorziening, b.v. dooreen combinatie
van efficiënt gebruikte kunstmeststikstof, vlin
derbloemigen en een optimale herbenutting
van gewasresten, waarbij grote aandacht
wordt besteed aan de opbouw en het be
houd van de organische stof in de boven
grond. Voor wat betreft de gewasproduktie
staat vooral stabilisering van de opbrengst
op een redelijk niveau voorop, en niet maxi
malisering van de voedselproduktie per oppervlakte-eenheid.

Doel van het onderzoek
Door het IB is van 1981 tot 1987 onderzoek
verricht naar de stikstofbalans van teeltsyste
men in de natte tropen van West Afrika. Dit
onderzoek werd uitgevoerd in samenwer
king met het Internationale Instituut voor Tro
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Tabel 8. Analyseqeqevens bodemprofiel Onne (Typic Paleudult) na 12 jaar bosbraak (Van
der Heide et al., 1985).

Diepte, cm

Fysische analyse
zand (%)
silt (%)
klei (%)
Chemische analyse
pH-H20
org. stof (%)
totaal N (%)
Bray-P (mg/kg)
1N Amm. acet. uitw. kationen
(me/100 g)
Ca
Mg
K
Na
total acidity
CEC (me/lOOg)

0-10

10-20

20-30

60-70

140-150

82
8
10

76
7
17

71
6
23

62
4
34

62
6
32

4,8
2,69
0,17
56,4

4,6
1,76
0,09
46,6

4,6
1,41
0,08
44,6

4,5
1,25
0,08
50,5

4,5
0,84
0,06
21,2

1,05
0,12
0,31
0,10
0,84
2,51

0,30
0,03
0,04
0,16
1,82
2,35

0,30
0,03
0,03
0,18
2,11
2,65

0,22
0,01
0,03
0,12
2,20
2,59

0,22
0,01
0,03
0,13
1,46
1,85

pische Landbouw (UTA) in Ibadan, Nigeria.
Het onderzoek werd mede gefinancierd door
het Directoraat Generaal Internationale Sa
menwerking (DGIS) van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken.
De eerste doelstelling van het onderzoek
was om kwalitatief en kwantitatief inzicht te
krijgen in de organische-stof- en stikstofhuis
houding, en met name om na te gaan welke
factoren verantwoordelijk zijn voor de ach
teruitgang van de bodemvruchtbaarheid,
wanneer gronden in de natte tropen na een
periode van bosbraak in gebruik worden ge
nomen voor de landbouw.
De tweede doelstelling was om na te gaan
op welke wijze deze achteruitgang van de
bodemvruchtbaarheid kan worden tegen
gegaan, in het bijzonder voor wat betreft de
koolstof- en stikstofhuishouding van gronden
in de natte tropen, om te komen tot een sta
biele en duurzame vorm van voedselproduktie.
In deze bijdrage zullen enkele resultaten
van dit onderzoek worden gepresenteerd.
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Klimaat en bodem
Het hier beschreven onderzoek werd uitge
voerd op het proefstation van UTA in Onne in
Zuidoost-Nigeria. De gemiddelde jaarlijkse
regenval bedraagt 2450 mm. Vanaf medio
februari tot eind november is er sprake van
een neerslagoverschot. Voor de regenafhankelijke landbouw valt deze periode samen
met het groeiseizoen.
De bodems op het proefstation in Onne
zijn representatief voor de zonale bodems
(Ultisols) in de natte tropen: sterk uitgeloogd,
zuur en laag in organische stof en met een
naar de diepte toenemend kleigehalte (tabel

8).

Het verloop van minerale stikstof in
de bodem na bosbraak
Gedurende drie jaar na de ontbossing van
een perceel te Onne zijn de gehalten aan mi
nerale stikstof (NH4-N en NO3-N) in de bo-

