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SAI4ENVATTI NG.

1 Met een testplantexperiment (bio—assay) is geprobeerd te onderzoeken

of er verschil in bodemvruchtbaarheid is tussen twee graslandpercelen

die voorheen geUjk beheerd werden, maar sinds tien jaar verschillend.

Deze beide graslandpercelen maken deel uit van een perceel waar al sinds

1972 een beheersexperiment loopt. Eén van beide onderzochte grasland—

percelen wordt sindsdien twee maal per jaar gehooid, het andere wordt

niet beheerd.

2 In het veld is grond verzameld van de laag 0—5 cm diep. In een

kas werd de grond verwerkt en in potten gedaan. Vervolgens werden er

verschillende hoeveelheden makronutrinten aan toegevoegd, én serie

zonder nutrintengift en drie series met per serie een standaari

hoeveelheid van twee makronutrinten en een variabele hoeveelheid van

de derde (N,P,K). Kiemplanten van de testplanten werden per vier

(Urtica dioica) of.per zes (Holcus lanatus, Anthoxanthum odoratuin en

Rumex acetosa) in de potten gepoot. Na ongeveer acht weken werd

geoogst. De series zijn na elkaar uitgevoerd.

3 Bij de serie zonder nutrintengift leverden alle vier testplanten

een signifikant hogere opbrengst op de grond uit deelperceel "Niets

doen", Dit was ook bSjna steeds het geval als twee makronutrinten in

standaardhoeveelheid werden toegevoegd en de derde niet. Bij de N— en

K—serie trad een toenaine van de opbrengst op bij een gift van het

variabele nutrint. Bj de P—serie nam alleen de opbrengst van Urtica

sterk toe, van Rumex en Anthoxanthum alleen bij de potten met grond

uit deelperceel "Twee maal hooien". Als testplant voor N en K zijn d.us

alle vier de soorten te gebruiken, voor P is Urtica te verkiezen. Dit

geldt voor verschillen in beschikbare hoeveelheid. van deze makronutrinten

in gronden met een verge3ijkbaar gehalte aan beschikbare hoeveelheden

van de betreffende nutrinten.

4 P—Water, P—AL en K—uitwisselbaar zjn bepaald bij een deel van de

potten. Er is een hoge korrelatie gevonden tussen de gift van P en

P—Water (r = 0,97) en P—AL (r = 0,999) en van K en K—uitwisselbaar

(r = 0,999). Het verband tussen de opbrengst van Urtica en het P—Water

gehalte was voor grond van beide deelpercelen niet gelijk, met P—AL ook
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niet, hoewel het verschil kleiner was. I-let verband tussen de opbrengst

van Holcus en Rumex en het gehalte aan K—uitwisselbaar was wel voor

beide deelpercelen vergelijkbaax. Deze extraktiemethod.e lijkt dus

bruikbaar om de hoeveelhejd beschikbaax K in verschlllende gronden

met elkaar te vergeUjken.
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1 INLEffDING.

1.1 Algemene inleiding.

De afgelopen honderd jaar is de bewerking van landbouwgronden,

waaronder cie graslanden, sterk veranderd. Vooral het gebruik van

kunstmest en de betere technische mogelijkheden voor ontwatering gaven

de mogel5jkheid de produktiviteit van landbouwgronden sterk op te voeren.

Deze ontwikkeling zet zich nog steeds voort.

Dit had o.a. voor graslanden een vermindering van de ruimtelijke

variatie (minder voedselarme en natte graslanden) en een verlaging van

de soortsdiversiteit tot gevoig (Bakker, 1976, 1982). Op tal van

plaatsen wordt geprobeerd deze nivellerende ontwikkeling in korte tijd

terug te draaien met de bedoeling weer soortenrijke graslanden te
verkrijgen. Dit gebeurt vooral ten bate van natuurbehoud en rekreatie.
Vaak worden hiervoor landbouwkundig minder geschikte graslanden gebruikt.
Een gebied waar dit op grote schaal gebeurt is het Stroomdallandschap
Drentsche Aa (de Bruyii, 1977)

Verschralend beheer.

Er zijn veel beheersvormen mogelijk, afhankelijk van doelstelling en

uitgangssituatie (Wells, 1980; Schilperoord, 1983). Voorbeelden van

beheersvormen zijn niets doen, hooien, branden, begrazen. Als men snel

wil verschralen (voedselarmer maken van de bodem in tegenstelling tot

bemesten) is hooien een geschikte beheersvorin. Met het hooi worden

nutrinten afgevoerd en dus indirekt aan de bodem onttrokken (Bradshaw,

1980; Wells, 1980; Wind, 1980; Elzenbroek, 1982). Eén andere faktor die

voor een afname van de hoeveelheid nutrinten in de bodem zorgt is

uitspoeling (vooral van belang voor Ca, Mg en N). Voor een toenaine

zorgen vlinderbloemigen (N) en neerslag (N en S, Bradshaw, 1980).

De gevolgen van verschralend beheer kunnen worden gemeten aan de

produktie van biomassa, de soortensamenstelling en de verandering in

het nutrintengehalte in de bodem (voor het onderzoeksgebied : Bakker,

1982). De uitkomsten van onderzoeken naar het gevolg van maaien en

afvoeren op de genoemde parameters van bodemvruchtbaarheid zijn niet

eenduidig. Soms was er een snelle afname van de produktie (Wind ,1980),
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dan weer nauwelijks (Elzenbroek, 1982). Ook de afname van nutrinten—

gehalten in de bodem is niet eenduidig. Zo vond Wind (1980) zelfs een

toenaine van de P—AL waarde en het MgO—gehalte in een tienjaars

verschralingsexperiment op een zandbodem, ondanks drastische afname

van de produktie. Hij opperde de mogelijkheid dat dit was gebeurd door

ophoping in de bemonsterde 0—5 cm laag door wortelaktiviteiten.

Elzenbroek (1982) en W1ls (1980) vonden wel een afnaine van het P—gehalte.

Een beheersvorm (bijvoorbeeld hooien) heeft niet alleen langs de

weg van verschraling invloed op de vegetatie, maar ook via de erdoor

veroorzaakte vegetatiestruktuur (Wells, 1980; Schilperoord, 1983).

Chemische extraktiemethoden als maat voor de beschikbare hoeveelheid

van nutrignten voor diverse plantensoor-ten.

Veel extraktiemethoden zijn ontwikkeld voor landbouwgewassen en

worden gebruikt om bexnestingsadviezen te geven (Henkens, 1967;

vd Paauw en Sissing, 1968). De extraktiemethoden voor de akkerbouw

(zoals P—Water) zjjn gebaseerd op proeven met kortgekweekte, anel

groeiende landbouwgewassen. Deze worden gekweekt op bemeste grond ala

monokulture. Planten van niet—bemeste graslanden kurinen een heel

andere respons geven. Niet alleen groeien deze soorten onder armere

omatandigheden, maar ook zijn ze vaak meerjarig en groeien ze in

kompetitie met elkaar. Het is daarom de vraag wat voor waarde de

gangbare extraktiemethoden voor deze planten hebben. Ook bij bemestinga—

adviezen voor de landbouw (Henkens, 1967) kent men aan een gehalte van

een nutrint bij verschillende grondsoorten soms een verschillende

betekenis toe.

Andere problemen bij chemische karakterisering van een bodem zijn

de variatie in de hoeveelheid van een nutrint binnen én perceel, de

verdeling over het bodemprofiel en de schommelingen over het seizoen.

Vàak worden slechts eenmaal per jaar monsters genomen van én standaard

diepte. De variatie in diepte en tijd blijft zo verborgen (Gupta en

Rorison, 1975).

Testplantexperimenten als maat voor de beschikbaarheid van

nutrinten voor diverse plantensoorten.

Als alternatief voor chemische extraktiemethoden kan ook van

teatplanten als indikator gebruik gemaakt worden. De biomassaproduktie

is dan een maat voor de beachikbare hoeveelheid van een nutrint.
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Van deze methode xnaakten Gupta en Rorison (1975) gebruik om variatie

in de beschlkbare hoeveelheid N, P en K over het jaar en over het

bodeinprofiel te meten. Zij kombineerden het testplantexperiment met

chemische extrakties. In dit onderzoek werd. ook voor deze kombinatie

gekozen.

De krjteria voor het kiezen van de testsoorten waren

a) Het voorkomen in de vegetatie van de te onderzoeken gronden.

b) Versch.illen vertonen in de groeisnelheid en voorkeu.r voor het

nutrintengehalte van de bodem.

c) Gemakkelijk te kweken zijn (oa nie-t te lage groeisnelheid).

1.2 Yraagstelling

De hoofdvragen van dit onderzoek waren

a) Treedt er verschraling op door jaarlijks hooien ?
b) Kan met behuip van een testplantexperiment een gering verschil in

de voor de plant besch.ikbare hoeveelheid van een nutrint word.en

aangetoond ?

c) Zijn gangbare chemische extraktiemethoden geschikt als maat voor de
beschikbare hoeveelheid van een nutrint ?

De meer konkrete vertaling van deze vragen is
1) Produceren vier testplantsoorten een kleinere hoeveelheid

spruitbiomassa als ze groeien op grond nit een grasland dat gehooid

wordt dan als ze groeien op grond uit een vergelijkbaar, maar minder
verschraald grasland ?

2) Kan met een dergelijk experiment een verschil in de beschikbare
hoeveelheid van de nutrinten N, P en K vastgesteld. worden ? Dit

zal onderzocht worden door twee van deze nutrjnten in standaard

hoeveelheid toe te voegen en van de derde een giftenreeks aan te
leggen, van een gift van 0 (betreffende nutrint is deficient) tot

:een hoge gift (meer dan de standaard gift).

3) Is het mogelik om middels verdunning van de grond met perliet
verdere verscbraling na te boo tsen en daarmee de koncentratiereeks

te verlengen in de armere richting ?
4) Wat is de re].atie tussen het gehalte in de grond volgens een bepaalde

extraktiemethode en de biomassaproduktie van de testplantensoorten

op de desbetreffende grond.
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1.3 Het onderzoeksgebied.