vengrond (0-10 cm) gemeten. Hierbij bleek
dat het gehalte aan NH4-N sterk toenam tot
ongeveer 30 mg per kg na de ontbossing en
na ongeveer anderhalf jaar begon af te ne
men. Aan het eind van het derde jaar was het
gehalte aan NH4-N tot vrijwel nul teruggelo
pen. De gehalten aan NO3-N waren aan
zienlijk lager en vertoonden een piek van
ongeveer 10 mg per kg aan het begin van de
regentijd, in maart/april. In de regen- (en
groei-)periode gedurende de rest van het
jaar was het gehalte aan NO3-N in de bo
vengrond zeer laag (0-2 mg per kg), hetgeen
kan worden toegeschreven aan uitspoeling
en opname door het gewas.
Ook het lysimeteronderzoek toonde aan
zienlijke uitspoelingsverliezen van bodem
stikstof aan: in het eerste teeltjaar werden op
de beplante en onbeplante behandelingen
uitspoelingsverliezen van resp. 115 kg N per
ha en 155 kg N per ha gemeten van bodemN op een diepte van 135 cm (Wonq Tinq
Fook, 1985).
De hoge gehalten aan NH4-N in de bo
dem na ontbossing zouuen erop kunnen wij
zen dat de nitrificatie (produktie van NO3-N)
in deze grond vanwege de lage pH relatief
langzaam verliep, althans langzamer dan de
mineralisatie (produktie van NH4-N), zoals
ook gevonden is in incubatieproeven met
dezelfde grond door Arora and Juo (1982).
Samenvattend kan worden gesteld dat na
een periode van bosbraak het gehalte aan
minerale stikstof in de bodem sterk toeneemt,
als gevolg van de omzetting en mineralisatie
van organische stof. Door de lage pH ver
loopt de nitrificatie langzamer dan de mine
ralisatie van stikstof, zodat er een accumu
latie van NH4-N in de bodem optreedt.
Hierdoor wordt een deel van de stikstof voor
uitspoeling behoed, hetgeen een gunstig ef
fect heeft op de N-gebruiksefficiëntie (De
Willigen, 1985). Na anderhalf tot twee jaar
neemt echter de mineralisatie af en daarmee
ook de hoeveelheid minerale stikstof in de
bodem. Na drie jaar is vrijwel geen minerale
stikstof meer in de bodem aanwezig. Dit zou
voor een deel de afname in gewasopbreng
sten vanaf het tweede jaar na bosbraak kun
nen verklaren.

Stikstofbenutting door gewassen
In verscheidene proeven werd nagegaan of
stikstof een opbrengstbeperkende factor is
en of daarmee (mede) de afname in de ge
wasopbrengsten na bosbraak kan worden
verklaard.
Als voorbeeld wordt hier een resultaat ge
geven van een langlopende veldproef te Onne, waarin de stikstofbenutting in vier ver
schillende teeltsystemen werd onderzocht
gedurende een periode van vier jaar (19821985) na de ontbossing (1981) van het be
treffende perceel, te weten mais/cowpea
(Vigna unguiculata), mais/bodembedekker
(Stylosanthes en Mucuna), beide als opeen
volgende monocultuur binnen een groeisei
zoen, en mais/cassave en mais/cassave/pigeon pea (Ca/anus cajan) als mengteelt.
Vanaf het eerste jaar na ontbossing bleken
maisopbrengsten een significante stikstofrespons te vertonen (P < 0,001 ), met name bij
als monocultuur gezaaide mais. In het
tweede en derde teeltjaar daalden de ge
middelde maisopbrengsten bij de verschil
lende niveaus van N-toediening (0, 45, 90,
135 en 180 kg N per ha), welke overigens
nog steeds tot significante meeropbrengsten
aanleiding gaven (P < 0,001). Bij deze proef
werd verder een basisbemesting van P, K, Zn
en B gegeven (Van der Heide et al., 1985).
Bij als monocultuur gezaaide mais bleek
een toepassing van minimaal 45 kg kunstmest-N per ha in drie deelgiften nodig om
een acceptabel geachte graanproduktie van
1500 kg per ha te halen, terwijl bij een meng
teelt van mais en cassave een minimale toe
diening van 90 kg per ha in drie deelgiften no
dig was om hetzelfde produktieniveau te be
reiken. Hierbij dient overigens te worden op
gemerkt dat het economische rendement van
het mengteeltsysteem uiteraard ook wordt
bepaald door de produktie van cassave.
Bij het onderzoek naar de stikstofopname
uit kunstmest door in monocultuur en in
mengteelt aangeplante gewassen werd tij
dens bovengenoemde veldproeven gebruik
gemaakt van met 15N gemerkte kunstmest
stoffen. Hieruit bleek dat bij toepassing van
een stikstofmeststof als ureum slechts een be
perkt deel van de toegediende stikstof door
het gewas werd opgenomen. In een mono
cultuur van mais werd bij toepassing van 90
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— de gewasopbrengsten, bij hetzelfde ni
veau van bemesting, afnamen in de jaren
volgend op bosbraak,
— er inderdaad een duidelijke gewasrespons
was ten aanzien van stikstof,
— hét rendement van de toediening van stik
stof relatief laag was; minder dan de helft
van de toegediende stikstof werd door het
gewas opgenomen,
— de opname-efficiëntie van stikstofmest
stoffen ten opzichte van een monocultuur
van mais wordt verbeterd indien cassave
in mengteelt met mais wordt geteeld.
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Het relatief lage rendement van de toege
diende kunstmeststikstof wordt voornamelijk
toegeschreven aan het optreden van stikstofverliezen, in het bijzonder het uitspoelen van
nitraat.
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Figuur 55. Hoeveelhe
den
kunstmeststikstof
teruggevonden in ge
was, bodem en lekwoter, uitgedrukt als per
centage van de in het
eerste jaar toegediende
kunstmeststikstof.

kg N per ha als ureum in drie deelgiften een
totale opname door de plant (in boven
grondse delen) gevonden van 29%.
Bij een mengteelt van mais en cassave
daalde deze opname door mais tot 20%.
Hoewel cassave geen stikstofrespons in de
knolopbrengst vertoonde, bleek dat bij de
oogst met name in de bovengrondse, eiwitrij
kere delen nog 24% van de toegediende
stikstof werd teruggevonden, zodat toch nog
bijna de helft van de toegediende hoeveel
heid stikstof meststof door de gewassen van
het teeltsysteem was opgenomen.
De verklaring van de hogere stikstofopna
me van cassave in vergelijking met mais in
mengteelt dient waarschijnlijk mede gezocht
te worden in de verschillende bewortelingspatronen van mais en cassave (zie wortelonderzoek).
Concluderend kan worden gesteld dat het
onderzoek naar de stikstofbenutting in ver
schillende teeltsystemen aantoonde dat:
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De hypothese dat stikstofverliezen verant
woordelijk zouden kunnen zijn voor het lage
rendement van als kunstmest toegediende
stikstof, werd nader onderzocht in een aantal
lysimeterproeven, waarbij gebruik werd ge
maakt van met l5N verrijkte ureum (10,35%
excess ,5N). Deze proeven werden uitge
voerd op het proefstation te Onne met twaalf
lysimeters (ongestoorde grondkolom, diepte
135 cm, diameter 80 cm) gedurende een pe
riode van twee jaar.
Acht van deze lysimeters werden jaarlijks
beplant met mais, gevolgd door rijst. Al deze
kolommen ontvingen, naast een basisbe
mesting van P, K, Mg en Zn, 135 kg N per
ha als ureum in twee deelgiften voor de mais,
en 90 kg N per ha als ureum in twee deelgif
ten voor de rijst. In het eerste jaar werd op
vier kolommen 15N toegepast bij de maisbemesting (behandeling A), en op vier andere
kolommen bij de rijstbemesting (behande
ling B).
Vier lysimeters werden in het eerste jaar niet
beplant, doch ontvingen respectievelijk
dezelfde bemesting als de beplante kolom
men (behandelingen C en D).
In het gewas, het lekwater (diepte 135 cm)
en in de bodem (na afloop van de proef)
werd totaal-stikstof bepaald, alsmede de
massaverhouding van de isotopen 15N en

14N.

Op deze wijze kon een massabalans
worden opgemaakt voor de toegediende
kunstmeststikstof (ziefig. 55voorbehandelin
gen A en C; Van der Kruijs et al., 1988).