Ret onderzoeksgebied maakt deel ult van het "Stroomdallandschap

Drentsche Aa", In 1972 is het graslandperceel ttLoefvleddertt door

Staatsbosbeheer aangekocht. Dit perceel is bestemd oin verschillende
beheersvormen met elkaar te vergelijken. Doordat deze binnen één perceel

worden toegepast kan worden uitgegaan van een zo goed mogel&jk

vergeJJjkbare beginsituatie (Bakker, 1976). Ret perceel "Loefvlecider' is

onderverdeeld in een negental kleinere percelen die elk aan een

verschillen beheersregime onderhevig zjn.

•eWfl,
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F1uur 1.1..: Geografische ligging van het onderzoeksgebied (van den

Berg, 1982). Van de et en aangegeven plaatsen

Is het onderzoeks—cnateriaal verzaineld.

Dit onderzoek richt zich op twee uitersten in de reeks beheers—

vormen, namelijk het perceel waar twee maaJ. per jaar gehooid wordt, in

juli en september en het deelperceel waar niets wordt gedaan. Naar
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verwachting zal deelperceel tTwee maal hooien" sterker verschraald. zijn

omdat met het hooi mineralen zijn afgevoerd.

De vegetatie van "Loefvledder" was bij het begin van het beheer-
experiment vrj gelijkvorinig in de verschillende deelpercelen. In de loop

van het experiment is daarin grote verandering gekomen. Be vegetatie

van deelperceel "Niets doen" en "Twee maal hooien" verschillen flu sterk

van elkaar (bijiage 2). Be produktie van bovengrondse biomassa van

deelperceel "Twee maal hooien" is in de loop van het beheersexperiment

afgenomen (bijiage 2). Van deelperceel "Niets doen" zijn geen produktie

gegevens verzameld (Bakker, 1982).

Be bodem van de "Loefvledder" behoort tot het type beekeerdgrond

(Be Bakker en Schelling, 1976). Kennierkend voor deze grondsoort is oa
een hoog ijzergehalte. Binnen het perceel is variatie in de samenstelling

van de bodem, de hoogteligging en de vochtigheid. Gedurende het
beheersexperiment zijn een aantal bodemchemische bepalingen geda.an. Be
resultaten daarvan (zie oa vd Berg, 1982) geven geen duidelijk beeld

van trends in voor de vegetatie van belang zijnde gehaltes van nutriënten

(zie bijlage i). Enerzijds zijn er sterke fluktuaties tussen de gevonden

waarden zodat er geen duidelijke trend is. Alleen bij de pH is sprake

van een duideiijke trend en wel een daling. Anderzijds zijn de gebruikte
extraktiemethodes niet allemaal even geschikt als maat voor de

beschikbare hoeveelheid nutrignten voor de in de onderzochte deelpercelen

groeiende plantensoorten. Zo is van P—totaal slechts een klein deel

voor planten beschikbaar (Barber, 1984).

Resultaten eerder onderzoek.

Olde loohixis en Wemmenhove (1984) hebben in dezelfde deelpercelen

onderzoek gedaan naar de bodemvruchtbaarheid. Ook zij werkten met

planten als indikatoren. Allereerst hebben zij een Bauina—Janssen

experiment gedaan. Ilieruit bleek dat N sterk beperkend voor de groei

was, daarnaast ook K. P was veel minder beperkend. Tussen beide

deelpercelen vonden zij met dit experiment geen verschil. Bij deze

methode wordt met zoden nit het veld (20cm doorsnede, 10 cm dik)

gewerkt. Dit heeft als voordeel dat de veidsituatie dicht wordt

benaderci, maar als nadeel dat niet met vergelijkbaar plantenniateriaal

wordt gewerkt als twee verschillende vegetaties met elkaar worden

vergeleken (zie ook Pegtel, 1983).
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Daarom hebben ook zij een testplantexperiment gedaan met P als

vazriabele, Zij gebruikten hiervoor uit praktische overwegingen grond

van 5—20 cm diep. De bovenlaag die sterk beworteld is, is voor de

vegetatie echter belangrijker. Zij vonden dat bij"Twee maal hooien"meer

P beschikbaar was dan bij "Niets doen".

Het testplantexperiment wijkt sterk af van het Bauma—Janssen

experiment. Er wordt niet uitgegaan van een zode met vegetatie ait

het veld, maar van een grondmonster waarbij de bodemstruktuur verandert.

Als testplanten worden kiemplanten van geselekteerde testsoorten

gebruikt ipv gevestigde exemplaren van soorten van de bestaande

vegetatie.
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2 MATERIAAL EN METHODE.

2.1 Het ebru!ksk1aar rnaken van de grond.

Per deelperceel werden per monsterd.atum op acht plaatsen plaggen

gestoken. In de kas werden d.e levende plantendelen zoveel mogelijk

verwijderd. De grond werd gemengd en daarna in bloempotten gedaan (fig 2.1)

gewicht veldvochtige grond. 500 1 g • De potten werden in schotels

geplaatst. De referentiereeks was daarmee gebruiksklaar.

I

Piguu 2.1 Afmetingen van gebriikte pot. Als geide1de taa1 is
4,95 c genomeo, zodat de oppervlak.te 77 c' is.

Aan de potten van d.e nutrintenreeksen werden de nutrinten

toegevoegd. De standaard. giften van N en K zijn gebaseerd op een

bemestingsad.vies voor graslanden (Henkens, 1967). De standaard gift

van P is hoger genomen dan dit advies omdat deze ijzerrijke grond sterk

P—fixerend is (Olde Loohuis en \Alemnierihove, 1984). De standaard.giften

wa.ren voor P 400 kg P205 per ha voor N 150 kg N per ha en voor K

100 kg K20 per ha. De variabele giften waren voor P en K 0, 50, 100,

200, 400 en 800 kg per ha, voor N 0, 37,5 , 75, 150, 300 en 600 kg per

ha. De nutriènten werden in oplossing toegediend. als NH4NO3,

Ca(H2P04).E20 en K2S04.
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2.2 TestDlantsoortefl.

Tabel 2.1 Voorkomen in het veld en maximale groeisnelheici volgens
Grime en Hunt (1975) van de testplantefl.

Voorkomefl in het veld H-max in

Niets doen 2 x Hooien g/g/ciag

Holcus lanatus + + 2,05

ththoXanthU11l odoratum —
+ 0,95

Rumex acetosa + + 1,71

Urtica dioica +
— 2,35

Holcus en Ruinex komen op vrij verschi11efl bodems voor en zijn

edafisch tolerant. Anthoxan2 komt vooral op armere bodems voor,

Urtic op stikstof— en fosfaatre gronden (Rorison, 1968).

2.3 Het kweken van de olant.

Het zaad van Urtic is afkomstig u!t de proeftu.in in Haren (1979),

dat van Rumexook (1981), dat van Holc en AnthoxaX12 van de

BuTallefl (resp. 1975 en 1977), een schi1 beekdalhOOilafld vlc b

de "Loefvledder". Ret zaad werd te kiemen gelegd in bakken met een

mengsel van potgrond en zand. Na twee weken werden de kiemplanten in

de potten overgepoot, zes per pot (bij Urtic vier). De series werden

in viervoud uitgevoerd. Per voedingsflivo werden twee 'olanko potten

ingezet, waar geen planten op groeiden. Per voedingsn-i.Vó werden

achttien potten ingezet ( 4 soorten x 4 herhalingefl + 2 blanko's).

De herhaliflgefl werd.en over vier blokken verdeeld. De potten werden

per blok volgenseefl lotingstabel random neergezet. De proef werd in

een verwarmd-e kas uitgevoerd. werd bijgelicht tot een fotoperiode

van 16 uur. Kiemplaflten van zaad ult het zaadkapitaal werden verwiiderd.

DagelikS werd met demiwater gegoten, bi erg warm weer twee maal per dag.

Jonge testplantefl die dood gingen werden vervangen door ongeveer even

grote ult de kiembakkefl.

2.4

Na ongeveer acht weken werden de planten geoogst. Viak bovefl de

grond werden ze afgesneden en in zakjes per pot gedrogd (minimaal
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Tabel 2,2 ke1e be1angrjke data uit het onderzoek. Dagen na monster—

name. De poot— en oogstdag en de groeitjd zn weergegeven

voor Holcus. Die van de andere soorten kunnen daar één
dag van afwjjken.

Monster Toedienen Zaaidag Pootdag Oogstiag Groeiti Reeks

name nutri'nten in potten

8—3 12 8 20 71 51 P

3—5 8 7 17 70 53 N

2d—10 7 26 43 104 61 K

24 uur, 80°C). Dè Urtica—planten zijn ind.ividueel gedroogd orndat ze per

pot onderling sterk in grootte verschilden. Daarna werd het drooggewicht

van de spruit bepaald.

Bij de K—reeks werd van het grootste deel van de potten ook het

drooggewicht van de wortel bepaald. Ejervoor werden de wortels in een

fljne zeef met water schoongespoeld.

2.5 Perlietoroef — doorverschralen.

Om het effekt van verder verschralen te meten werd als onderd.eel

van de P—reeks grond verdund met perliet. Dit vulkanisch gesteente

staat geen nutrinten af en neemt er geen op. N en K werden in standaard.

hoeveelheden toegevoegd. Urtica is bij deze proef niet gebruikt.

Tabel 2.3 Verhouding perliet en gmond en korrektiefaktOr voor P—AL

en K_uitwieBelbBaE per v01un,everhoing.