De resultaten geven aan dat van de stik
stofgift bij de aanvang van het groeiseizoen
(behandeling A) door de mais in het eerste
jaar 31% werd opgenomen, en door het
daarop volgende rijstgewas 1%. In het
tweede jaar werd door beide gewassen sa
men nog eens 1 % opgenomen. Van de stik
stofgift in het tweede seizoen van het eerste
jaar (behandeling B) werd door de rijst 15%
opgenomen, terwijl in het tweede jaar door
beide gewassen samen nog eens 3% werd
opgenomen.
De beschikbaarheid van de stikstof in de
bodem nam sterk af na het eerste gewas
waaraan de kunstmest werd toegediend. De
verminderde beschikbaarheid van de kunst
meststikstof was deels het gevolg van uit
spoeling van nitraat tot buiten het bereik van
de wortels, deels ook van immobilisatie in de
bodem.
In behandeling A werd in het eerste jaar
reeds 22% van de toegediende stikstof te
ruggevonden in het lekwater en in het
tweede jaar nog eens 7%. In behandeling B
waren deze percentages respectievelijk 0%
en 22%. Na afloop van de proef werd in be
handeling A 27%, en in behandeling B 29%
van de 15N-stikstof teruggevonden in de bo
dem, voornamelijk in de bovengrond. Deze
stikstof komt waarschijnlijk slechts zeer lang
zaam vrij, getuige de geringe opname door
de tweedejaarsgewassen.
Het belang van uitspoeling bleek ook uit
de lysimeters waar in het eerste jaar geen ge
was was geplant (C en D). In het eerste jaar
spoelde 69% van de in het eerste seizoen
toegediende stikstof (C) uit, en in het tweede
jaar (mais/rijst) nog eens 12%. De in het
tweede seizoen toegediende stikstof (behan
deling D) bereikte in het eerste jaar nog niet
de lekwaterdiepte (135 cm), doch was in het
tweede jaar reeds vrijwel volledig buiten het
bereik van de mais- en rijstwortels (totale op
name 2%).
De grotere uitspoeling van de onbeplante
lysimeters kon worden toegeschreven aan
het feit dat gedurende het eerste jaar geen
gewasopname van stikstof plaatsvond en
aan het grotere neerslagoverschot, als ge

volg van het ontbreken van een gewas.
In alle behandelingen werd een gedeelte
van de toegediende stikstof niet teruggevon
den in het gewas, de bodem of het lekwater.
Deze N-verliezen door N-vervluchtiging wa
ren in beplante zowel als in de onbeplante ly
simeters het grootst wanneer kunstmest in het
tweede seizoen werd toegediend. De moge
lijkheid bestaat dat denitrificatie optrad tij
dens de intensievere regenval in het tweede
seizoen (Wong Ting Fook, 1985). Ook ammoniakvervluchtiging kort na de toediening
van ureum heeft mogelijk een rol gespeeld.
Concluderend kan worden gesteld dat uit
spoeling van nitraat voor een deel het lage
rendement verklaart waarmee kunstmeststik
stof wordt opgenomen door gewassen in de
natte tropen. Inbouw in slechts zeer geleide
lijk beschikbaar komende bodemstikstof en
gasvormige verliezen spelen echter ook een
belangrijke rol.
Oplossingen om het rendement van kunst
meststikstof te verhogen kunnen in principe in
twee richtingen worden gezocht: in de rich
ting van het gewas en het teeltsysteem, en in
de richting van de wijze van toedienen van
de kunstmest. Van beide benaderingen zal in
de volgende paragrafen een voorbeeld wor
den gegeven.

Wortelonderzoek: mais/cassave
mengteelt
In 1985 is gedurende een groeiseizoen de
beworteling onderzocht van diverse gewas
combinaties, waaronder die van mais en
cassave in mengteelt. Hierbij werden drie
verschillende rijenafstanden van mais (resp.
25, 50 en 100 cm met resp. 1, 2 en 4 planten
per plantgat, afstand in de rij 50 cm) gecom
bineerd met cassave (100 x 100 cm).
Vooral bij een rijenafstand bij mais van 100
cm, de afstand welke ook in de eerder ge
noemde teeltsystemenproef werd gebruikt en
welke globaal overeenkomt met de plaatse
lijke landbouwpraktijk, is, zoals figuur 56 laat
zien, een belangrijk deel van het wortelstelsel
van mais beperkt tot de bovenste 20-30 cm
van het profiel, terwijl de cassave dieper wor
telt en de gehele ruimte onder de mais opvult.
Dit bewortelingsbeeld zou kunnen verkla
ren waarom de stikstofbenutting groter was in
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Figuur 56. Wortelont
wikkeling van mais en
cassave in mengteelt
(Hairiah
and
Van
Noordwi/k, 1986).

een mais/cassave mengteelt dan in een mais
monocultuur waarbij door het ruime plantverband van 100 x 100 cm de maiswortels
zich vooral op geringe diepte in de breedte
ontwikkelen. In de mengteelt fungeerden de
cassavewortels op grotere diepte als een
'vangnet' voor het nitraat dat uit de boven
laag uitspoelde.