Volumeverhouding Gewicht Gewicht droge grond g/pot KormektiefaktOr

Niete doen Hoolen
grond t per].iet perliet g/pot Niets doen Hooien

1 1

1 0 0 293,5 309,5

0,87 0,87
5 : 1

11,25 244,6 257,9

0,81 0,80

3 1 17 220,1 232,1

0,62 0,61
1 1 34 146,8 154,8

0,42 0,41
1 3

50,6 73,4 77,4

Bij de P—AL en K—uitwissel'baar bepalingen werd op de resultaten een

korrektie toegepast voor het geringere gewicht van perliet. De

resultaten werden daartoe vermeriigvu1digd met de verhouding van het

gewicht van het mengsel grorad met perliet en hetzelfde volume (pot)
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pure grond. Zo kon he-t gehalte van de verschillende potten met elkaar

vergeleken worden oncianks een verschillend soortelijk gewicht van het

gronct/perlietmengsel.

2.6 Chemische bepalingen.

Dè volgende chemische bepalingen zijn uitgevoerd volgens de

standaardmethoden van het chemisch laboratorium van de vakgroep

Plantenoecologie in Haren:

a) pH-KC1

b) fosfaat : P—Water en P—AL

c) kalium : K—uitwisselbaar.

Ret vochtgehalte van de grond werd. bepaald op de dag dat deze

werd. afgewogen en in de potten gedaan. Ook op die dag werd grond bij

105°C te drogen gezet om de gehaltes op het moment van bemonstering te

bepalen. De overige bepalingen werden uitgevoerd aan grond na de groei

van planten. Na de oogst hebben de potten nog weken te drogen gestaan

in de kas voor ze verder verwerkt konden worden.

De bepalingen werden verricht aan grond van de blanko potten,

grond waarop Urtica had gegroeid en waarop Anthoxanthum (bi3 de K—reeks

Holcus) had gegroeid.

2.7 Statistische verwerking.

Voor het toetsen van de verschillen in opbrengst tussen beide

deelpercelen bij n bepaalde gift is de randomization test gebruikt

(Siegel, 1956). Voor het verband tussen nutrintgift en gehalte volgens

een extra.ktiemethode is de lineaire regressie berekend en de korrelatie—

kofficient, Voor het toetsen van de invloed van beheer en gift op de

opbrengst per soort is gebruik gemaakt van ANOVA (Sokal en Rohlf, 1981).

In dit geval is er sprake van een model II ANOVA met één random

gekozen variabele (gift) en n fixed gekozen (beheer). Bij dit type

ANOVA wordt d.e interaktie tegen de error getoetst, evenals de random

variabele en de fixed faktor (beheer) tegen de interaktie.
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Figuir 2.2 ke1e verwachte grafeken van het verban tussen gift van een
nutrint (horizontale as) en het dooggewicr1t van de spruit
(vertikale as) met de daazbij ver'jaciite uitkomst van de ANOVA

(ris is niet sigrifikaflt; is we). sigriifikant).

Type 1A werd verwacht bij een nutrient dat beperkend is voor die

soort en in deelperceel "Twee maal hooien" meer beperkend. is. De

verschillen tussen beide deelpercelen verdwijnen met de toename van de

gift zodat over de hele reeks het beheer geen signifikante invloed

heeft. Bij type lB verdwijnen de verschillen tussen de deelpercelen niet

hoewel het nutrient wel beperkend is. Bij type 2 is het nutrient niet

beperkend en dus ook niet de oorzaak van het verschil in de opbrengst

als dat bestaat.

/1A

lB

GIFT
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3 RESTTLTATEN.

3.1 Drooggewicht srruit.

3.1 .1 Refereritiereeks.

Dit is de reeks waarin geen nutrinten werden toegevoegd.. Deze

reeks is tegeUjk met de K—reeks gedaan.

Tabel 3.1 Gemiddeld drooggewicht van de sprit per pot (met 95 %
betrouwbaarheidsinterVal; n = 4) en de vernoudin,g tussen

het drooggewicnt van de eprlLit gekweekt op grond uit
deelperceel "Nee maal homier." en "Niets doen'.

Tessoort Drooggewtcht spruit (g) Verhouding

"Niets doen" "Twee maai hooien' drooggewicht

x 95 DI 95% DI hoojen/niets doen
Holcua lanatus 1,67 0,22 0,94 0,14 0,56

Anthoxanthu odoratum 1,29 0,21 0,87 0,35 0,67

Rumex acetosa 1,63 0,21 0,92 0,22 0,56

Urtica dioica 1,06 0,14 0,50 0,19 0,47

Zonder nutrint gift was er steeds een groot verschil in de

opbrengst tussen "Twee inaal hooien" en "Niets doen" (tabel 3.1 laatste

kolom). Bj "Twee maal hooien" werd. ongeveer half zoveel geproduceerd..

Het grootste was dit verschil bj d.e ruderale soort tirtica; het kleinste

bij Anthoxanthum, de soort die van de vier testsoorten ond.er de armste

omstand.ighed.en voorkomt. De versch.illen tussen"Niets doen" en "Twee

maal hooien" waren bij alle soorten sigri.ifikant. De grond u.it deelperceel

"Twee maal hooien" was dus schraler dan die u.it "Niets doen".

3.1.2 Effekt standaardbemesiflg.
In tabel 3.2 staan d.e drooggewichtefl van planten die op grond

gegroeid hebben waaraan twee makronutrinten in standaard hoeveelheid.

waxen toegediend. en van de derde niets.
Bij weglating van én van de drie makronutrinten bleek hj alle

drie nutriênten en bij alle vier soorten dat bij "Niets doen" steeds

signifikant (p 0,05) meer opbrengst was dan bij "Twee maal hooien".

Enige uitzondering nierop was TJrtica bij de K—reeks.

Opvallend was het grote verschil in opbrengst van Ruznex bj weglaten

van N; van Urtica bij het weglaten van P en de grotere opbrengst van

Urtica op grond ui.t deelperceel"Twee maal hooien"bj weglaten van K.
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Tabel 3.2 Gemiddeld drooggewicht van de soruit per pot (met 95 %
betrouwbaarheiasinoerval; n = 4) en de verriouding tussen
het drooggewicht van de s-bruit gekweekt op grond uit
deelperceel "Twee maal hoojen" en "Njets doen"
a) zonter N—gift; P en K standard gift.
b zonier F—gift; N en K standard gift.
c) zonder K—gift; N en P sandaard gift.

a) zomier N

Testsoort Drooggewicnt spru.it (g) Vernouding

"Niets toen" 'Twee maai. hooien" drooggewicht

x 95% BI 95% BI hooien/njets doen

Holcus lanatus 2,13 0,21 1,77 0,24 0,83

Anthoxanthum odoratum 2,35 0,49 1,72 0,34 0,73

Rumex acetosa 1,79 0,46 1,08 0,20 0,60

Urtica dioica 1,81 0,18 1,24 0,33 0,73

b) zonder P

Testsoor: Drooggewicnt spruat (g) Verhouding

"Niets doen" "Twee maal hooien" drooggewicht

95% BI 95% BI hooien/niets doen

Holcus lariatus 5,23 0,48 4,63 0,49 0,89
Anthoxanthum odoratum 4,90 1,16 3,84 0,62 0,78

Rumex acetosa 3,90 0,56 2,78 0,46 0,71

Urtica iioica 1,87 0,37 1,12 0,29 0,60

c) zor.er K

Tes:soort Drooggewtcht spruat (g) Vernoud.ng

"Niets doen" "Twee maai hooien" drooggewicnt

x 95% BI 95% BI hooien7niets doen

o1cus1anatus 3,13 0,40 2,38 0,30 0,76

Ant'.oxanthum odoratum 2,18 0,53 1,55 0,41 0,71

Rumex acetosa 2,45 0,24 2,06 0,25 C,84

Urtica dicica 2,16 0,68 2,28 0,25 1,06

De relatieve mate van deficientie van de drie nutrinten kan

bepaald word.en door de opbrengst van de 0—gift met die van de standaard

gift te vergelijken (tabel 3.3). Bij Holcus en Anthoxanthum was deze

volgorde van meer naar minder beperkend N, P, K. Bij Rurnex ook bj de

grond ui.t deelperceel "Niets doen". Bij de grond. uit deelperceel
"Twee maal hooien was de verhouding bij de K en P reeks vrijwel geJijk.

Bj Urtica was P het meest beperkend, zelfs meer dan N. Opvallend is

dat de verhouding in op één na alle gevallen bij "Twee maal hooien

lager was.
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Tabel 3.3 : Verhouding tussen de opbrengst met een 0—gift en de
standaardgift.(150 kg N, 100 kg K en 400 kg P per ha).
Per soort zijn de rnitrinten geraigschikt van meer naar
minder deficient.

Deelperceel "Niets doen" "Tee maal hooien
Testsoort Nutrjènt
Hoicus lanatus N 0,36 0,36

K 0,75 0,62
P 1,07 0,86

Jinthoxanthum odoratum N 0,40 0,37
K 0,82 0,68
P 0,97 0,85

Rumex acetosa N 0,39 0,32
K 0,76 0,66
P 0,93 0,63

Urtica dioica P 0,47 0,26
N 0,49 0,34

K 0,62 0,48

3.1 .3 Nutrintiftreeksen -— N—reeks.

Tabel 3.4 menvattinz van de ANOVA van de N—reeks. Per soort is een
tweeweg ANOVA gemaakt. Van de gegever.s van Urica is
bovendien een A}0VA gemaakt met alleen de gegevens van de
giften 0—150 kg N/ha (kolom Urtica). a O,Ol,p (0,05
a a : 0,O01 p< 0,01 ; a a a p< 0,001.

Interaktje
Holcus

ns

Anthoxanthum

a

Rumex

a

Urtica
ee

Urjca
r.s

Gift .___ —- '-- - --
Beheer a a a ns os

Holcus. De opbrengst nam toe tot de hoogste gift. Bj cie standaard

gift van 150 kg N/ha kán N dus nog beperkend. zijn. was signifikante
invloed van het beheer en geen interaktie (zie par. 2.7).

Bij Anthoxanthuni nani de opbrengst iets minder toe dan bij Holcus en
lijkt bij d.e hoogste gift nauwelijks meer toe te nemen. terker dan bij
Holcus was bij deze soort het verschil in opbrengst tussen beid.e
deelpercelen over de hele reeks.
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Figuur 3.1 Effekt van de grootte van de N—gift op het gemiddelde droog_
gewicht van de spru.it per pot (4- 95% betrouvbarhejdsjnterL
val, n = 4) van Holcus (A), Antioxanthum (B), Ru.mex (c) en
Urtica (D).op grond uit deelperceel "Niets doen" (.) en
"Twee maal hoojen" (x).

Bij Ruinex vlakt de grafiek (3.1.C) af bij de hoogste gift. Daarroor
was er net als bij de twee voorgaand.e soorten een sterke toename met de
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gift. Het verschil in opbrengst tussen beide deelpercelen was kleirter

dan bij Anthoxanthum Inaar wel signifikant,

Urtica week sterk af doordat de opbrengst bij de hoogste gift

afnani. Opvallend was het verschil in opbrengst tussen beide deel—

percelen bij de twee hoogste giften. De opbrengstd.aljng begon bU "Niets

doen" bij een kleinere gift en was sterker dan bij "Twee maal hooien".

Bij alle soorten was er een sterke toenaine van de opbrengst met de

gift. Het verschil in opbrengst tussen beide deelpercelen verdween

niet met een toenemende gift, Bij Holcus, Anthoxanthuin en Rumex was

de opbrengst bij de standaard gift (150 kg N/ha). bij grond ult deelperceel

"Niets doen" nog steeds signifikant hoger dan bij die u.it "Twee maal
hooien". Net na het overplanten moesten vrij veel jonge plantjes

vervangen worden omdat ze doodgingen. De wortelgroei was relatief het
sterkst bij de kleine N giften. Dan zaten er veel wortels in de pot,

oa ale een witte deken aan de oppervlakte. Bij de grootste giften
ontbrak deze "deken" en zaten de planten ook veel losser in de pot.

3.1.4 Nutrintgiftenreeksen — P—reeks.

Tabel 3.5 Sainenvatting van de ANOVA van de P—reeks. Per soort is een
tweeweg ANOVA gemaakt. e 0,0j p( 0,05

0,oo1( p < 0,01 ; eee p < 0,001.; na : niet 8ign.ifikant

ifoicus Anthoxanthun Rumex Urti ca
Interaktie na na 3I
Gift ns ns eee
Beheer na e ns ns

Bj Holcus was de gift niet van invloed op de opbrengst. De invloed

van het beheer was ook niet signifikant, hoewel die er bij beschouwing

van de grafiek (3.2.A) wel lijkt te zijn. De betrouwbaarhejdsjntervallen

waxen echter groot.

Bij Anthoxanthum was de invloed. van beheer wél signifikant, die van

de gift niet. Toch was bij grond uit deelperceel "Twee maal hooien" de
opbrengst bj de standaard P205 gift (400 kg P205/ha) signifikan-t hoger

dan bj het 0—nivo.

Bij Rumex (Fig. 3.2.C) was er vooral bij grond uit deelperceel "Twee
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Figuur 3.2 Effekt van de grootte van do P20 —gift op het gemjddee
drooggewjcht van de spruft per p�t (+ 95% betrouwbahejd5interval, n 4) van Holcu5 (A),

Anthoxanthum (B), Rumex (e)en Urtica (D).op grond ult deelperceel "Niet doen" (.) en"Twee meal hoojen" (x)

P2O5-GIFT IN
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maal hooien" een toename van de opbrengst met d.e gift. Bj de grond ult

deelperceel "Niets doen" was dit mind.er duidelijk. Bij beide gronden was

er met een standaard gigt van P205 een signifikant hogere opbrengst dan

bij de 0—gift. Met een toenemende gift werden de verschillen in opbrengsk

tussen beide deelpercelen kleiner.

De opbrengst van Urtica nam sterk toe met de gift over het hele

trajekt. Het verschil in opbrengst tussen beide deelpercelen werd snel

minder. Er was een signifikante invloed van de gift maar niet van het

beheer.

Een toenaine van de opbrengst met de gift was alleen bij Urtica

duideUjk. BIJ Ruinex en in mindere mate bij Anthoxanthum leek alleen bij

de potten met grond van deelperceel "Twee maal hooien" een toename van

de opbrengst met de gift te zijn.

3.1.5 Nutrintg±ftreeksen — K—reeks.

Tabel 3.6 Samenvatting van de A10VA van de a—reeks. Per soort is een
tweeweg .ANOVA gemaakt. Van Ortica is boveien een A10VA
gemaakt van a]leen de gegevene van de giften 50—800 kg
1C20/ha (UrticaC). 0,01 < p < 0,05 ; e : 0,001\< p ( 0,01

p ( 0,001 ; ns : niet sigriifikant.

Rolcus Anthoxanthun Runex Urtica Urtica
Interaktie ._. -— n
Gift __ -- eee na

Beheer us us ns e€e

Bij Holcus (Fig. 3.3.A) was er een sterke toename van de opbrengst

met de gift, vooral tot een gift van 100 kg K20/ha. In tegenstelling

tot de N—reeks was de pbrengst op grond ult deelperceel "Niets doen"

nietLsteeds groter. Er was dan ook wel interaktie en geen signifikante

invloed van beheer.

De opbrengst van nthoxanthum nam bij grand uit deelperceel Niets

doen" niet toe met de gift, bij "Twee maal hooien" wel. De lijnen snijd.en

elkaar daardoor. Er was dus wel interaktie en geen signifikante invloed

van beheer. Opvallend was de geringe opbrengst t.o.v. Holcus (vgl

opbrengst bij P— enN—rèeks waarbij die van Holcus en Anthoxanthum vrijwel

gelijk waren, Fig. 3.1 en 3.2)

Bij Rumex was er wel een toename met de gift, net als bij Holcus



Figuur 3.3 : Effekt van de grootte van de K 0—gift op het geoiiddelde
drooggevicht van de spruit per2pot (.4- 95% betrouwbaarheids—
interval, n = 4) van Holcus (A), Anthoxanthum (B), Rumex (C)

en tirtica (o) op grond uit deelperceel 'Niets doen" (. ) en
"Twee maal hoolen" (x).

vooral tot een gift van 100 kg K20/ha. Net als bj beide voorgaande
soorten nam de opbrengst bij grond. uit deelperceel "Twee maal hooienT'

sterker toe. Ook bij Runiex was er interaktie en geen signifikante

invloed van beheer.
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Ook bij Urtica een toename van de opbrengst tot de gift van 100 kg

K20/ha. Opvallend was dat de opbrengst bij grond tilt deelperceel "Twee

maal hooien" veel hoger was dan bij grond ult deelperceel "Niets doen".

Be invloed van beheer was dan ook signifikant. Als de 0—gift buiten
beschouwing wordt gelaten, was er geen interaktie en geen invloed van

de gift op de opbrengst.

Bij alle soorten was er bij de standaard gift (ioo kg 1C20/ha) een

hogere opbrengst dan bij de 0—gift. Bit kwam overeen met de ANOVA die

voor alle soorten een signifikante invloed. van de gift opleverde. Bij

een grotere gift dan 100 kg K20/ha nam de opbrengst bij "Niets doen"

niet meer toe, bij "Twee maal hooien" bij Holcus en Rumex nog wel, zij

het niet zo sterk. Opvallend was dat bij de hoogste giften de opbrengst

bij "Twee maal hooien" bij alle vier soorten het grootst was. Bij Urtica

was dit zeer sterk het geval.

3.1.6 Vergelijking van de N—, P— en K—reeks.

Be opbrengst bij gelijkegift (alle drie makronutrinten in standaard

hoeveelheid, bijiage 4) varieerde. Het meest opvaflend was de lage

opbrengst van Anthoxanthum bij de K—reeks, terwiji Urtica dan méér

opbrengt dan bij de N—reeks.
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3.2 Cheraische bepalingen.

3.2.1 Gehalten tiidens de monstername.

Tabel 3.7 Gehalten ten tijde van de monsternanie. De grond waaraan deze
bepalingen zijn gedaan is te drogen gezet then de rest van
de gronl in de potten werd gedaan. Als kontrole zjn de
gehalten van de blanko referentiegrond vermeld. Ook aan
deze grond waxen geen nutriènteri toegevoegi (oktobe)

Tiidstip monsternane maart mei oktober oktober
Extraktie Deelperceel
X—uitwisselbaa_x }iets doen 13,0 12,2 10,2 10,3
mgJlOOg dr.grond I'wee rnaai hoolen 7,6 7,7 8,7 7,6

P—AL mg P205 / Niets doen 26,9 27,7 2,9 26,6

bog droge grond Twee meal hooien 20,9 21,2 13,7 11,9

Voct % Niets doen 41,3 39,5 40,1

'l'wee niaal hooien 38,1 36,8 35,5

De resultaten van de bodemchentische beDalingen van de blanko

referentiepotten zjn vermeld als kontrole. De gehalten zijn vergelijkbaar

met die van de monsters die in oktober verzameld zijn.

Ret gehalte van K—uitwisselbaar was duidelijk hoger in deelperceel

"Niets doen". Ret gehalte nam in dat deelperceel in de loop van het

jaar jets af, in deelperceel "Pwee maal hoolen" niet, Het versch.il in

gehalte tussen beide deelpercelen werd daardoor kleiner.

Ret P—AL gehalte bj "Niets doen" was vrj konstant over het jaar.

Bj "Twee maal hooien" lag het in het voorjaar lager en nam tussen mei

en ok-tober sterk af waardoor het verschil in gehalte tussen beide

deelpercelen groot werci. Dit verschil werd door het P—AL gehalte van

d.e referentiepotten bevestigd.