-10Ocm
»-« 25cm

Verbetering van het rendement van
kunstmest: kunstmestsoort

-100 cm-

Figuur 57. Effect van
verschillende wijzen van
toediening van stikstof
meststoffen op de op
brengst van mais (niet
significant) (Kang et al.
1983).
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—•— ureum supergranules

kas

De lage gebruiksefficiëntie van stikstofkunstmest in de regenafhankelijke landbouw bete
kent een ernstige belemmering voor het
economisch rendabele gebruik ervan, en is
daarmee een handicap bij pogingen om de
voedselproduktie te verhogen en te stabilise
ren.
De lysimeterproeven in Onne tonen aan
dat, ook als de bemesting over een aantal
deelgiften wordt gespreid, de gebruikseffi
ciëntie van ureumstikstof laag is. De vraag
rijst in hoeverre een andere wijze van toedie
ning van ureum of toepassing van een ande
re stikstofmeststof zou kunnen leiden tot een
beter effect op de maisproduktie. Met name
meststoffen die slechts geleidelijk stikstof af
geven zouden voordeel kunnen hebben en
als enkele gift kunnen worden toegediend.
In een aparte veldproef werd daarom na
gegaan in hoeverre de toepassing in drie
deelgiften van kalkammonsalpeter (kas) of
ureum, of een eenmalige toepassing van
ureum in de vorm van zogenaamde Supergranules van invloed was op de maisproduk
tie. Uit deze proef, die gedurende twee op
eenvolgende jaren werd uitgevoerd, bleek
dat meststofsoort en wijze van toepassen niet
tot significante verschillen in maisopbrengst
leidden (figuur57; Kang etat., 1983).
Deze waarnemingen wijzen erop dat in ver
gelijking met geprillde ureum het gebruik van
het relatief duurdere kas of de ureum Su
pergranules in de regenafhankelijke land
bouw in de vochtige tropen in termen van
maisproduktie niet tot een verbetering van de
maisopbrengtst hoeft te leiden.

Verbetering van het rendement van
kunstmest: wijze van toediening
In een simulatiemodel werd de stikstofopna
me door mais berekend op grond van de ge
meten wortelverdeling en bodemeigen
schappen (De Willigen and Van Noordwijk,
1987). Met dit model, waarvan de uitkomsten
goed overeengekomen mette Onne gevon
den onderzoekresultaten, werden o.m. bere
keningen uitgevoerd van de theoretisch be
nodigde hoeveelheid stikstofkunstmest om
een drogestofproduktie van 6,5 ton per ha
(90% van de potentiële produktie) te berei
ken bij verschillende toepassingswijzen van
meststof (breedwerpig/geplaatst, 1 of3deelgiften). Naast de feitelijk waargenomen wor
telverdeling van mais werden berekeningen
gemaakt voor een relatief diep en een relatief
breed wortelstelsel bij gelijke totale wortel
lengte.
Tevens werd het effect onderzocht van een
voorlopig hypothetische situatie waarin het
regenwater grotendeels tussen de gewasrijen infiltreert, in plaats van uniform, bijvoor
beeld door het gewas te planten in opge
hoogde ruggen met daartussen goten.
De berekeningen bevestigden het belang
van gedeelde N-giften. Door een betere af
stemming van het stikstofaanbod, qua tijd
en plaats, op de behoefte van het gewas
en de beworteling moet het in de praktijk mo
gelijk zijn om de efficiëntie van het meststofgebruik aanzienlijk te verhogen. Selectie op
dieper wortelende cultivars kan ook tot een
stijging leiden van de efficiëntie van meststofgebruik.
De uit dit model voortkomende hypothesen
worden, met name voor wat betreft niet-uniforme infiltratie, momenteel door het IB in
veldproeven in Indonesië in het kader van
een samenwerkingsproject met de Universitas Brawijaya nader onderzocht.
De resultaten wijzen uit dat:
— op grond van modelberekeningen kon
worden bevestigd dat het delen van de
stikstofgift tot een efficiënter gebruik van
kunstmest leidde,
— het in de praktijk mogelijk is om door beïn
vloeding van de infiltratie tot een verho
ging van de stikstofefficiëntie te komen, en

- klimaat-bodem-gewas modellen richting
kunnen geven aan selectie- en veredelingsonderzoek.
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