Het vochtpercentage van de grond. uit deelperceel "Twee maal

hooien" was steeds lager. Dit kwam doordat deze langer moest drogen

voordat de wortels verwijd.erd konden worden. Voor het grote verschil in

vochtpercentage bij de monsters in oktober is gekorrigeerd door van de

grond uit deelperceel "Niets doen" 35 g meer in de potten te cloen.
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3.2.2 Verband tussen gift en waarde van de extraktiemethode

a) P—AL enPO5 gift.

Figuur .4 Verban tueeen de P,O—gift en bet P—AL—gehalte bij grondu.it deelperceel 'Nite doen' (A) en "Twee maal hooien" (B).Weergegeven is bet verband bj grond uit de blankopotten (.),de potten waarjn Anthozantb heeft gegroejd (x) en diewaarin Urtica heeft gegroejd (o),

Tabel 3.8 Ljneajre regressie van bet verband tussen de P,0—gift en
bet P—AL—gehalte van de blanko grond (b bereke gehaJ.tevoor de 0—gift ; ( ) : gevonclen geiiaite bij 0—gifta richtingskoffjcj50 r kore1atiekoéffjcit)

Niets doen Twee maal hooien7
b 27,8 (28,1) 19,0 (20,5)

a 0,097 0,077

Lr 0,999 0,999

Bij ond ult beide deelpercelen was er een lineair verband tussen

P205 gift en het P—AL gehalte met een zeer hoge korre1atiekofficient.

Wel was dit verbnd verschillend voor beide gronden. Er werd bij "Niets
doen" steeds een groter gehalte gevonden. flit werd zowel veroorzaakt

door het grotere gehalte bij de 0—gift (zie ook tabel 3,7) als ook door
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de sterkere toenae van het P—AL gehalte door de P205 gift (grotere

rjchtingskoffiCient).

b) P—Water en P205 gift.
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Pigiuz 3.5 : Verband tussen de P 0—gift en het P—Water—gehaate bij grond
uit deelperceel "Nitd doen" (A) en "Twee maaj. hooien' (B).
Weergegeven is het verbath bi Fond uit de blankopotten (.),
de potten wain Anthoxanthum (x) en die waarin Urtica (o)
hebben gegroeid.

Tabel 3.9 Lineaire regressie van het verband tussen de P20 —gift en
het P—Water gehalte van de blanko grond. De hoogte gift
is niet in de berekening betrokken (b berekend gehalte
voor de 0—gift ; ( ) : gevonden gehalte bij de 0—gift
a richtingskofficient r korre1atiekofficient).

b

Niets doen
16,0 (15,8)

Twee maa].

3,5

hoojen
(4,0)

a 0,139 0,045

r 0,999 0,969
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Ook tussen het P—Water gehalte en de P205 gift was een vrijwel

lineair verband. Alleen de hoogste gift gaf wat hoge P—Water gehalten.

Deze gift is daarom buiten cie berekening van de lineaire regressie

gehouden. Het verschil in het gehalte tussen grond u.it beide deelpercelen

was nog groter dan bij P—AL, zowel 'bij cle 0—gift als door het nog grotere

verschil in richtingskofficient.

c) K—uitwisselbaar en K20 gift.
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Figuui 3.6 Verband tussen K.0—gift en bet _jtwisse1baargeha1te bij
ond silt dee1pecee1 "Niets doen" (A) en "Twee ma.al hoolen"
(B). Weergegeven is bet verband bj ond ult de blankopotten

(.), de potten waarin Rolcus (x) en wa.arin Urtica (o)
hebben gegroeid.

Tabel 3.10 Lineaire regressie van bet verband tussen de K,0—gift en
bet K—ultwisselbaar gehalte van de blanko gron8.(b
berekend gehalte voor de 0—gift ; ( ) gevonden gehalte
bij de 0—gift ; a richtingskofficient ; r korrelatie—
ko&fficient).

T Niets doen Twee maal hooien

b 8,1 (10,5) 5,6 (7,9)
a 0,164 0,163

x. 0,999 0,999
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Het verband tussen de K20 gift en het K—uitwisselbaar gehalte

was duidelijk lineair. Versehil in gehalte tussen beide deelpercelen

was er alleen door het jets lagere gehalte van de grond uit deelperceel

"Twee maal hooien" bij de 0—gift. De richtingskofficienten waren

vrijwel gelijk. Van de hoeveelheid K20 die was toegevoegd is ongeveer 75

procent als K—uitwisselbaar gemeten (zie bijiage 6).

3.2.3 Invloed van plantengroei op het gehalte van nutrinten

(Fig. 3.4, 3.5, 3.6)
Bij P—AL (Fig. 3,4) was er een geringe verlaging van het gehalte.

Deze was bij kleine P205 giften relatief het grootst (zie ook Fig. 3.11).

Bij de standaa.rd gift van 400 kg P205/ha was de verlaging klein.
Bij P—Water (Fig. 3.5) was de verlaging bij de standaard P205 gift

ook relatief gering. Bij de kleinste P205 giften bij grond u.it deelperceel
"Niets doen" was de verlaging relatief vrij sterk, bij de verdunde grond
(Fig. 3.12.A) zelfs aanzienlijk. Bij grond uit deelperceel "Twee rnaal
hooien" waren de uitkoinsten van de P—Water bepalingen wat onregelmatig.

Bij K—uitwisselbaar (Fig. 3.6) had de plantengroei zeer sterke
invloed op het gehalte. Vooral grond waar Holcus op gegroeid had, had
een veel kleiner K—uitwisselbaar gehalte dan de 'olanko gronci. Het

verschil tussen beide werd groter met toename van de 1(20 gift. Per
grain spruit was dit verschil bij de 0—gift 4,5 mg K, bj de gift van
800 kg K20/ha 49,2 mg K. Bij de standaard gift van 100 kg K20/ha was

het K—uitwisselbaar gehalte van de grond waar planten in gegroeid
hadden aannierkelijk lager dan het gehalte van de blanko grond.

Opmerkelijk was dat de verlaging van het K—uitwisselbaar gehalte door

Urtica minder groot was dan door Holcus. Dit gold ook voor de potten

met hogere giften met grond uit deelperceel "Twee maal hooien" terwijl
drooggewicht van de spruit van beide soorten vrijwel gelijk was, als

ook dat van de wortel (resp. Fig. 3.3 en bijiage 3).

3.3 Verband tussen het gehalte van een nutrint in de blankopotten

en de opbrengst.

Hen verband tussen een gehalte van een nutrint en de opbrengst van

een plantensoort is alleen te verwachten als het betreffende nutrint

beperkend is voor de betreffende soort, oftewel als de opbrengst
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3.3.1 P—AL gehalte en oDbrengst van Urtica.
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Figuu.r 5.7 Verband tuBsen het P—AL—gehalte van de blarskopotten en het
gerniddeld drooggevlcht van de apruit per pot van Urtica bij
Fond alt deelperceel 'Niets doen' (x) en "Ti,ee maaJ. hoolen"
(o)

Alleen Urtica voldeed aan de bovengenoemde voorwaarde Nj P. De

]Jjn die door de punten van de gegevens van deelperceel "Twee maaJ. hooien"

getrokken kan worden, ligt hoger dan die door de gegevens van "Niets

doen9. De opbrengst bij een geijik P—AL gehalte was dus bij grond uit
deelperceel "Twee maal hooien" hoger.

3.3.2 P—Water gehalte en oDbrengst van Urtica.

Hiervoor geldt het bovenstaande nog sterker.
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Figuur 3.8 Verband tussen het P—Water—gehalte van de blankopotten en het
gerniddeld drooggewicht van de epruit per pot van Urtica bij
ror UI t deelperceel 'Niets doen (x) en 'Twee maal hoojen'
(0).

3.3.3 K—uitwisselbaar eha1te en opbrenst van Rolcus en Runex,

Bij K voldeden Rumex en Holcus aan de bovengenoemde voorwaarde.

Bij Anthoxanthuni nam de opbrengst bj "Niets doen" niet toe met een

K-gift terwiji de hogere opbrengst van Tirtica bij "Twee maal hooien"

de soort onbruikbaar maakte.

Bij K—uitw±sselbaa.r liggen de punten van de gegevens redelijk op

én Ujn, bij zowel Holcus als Rumex. Bij één bepaald. K—uitwisselbaar

gehalte was'.de opbrengst van de grond van beide deelpercelen dus

ongeveer even gToot. Bij de grootste giften en dus de grootste gehalten

was de opbrengst op grond. u.it deelperceel "Twee maal hooien" groter.
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3.4 Doorverschralingsexperjment bij de P—reeks.

N en K20 werden bij deze reeks in standaard. hoeveelheid toeged.iend.

3.4.1 Drooggewichten van de spruit.
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Tabel 3.11 : Samenvatting van de ANOVA van de doorverschralingsreeks.
Per soort is sen tweeweg ANOVA gemaakt. : 0,01 p 0,05

0,001 p 0,01 p 0,001.

Ho1us Anthoxanthujn Rumex

Interaktie ns as as

Vo1imefraktiegrond ut . eM

Beheer ,e€ .—.

De grond van deelperceel "Niets doen" gaf steeds een grotere

opbrengst. Het verschil in opbrengst met deelperceel "Twee maal hooien"

was per soort over de hele verthmningsreeks vrij konstant. In tegen—

stelllng tot bij de P gift reeks (Fig. 3.2) was er bij alle drie de

testsoorten een du.idelijk verband tussen de voluinefraktie grond en de

opbrengs t.

3.4.2 Chemische beDa1inen.

Er was een duide1ik verband tussen de voluniefraktie grond en het

P—AL gehalte (Fig. 3.11). Wel was het gehalte steeds jets hoger dan

bij de betreffende volu.mefraktie verwacht zou kunnen worden (hoger dan

volumefraktie grond x het P—AL gehalte bij voluinefraktie i). Bij een

voluniefraktie grond van 1/4 was het P—AL gehalte van de grond ult
deelperceel "Niets doen" 8,8 terwiji te verwachten was 1/4 x 28,1 7,0.

Thssen P—Water en de volumefraktie grond was alleen bij blanko
grond van deelperceel "Niets doen" een evenredig verband.(Fig 3.12).
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Piguur 3.11 :Verbax tussen de mate van verdur.ning van de on.t met er1yt
en bet P—AL—geaaJ.te bij groi uit deelperceel "Nies doen" (A)
en "Twee mae.). hooien' B). Weergegeven is bet verband bij
gond ult de blankopotten (.) en de potten waarin .ththoxan—
thorn (x) heeft gegroeid. (N— en K20—gift in standaa.r
hoeveelbeid)



Piguur 3.13 : Verband tesen de mate van verdunning van de gronci met perlyt
en het K_uitwisselbaargehaJ.te blj de blankopotten met grond
ult deelperceel !Niets doerm" (A) en 'Twee maal hooien (B).
(N-. en K20—gift in atandaard hoeveelheid)

Het K—uitwisselbaar gehalte narn jets af door verdunning van d.e

grond. Omdat er een standaard. hoeveelheid K20 was toegediend aan de

potten was het gehaJ.te bi de potten met 1/4 deel grond. vrj hoog,

ongeveer even hoog als bj een gift van 50 kg K20/ha bij onverdunde

grond.
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4 DISKIJSSIE.

4.1 pbrengst

Uit het grote verschik in opbrengst tussen beide deelpercelen

zonder nutrint gift kan gekonkludeerd. worden dat deelperceel "Twee maal

hooien" armer is dan "Niets doen". De biomassaproduktie van de vegetatie

van deelperceel "Twee maal hooien is ongeveer gehalveerd in de loop van

het beheersexperiment (bijiage 2). Van deelperceel "Niets doen" is de

biomassaproduktie nie-t gemeten. Wind (1980) vond een sterkere afname van

de produktie bij hooien dan bij weiden. Waarschijnhijk zal de produktie bij

beheer niets doen nog mindersnel afnemen dan bij weiden.

Een probleem is dat de beginsituatie voor beide deelpercelen niet

geheel gelijk was. & zijn tussen beide deelpercelen verschillen in de bodem

die invloed op de opbrengst gehad kunnen hebben.

Uit de toename van de opbrengst met een gift bleek dat de grond

van beid.e deelpercelen voor alle vier soorten N—deficient was, voor drie

soorten K—deficient en alleen voor Urtica P—deficient. In enkele gevallen

leek de grond uit de grond. uit deelperceel "Twee maal hooien" wl deficient

en grond uit deelperceel "Niets doen" niet : voor Rumex en mogelijk

Anthoxanthum P—deficient, voor Anthoxanthum K—deficient. Olde Loohuis en

Wemmenhove (1984) vonden met de Bourna—Janssen methode dat voor de vegetatie

uit het veld de mate van deficientie afnam in de volgorde N, K, P. In dit

onderzoek was dit voor Holcus, Anthoxanthpi en Rumex ook het geval (tabel

3.3). Urtica week hiervan af doordat P het meest deficiente nutrint voor

deze soort was.
De grafieken van de relatie tussen gift en opbrengst zijn vaak niet

in overeenstemming met de verwachting (Fig. 2.2 type lÀ of 2) Vaak bleven

de verschillen in opbrengst bij een gift zodat de grafiek meer leek op type

lB dan lA. Het word.t dan twijfelachtig of een bij de 0—gift gevonden versch.il

in opbrengst door een verschil in het gehalte van het betreffende niet

toegevoegde makronutrint is veroorzaakt (Holcus, Anthoxanthum, Rumex bij

de N—reeks; Anthoxanthum bij de P—reeks), of dat een andere faktor dit

heeft veroorzaakt.
Bij de K—reeks was de opbrengst bij grond uit deelperceel "Twee maal

hooien" bij grotere K—giften bij alle soorten groter dan bij grond uit
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deelperceel "Niets doen". Zeer sterk gold dit voor Urtica. Een verkiaring

hiervoor kan niet gegeven worden.

De daling van de opbrengst van Urtica bij de grootste N gift kan

veroorzaakt zijn door de vorm waarin N is toegediend, nanielijk als NH4NO3.

Urtica levert een grotere biomassaproduktie met NO3 dan met NH4 als N—bron
(Rosnitschek—Schimmel, 1982). Opmerkelijk was het verschil in reaktie bij
grond ult de beide deelpercelen. Ook hiervoor kan geen verkiaring gegeven
worden.

Olde Loohuis en Wemirienhove (1984) vonden ook alleen bij Urtica

een groeirespons over de hele P—reeks. Zij vonden bij een fift van 50 kg

2o5/ni een grotere opbrengst van Holcus en Rumex dan 'bij de 0—gift. De door

hun gebruikte grond (laag van 5—20 cm diep) had een lager P—AL gehalte dan

de grond die in dit onderzoek gebruikt is (bij "Niets doen" : 8 tegen ± 27

mg P2O5/100 g droge grond). Dit is een aanwijzing dat bij dergelijke lage P—AL

waarden ook voor Holcus enRumex P beperkend zal worden.

4.2 Chemische extrakties en oDbrengst.

Olde loohuis en Wemnienhove (1984) vonden ook een sterkere fixatie

van P door grond uit deelperceel "Twee maal hooien", op basis van P—Water

extraktie. Oorzaak hiervan is het grotere Fe gehalte in dat deelperceel
(bijiage 1.B). Door de sterkekorrelatie tussen gift en gehalte volgens

een bepaalde extraktiemethode levert het verband tussen opbrengst en het
gehalte volgens een extraktiemethode vrijwel hetzelfde verband op als dat

tussen opbrengst en gift. Dit geldt altans als het verband per deelperceel

wordt bekeken.

De relatie tussen het P—AL gehalte en de opbrengst van Urtica

was voor beide gronden verschillend. Bij een gelijk gehalte bracht Urtica

meer op op grond ult deelperceel "Twee maal hooien". P—AL is dus geen goede

maat voor de beschikbare hoeveelheid P f er was een andere faktor die de

opbrengst van grond ult deelperceel "Twee maal hooien" relatief verhoogde.

Door dit verschijnsel (dat de opbrengst bij gelijk gehalte bij grond uit

deelperceel "Twee maal hooien" hoger was) kwam het grote verschil in P—AL

gehalte niet geheel in verschil in opbrengst tot uitdrukking. Voor P—Water

geldt hetzelfde.
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De relatie tussen het K—uitwisselbaar gehalte en de opbrengst van

Holcus en Runiex was voor beide gronden vrijwel gelijk en deze extraktie

methode lijkt daarmee een goede maat voor de beschikbare hoeveelheid van K

voor Holcus en Rumex.

4.3 Evaluatie van de werkwilze.

A) Keuze testplanten.

Holcus, Runiex en Anthoxanthum leverden vrijwel gelijke resultaten

op. Alleen was bij de K—reeks de opbrengst van Anthoxanthu.m kleiner. Bij de

N— en P—reeks was de opbrengst van Anthoxant niet kleiner. Dat

Anthoxanthuni als soort van armere gronden miruier door grotere kocentraties

gestimuleerd zou worden (Rorison, 1967, 1968; Bradshaw et al., 1960) wordt

hJerd.oor niet bevestigd. Urtica week steeds van de andere drie soorten af

liij de P—reeks door de positieve reaktie op de P205. gift zodat tTrtica als

enige van de vier als testplant voor het verschil in beschikbare hoeveelheid

P bruikbaar is. Dit is in overeenstemming met Rorison (1968) die ook vond

dat Urtica positief reageerde op grotere P koncentraties dan Rumex. De

afwijking van U±tica bij de N en K—reeks zijn minder makke]ijk te verkiaren,

Bj deze nu-trinten reageerde llrtica niet positief op grotere koncentraties

dan de andere soorten.

Tabel 4.1 Geschiktheid van de gekozen soorten ale testplant. Ale kriteriUzfl

is genomen dat er verechil is in de opbrengst tussen grand ult
beide deelpercelen en dat de opbrengst bi3 de stand.aard gift
eignlfikant groter is dan bi de 0—gift.

[Nutrient N P

Holcue lanatue + — +

Anthoxanthule odoratulfl + — +

Rumex acetosa + ? .s-

LUrta djojca + + —

Deze kobinatie van soorten levert meer informatie dan bj slechts

één testsoort het geval zou zijn.
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B) Grootte van de standaard gift.

Deze gift moest voldoende zijn om een eventuele deficientie van

cie niet te onderzoeken makronutrinten op te heffen. Bij een grotere gift

dan deze gift zou de opbrengst dan:niet meer toe moeten nemen.

Bij P en K nain de opbrengst inderdaad nauwelijks meer toe bij een

grotere gift dan de standaard gift. Bij N gebeurde dit w1 bij de meeste

soorten. Van N had dun een grotere hoeveelheid standaard toegediend moeten

worden. Dan waren er echter problemen gekomen bij Urtica. Volgens Prins (1984)

is een gift van ruim 400 kg N/ha op jaarbasis optirnaal voor produktiegrasland.

C') De spreiding van de reeksen in de tjjd.
Dit had beter xiiet kunnen gebeuren gezien de grote verschillen in

opbrengst bij dezelfde, standaard giften bij de drie reeksen. Deze verschillen
maken vergelijkingen tussen de reeksen moeilijk. Beter ware geweest de reeksen

tegelijk uit te voeren.

D) Doorverschraling.

Uit het doorverschralingsexperiment valt weinig af te leiden omdat
behalve P veel meer faktoren varieerden. Daarom lijkt het beter bij simulatie
van doorversch.raling alleen het beschikbare gehalte van het te onderzoeken
nutrint af te laten nemen. Misschien is dit mogelijk door selektiéf het

voor de plant beschi.kbare gehalte van een nutrint te verlagen, bijvoorbeeld

door een stof toe te voegen die een deel van het nutrint onbruikbaar maakt

voor de plant.

4.4 Geschiktheid van de testplantmethode voor onderzoek naar

vers chrali ng.

Rorison (1967) heeft een testplantexperiment uitgevoerd met zeer

verschillende gronden. Hij vond grote verschillen in opbrengst. De in dit

onderzoek te verwachten verschillen in opbrengst zijn veel kleiner omdat

de grond u.it beide deelpercelen niet zoveel van elkaar verschillen. Daarom
is het verrassend dat bij de referentiepotten zulke grote verschillen in

opbrengst tussen beide deelpercelen gevonden zijn. Voor dit totaal vrucht

baarheidsverschil lijkt deze testmethode dus geschikt.
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Het onderzoeken van verschi11en in de beschikbare hoeveelheid

van een nutrint met de testplantmethode leverde enige moeilijkheden op.

De te verwachten verschillen in opbrengst zijn kleiner dan bij meting van

het totaal vruchtbaarheidsversthil. Andere faktoren die de opbrengst

beinvloeden en niet in de hand gehouden kunnen worden, kunnen afwijkingen

geven in het verschil in opbrengst (Fig. 2.2 type lB en 2, Fig. 3.2 A, B,

Fig. 3.3 C, B). Aanwijzing hièrvoor in dit onderzoek is dat de gift/opbrengst

grafieken meestal rilet van het ideaaltype lÀ (Fig. 2.2) waren; verder dat

het verschil in opbrengstniet verdween met de gift van het variabele nutrint,

De onderzoeksopzet zou verbeterd. kunnen worden door meer verschil—

lende nutrinten toe te dienen n over de hele proefperiode.

4.5 Geschiktheid van chemische extrakties voor het onderzoek

naar verschraling.

Bij d.e chemische bepalingen aan grond op moment van monstername
werd steeds een duid.elijk verschil gemeten tussen beide deelpercelen in het
gehalte van P—Water, P—AL en K—uitwisselbaar. Hierbij werden de hoogste

waaxden steeds bij grond ult deelperceel "Niets doen" gevonden. Het voordeel

van chemische extrakties is dat het verschil in een duidelijk cijfer

uitgedrukt kan word.en en dat het resultaat niet door andere faktoren kan
worden bernvloecl zoals bij d.e opbrengst w1 het geval is. Bovendien is deze
methode minder bewerkelijk dan de testplantmethode. Belangrijk nadeel is dat
de extraktiemethode geen goede maat hoeft te zijn voor de beschikbare

hoeveelheid voor een bepaalde plantensoort of vegetatie. Zo is onzeker of

P—AL en P—Water wel een goede maat zijn voor de voor de testplanten van

dit onderzoek beschikbare hoeveelheid P.

E± dienen derhalve extraktiemethodes ontwikkeld te worden die

beter bruikbaar zijn voor met name voedsela.rme gronden met een permanente

vegetatie.
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BIJLAGE 1 : BODICHII SCHE GD-EVENS VAN DE ONDERZOCHTE DEPERCELEN

TIlT EERDER ONDERZOEK.

Tabel B.1.A Resultaten van enige bodemchemiache bepalingen van
deelperceel "Niets doen" en "Twee maal hooien" in
verachillende jaren gedurende het beheersexperiment.
Deze zin deels gepubliceerd (Bakker, 1982), deele nog
niet. De monsterpunten liggen aan weerazijden van de
moneterplaate van het testplantexperinient aan de
wegzijde (i) en aan de beekz)de (2 ; reap. de z.w. en
n.e. zijde).

Bepaling

Jlonsterjaar 74 76 78 82

Monsterperiode oktober mei zorner oktober

Deelperceel

N—totaal Niets doen 1 0,82 0,77 0,78 0,86

in g/lOOg 2 0,70 0,64 0,64 0,56

droge grond Twee maa1 hooien 1

2

0,66

0,68

0,66

0,70

0,66

0,53

0,68

0,61

P—totaaj Njets doen 1 328 303 321 343

in mg/bOg 2 250 209 234 219

droge grond Twee maal hoolen 1

2

366

384

212

349

259

257

353

341

P—AL Niets doen 1 49,0 33,7

in mg/bOg 2 45,9 28,4

droge grond Twee maal hocien 1

2

29,0

18,5

20,6

16,7

P—Water Niete doen 1 21,9 .24,5 22,1 24,9

in ug/cm3

droge grond

2

Twee maal hooien 1

2

21,9

15,0

8,5

35,7

9,6

12,8

44,9
12,6

6,7

30,7

4,8

4,4

K—u.itwiBselbaar Niete doen 1 17,0 16,5 16,2 14,6

in mg/bOg 2 11,1 14,5 10,5 10,0

droge grond Twee rnaai hooien 1

2

12,2

12,9

12,9

9,7

12,1

7,9

11,9

9,5

pH-KC1 Niets doen 1

2

Twee ma&1 hoolen 1

2

4,9

4,9

5,2

5,5

4,7

4,8

5,1

5,0

4,1

4,0

4,6

4,7

3,8

3,7

3,9
4,1
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Tabel B.1.B Bodernchemieche analyeee (monetername 17 mei 1983) van de

lagen 0—5 en 5—10 cm beneden het maalveld, voor de
deelpercelen"Biets doen" (A) en "Twee maal hooien" (B).

dg droge grond. Gegevens ult Olde Loohuie en
Weminenhove (1984).

S

10

(cm)
"P

i—r.Lneraa. (g i/,(& d
No; ,

N—totaal (;.;)

—ujtw. (g K/leo dg)

(mg '/loo g dg)

r_uitw. ( Fe/los g dg)

Fe—tot, (g FeJ 100 g dg)

l-uj, (g Al/1CO g dg)

Al—tot. ( Al/bc g dg)

[T'itw.(gC/ic. d) 119,7

0

0

___

-

_______

L..
Vocit (54) 48,6 43,5 49,5 39,9
p'20 4,9 5,0 5,8 5,8

p-.eCi 4,3 4,2 5,1 5,1

iiu.u.s (54) 16,8 17,4 15,8 13,5

27,4 18,6 22,9 16,6

25,2 14,3 24,7 14,5

• 0,530 0,445 0,462 0,379

P—w (g P205/m3 dg) 15,3 9,4 12,2 9,4

P—Al. (g r205111Q g g) 17,5 11,8 16,3 13,7

P—org. (mg I205/1QO dg) 114,3 98,0 123,0 p9,5
P—tot (mg P2O5/, dg) 176,5 117,2 210,5 182,8

7,4 4,2 8,0 4,1

68,1 57,7 75,3 73,9

51,7 49,6 92,9 101,9

945,0 891,1 1217,0 1321,1

76,8

548,4

76,1

554, 5

74,7

654,8

79,3

691 ,7

133,6 223,1 210,2
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BIJLAGE 2 IGE GEC-EVENS OV BE VANDING IN DE VEG.ATIE IN BE

DEPCEN UNITS DO" "T'f NAAL }iOOI't IN BE PEIODE
74 — 85.

Tabel B.2.1 Vegetatiesamenstelling van deelperceel 'Met doen"
en "Twee maci hocien" in 74 en 85, Per deeiperceel
zUn vier opnarna gemiddeld, twee can de z.w. zije en
twee aan do n.o. zijde van do monsterpiaats van het
testpiantexperirnent. Bij eon bedekking van niet meer
dan r In 1 of 2 opnames Is eon gemiddeide bedekking
van 0,1% genomen. Gegavens van Bakker en de Vrlee,
ongepubliceerd.

Jaar 74 85

soon /. Deelperceel Niets doen 2 x hooien Niets doen 2 x hoolen
Hoicu lanatus 52 53 30 18
Danunculus reoens 9 11 28

Agrostis spec. 6 6,5 16 8

Poa pratensls 4 1,5 3 3

estuca rubra 1 3 1 0,5
Bujoex acetosa 1 1 1 9

Juncus effusus 0,3 0,5 0,3

Cirslum arvense 8 0,5 0,1

Galium palustre 0,3

Glyceria fluitans 0,3

Potentilia ansenina 0,3 0,5

Bumex obtucifoilus 3

Rumex criepus 0,1 0,1
Heracieun sphondlieum 15

Bubus spec. S

Cirsium palustre 0,5

Lotus uliginosiis 0,3

Galeopsis tetrahit 0,1
Polygonuis hydropiper 0,3

Polygonum mite 0,1

Boicum moilIs 0,3

Seneclo syivatica 0,1

E'pilobium tetragonuie 0,5 0,1
Taraxacuje spec 0,1 1

Poa tnivIalls 0,3 1 16

Festuca pratenais 2 1 4

Cardamine pratense 0,5 1 4

Ranunculus acris 0,3 0,5 1

Cerastium fontanum 0,5 0,5 0,5

Loiiuin perenne 0,5

Steliaria media 0,3

Fuisetum palustre 0,5 0,5
Anthoxanthuir odoratum 5

Rhinantue angustifolius 4
Alopecurus geniculatus 1,5
Leontodon autunjnalie 0,5
Piantago lanceolata 0,5

Plantago major 0,1

Cynoeurus cnistatus 0,1

Tnifoiium repens 0,3 0,5
Polygoniuni persicaria 0,1 0,1
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- Bovengrondse biomassa voor het hooien in juli

— — Bovengrondse biomassa voor het hocien in september

JAAR YA} 0NDZ0EK

Figuur B.2.1 Gemiddelde bovengrondse biomssa in g drooggewicht
standaard deviatie) per a voor het hooien an 10

random gekozen proefvlakje van elk 20 x 20 cm van
de vegetati e van deelperceel "Twee inaal hooien'
(Bakker, 1982, aangevu]d met nog niet gepubliceerde
gegev enS).

I..'

74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
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BIJLAGE 3 : DR000-EWICHT WORTEL BIJ K—REEKS.

2'

B ANTHOXANTHUM:

- - -Y -

1'I1IiLT1I

K20—GIpp IN KG/HA

Figuur 1 Effekt van de grootte van de K20--gift op het gemiddeld. droog—
gewicht per pot van de apruit (4. 95% betrouwbaarheidsintervai
bovencte deel van de grafiek) ende wortel (onderste deel van
de grafiek) van Holcue (A), Anthoxanthuja (B), Bumex (c) en
Urtica (D) op grond ult deelperceel Nieta doen" (x) en "Twee
niaal hooien" (o). BU bet drooggewicht van de wortel van Holcus
en Urtica n = 2, + gemeten drooggewjchten ipv betrouwba.arhejde—
interval. BU bet clrooggewicht van de wortel van Anthoxanthwn
en Ruinex n = 4, + 95% betrouwbaarneidgjnterval. Ook weergegeven
le het gemiddeld drooggewicht van de spruit (Re) en de worte].
(Ru) zonder toevoeging van nutrienten,
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A R0LC'S —— B T}0XAuM
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—

6 ibo 200 4C0 R 6 100 200 400 800

_ ________

eôc
0 100 200 400 OO R 0 100

C—0TPT : Kc/

Figu 2 Effekt vail de gr.oote van e K,0—ift op e spt/ioiei
vethouding van E.1cus (h), Ant?oxarvtflwn (i), Ru'.ex (s..) en

0rica () o grond it deeipeceei "iets doen x) en
"Twee rnaai hooien". Ook weegegeven is deze vernouailg ian
planten die op grond zonder toevoeging van nutrier.ten gegroe
hebben (R).

De spru..it/wortel verhouding nam toe met de standaard gift van P

en N. Bij Anthoxanthuin bleef deze verhouding vrjwe1 gel&jk bij d.e K giften.

Bij Urtica nain d.e verhouding weer af tot ongeveer de hoogte bij de
referentie grond. De grafiek van Holcus en Rumex hebben wat.vànbeide

bij cIe planten die op grond uit deelperceeJ. "Twee maal hooien" gegroeid
hebben, een piek in de spruit/wor-tel verhouding bij de 0—gift als
Urtica; bij de planten die op grond. uit deelperceeJ. "Niets doen"
gegroeld hebben geen piek.

Er waren veel afwijkende waarden, zowel te laag als te hoog. Deze

zijn niet gebruikt voor de grafieken. Veel gerniddelden hebben dan ook
betrekking op 3 ipv 4 waard.en.
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BIJLAGE 4 : DROOGEICHT VAN DE SPRIJIT OP GROND MET EEN STANDAARD GIFT

VAN N, P EN K.

Bij alle drie de nutrintgift reeksen was een set potten die een

standaard hoeveelheid van zowel N, P205 als K20 toegediend kregen.

Tabel B.4.1 Drooggewlcht van cie spruit van de testsoorten bij gelijke
nutrl&nt gift (100 kg N/ha, 400 kg P205/ha, 100 kg K20/ha)
op grond gemonsterd op drie tijdstlppen in het jaar.

Deelperceel Niets doen Twee meal hoolen

Reeks P N K P N K

Monstermaand maart met oktober lnaart. mel oktober

Holcum lanatus 4,90 5,97 4,15 5,38 4,88 3,84

Anthoxanthum odoratum 5,06 5,90 2,66 4,53 4,71 2,29

Rumex acetosa 4,19 4,62 3,22 4,58 3,40 3,13

iJrtlca dioica 4,00 3,69 3,48 4,26 3,65 4,80

Tabel B.4.2 Verhouding van het gemiddeld droogewicht van de spruit
per pot van de testeoorten bU gelijke, standaard gift
van resp. de P en de K reeks toy de N reeks.

Deelperceel Niets doen Pwee maal hooien

Reeks P/N K/N P/N K/N

Holcue lanatus 0,82 0,70 1,10 0,79

Anthoxanthuin odoratuin 0,86 0,45 0,96 0,49

Rumex acetosa 0,91 0,70 1,29 0,92

lJrtica dioica 1,08 0,94 1,17 1,52
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BIJLAGE 5 : AANVULLENDE BODCHE1"ISCHE GEGEVENS.

5J LJ1IL LrlilETS EN

A 4 4

0 75 150 300 600
N-GIFT IN KG/HA —_____>

N r±4
IT

0100 200 400 800
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Figuur B5.1 Verbarxl tussen een nutrient—gift en de pH—KC1 van grond ult
deelperceel 'Niets doen" en "Twee maal hooien'
Weergegeven is het verband biJ blankogrond (.), grond waarop
Anthoxanthum (x, bi.j K—reeks Holcus) en waarop Urtica (o)
heeft gegroeid. A N—reeks ; 8 P—reeks C P—reeks—door—
verschrajen ; 0 K—reeks. De niet—varjabele makronutrjenten
waren in standaardhoeveelheid toegediend
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Figuur B5,3 Verband tuseen de N—gift en het P—Water_gehalte van de grondult deelperceel "Niets doen" (A) en "Twee maal hoolen" (B).Weergegeven is het verband bij blankoFond C.), grond waa.ropAnthoxanthia (x) en waarop Urtica (o) heeft gegroeld.

1

0001EN B

.

. :.

80
A I

60

_______

40
. ClO

20,
.

I

I I

I

I . I

0

I

0 100 200 4'o 800

IN KG/HA

Figuur B5.2 Verband tussen de K20—gift en het J—AL—geha1te van de grorxi
ult deelperceel "Niets doen" (A) en "Twee maal hoolen" (B).
Weergegeven Ia het verband blj blankogrond C.), grond waaropUrtica (o) en waarop Holcus (x) heeft gegroeld.
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Tabel B. 5.1 Resultaten van aenvuli ende K—ui twi peelhaar hspalingen
b N (A) en de P (B) reeks. Gemeten is het
K—uitwiaselbaar gehalte b de 0—gift en de np 4n na
hoogat gift van N reep. P20. Net gehalte is gemet.en
van hianko groni en grond wearop Anthoxanthum en Urtica
hebhen gegroeid. K—uitwisseihaar in mg K/lOo g droge
srond. — fist hepaald.

A) N—reeks

Deelperceel Ni ets doen Twee maci hooi en

N gift In kg/ha 0 300 0 300

Bianko grond — 31,8 24,0 23,9

Anthoxanthuis odoratuis 13,7 8,0 12,2 7,8

Urtica dioica 12,4 — 12,4 10,0

B) P—reeks

Deelperceel Niets doen Twee maal hoolen

P gift in kg/ha 0 300 0 300

Bianko grond 32,7 31,2 23,1 23,9

Anthoxanthuin odoratuin 11,3 10,5 10,3 10,4

Urtica dioica 15,3 11,9 15,9
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El JLAGE 6: FRAKTI E VAN RET TOEGEVOEGDE NTJThi ENT DAT M8T EEN

ThAJ E7iETH0DE AAN'IOONBAAR I S.

In doze bi1age zijn weergegeven de resultaten van de berekening van
het percentage van de gift dat met een extraktiemethode aangetoond kon

worden. Berekend per gift is de verhoing van he-f. gehalte toy do 0—gift

bij do hianko grond. Doze verhoging is door de gift veroorzaak-L.

3iiet .—water geia1te is orngerekend van ug/cnr naar mg/bOg droge
grond. 1 cm' oge grond van deelperceel "Niets doen" woos 1,184 g

(standaard deviatie 0,03), van deelperceel "Twee maal hooien" 1,159 g

(standaard deviatie 0,03). Dc omrekeningsfaktor wordt dan

1,184
x 10 x F—Water gehalte b3 grond uit deelperceel "Niets doen".

Tabel B.6.1 Berekening van het percentage van de gift van een nutrint
dat het gehaite volgens een bepaalde extraktiernethode
verhoogt. A) 2S gift en P—AL gehalte
B) POR gift en P—Water gehaite c) K0 gift en
K—ui wsse1baar gehal te.

A) P205 gift en P—AL gehalte
Dea]percee Li etc doen

P205 gift P205 gift P—AL gehalte Verhoglng Vernoging
kg/ha mg/bog blanko grond P—AL gehalte procent

droge grond ag/bog toy 0—gift van gift
0 0 28,1 0

50 13,1 33,7 5,6 43
100 26,2 35,1 7,0 27

200 52,5 47,3 19,2 37
400 104,9 67,7 39,6 38

800 209,8 104,9 76,8 37

Deelperceel "Twee maal hooien'
0 0 20,5 0

50 12,4 22,6 2,1 17

100 24,9 26,6 6,1 24

200 49,8 33,0 12,5 25

400 99,5 49,4 28,9 29

800 199,0 80,8 60,3 30



50 13,1

100 2I,2
200 52,5

400 104,9

800 209,8

Deelperceel "Twee

0 0

50 10,4

103 24,9

200 49,8

400 99,5

800 199,0

1,84

2,

'79

5,93

20,4 3

maal hoof en'

0,35

0,37

0,61

1,33

1,75

5,57

B) gift en P—Water gehalte

gift

mg/i OOg

droge grond

0 0

P—\atr genalte
Llanko gi-onI

mg/i DOg

1,33

Verhogi ng

proc ant

van gi ft

Verncging F—

Water gehaite

toy 0—gift

0

0,51

1, 27

- ,1 6

4 ,04

19,10

3,9
4,8

4,7

4

9,1

0

0,03

0,27

0,98

1,41

5,22

0,2

1,1

2,0

1,4

2,6

kg/ha

'2° gift

mg/100 g

droge grond

0 0

50 10,0

100 19,9

200 39,9

400 79,7

800 159,5

Deelperceel 'Twee maal

K—ui twi ssel baar

geha3ta blanko

grond mg/bog
10,5

17,8

23,3

39,4

70,0
141,0

hooj en

Verhogi ng

proc ent

van gift

Verhoging K—

Uitwisse]J,ar genalte

toy 0—gift

0

7,3

12,9

29,0

59,6

130,6

73

65

73

75

82

0

50

100

200

400

800

7,9
14,9
9

0

9,9

19,8

39,6

79,2

158,5

0

7,0

9

36,0

67,6

138,2

71

9

28, 1

59,7

130,3

71

75

82


