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Inleiding - proefopzet 

Sectie 4 bestudeert in het globale onderzoek "Integratie van economische en ecologische 

objectieven bij grasland- en groenvoederuitbating" de mogelijkheden voor de ontwikkeling van 

graslanden met een hoge natuurbehoudswaarde en die voldoen aan de eisen (produktie, 

voederwaarde, .. . ) van landbouw met een verruimde doelstelling. Bijzondere aandacht wordt besteed 

aan de invloed van een beperkte bemesting, late maaidata en nabegrazing op de 

nutriëntenhuishouding en de floristische en faunistische samenstelling van verschillende 

graslandtypes. Met behulp van zaadbankanalyses en inzaaiproeven worden de 

vestigingsmogelijkheden van interessante graslandplanten bepaald. 

De kern van het onderzoek is de intensieve opvolging van 10 proefvelden waarvan 5 in het 

natuurgebied de Bourgoyen in Gent, 3 in de zandleemstreek (Dijlevallei) en 2 in de Kempen 

(Viersel). Op 7 proefvelden (Bla, Blb, B3, B4, Dl , 02 en Vil) worden 4 bemestingstrappen 

toegepast met telkens 4 herhalingen. De Calthiongraslanden worden niet bemest wegens het 

waardevolle karakter van deze proefvelden. In de Bourgoyen wordt bemest met 0 kg N/ha, 30 kg 

N/ha, 60 kg N/ha of 90 kg N/ha. De bemeste graslanden krijgen een evenwichtsbemesting met P en 

K. Er werd een hernestingstrap toegediend waar wel P en K toegediend wordt 

(evenwichtsbemesting) zonder dat met N bemest wordt. De bemestingstrap met 60 kg N/ha wordt 

in de. Dijlevall ei en Viersel niet toegepast. In Tabel 1 wordt de proefopzet schematisch 

weergegeven. 

Tabel 1 : Schema 

proefveld ' bodem I start 

Bla Poo-Lolieturn l alluviaal l 0, 30, 60 en 90 l 1991 ...... -··········· ............................... , ............................................................................................................................................................................... .. 
. ~.~·~······················· .?..9.2~~9.~.~.~~~ ............................. L~~!.~Y.~.~! .......................... ..l.9.?.}9..~ .. ~.9..~~ .. ~9. ................... U.?.?..~ ............... . 
B3 Arrhenatheretum l alluviaal l 0, 30, 60 en 90 ~ 1993 
•••••~••· ooo•oooooooooooooooo• -•~-••• •ooooo••••--o•oouoooooooou~oooooOoooooooo•-••oooCoooo••• • •-••ooooooo+•O• ooo••••oooooo••••••••••o~ooooooooooooooooooooooooOoooooooooooooooooooUooooooooooo+•••••••oooooooooooooooooooooo 

... ~.~ .............................. ~9.~~.9.~.ç~2~.~~.~ .............. .L~n~Y~.~! ............................ l.9.? .. ?.9.?...~.9..~~ .. ~9. ................... U.?.?..~ .............. .. 
BS Calthion l alluviaal ~ 0 11993 -··········· ······················· ...................................................................................................................... ........................................ ················•··-················· - ······ 
Dl Poo-Lolieturn l Zandleemstreek l 0, 0*, 30 en 90 i 1994 

.............................................. ................................................. u ••••••••••••••• •••••••••••••••• u . . . . ................ .... .................................................. ............... ...................... . 

D2 Arrhenatheretum l Zandleemstreek l 0, 0*, 30 en 90 ! 1994 ........... ................ . ....... . ...... -... ..... ....... . ...................... -.................................................................................................................................... . 

~~.. .................... ç.~~!?.!.9.~ .......................................... L~~!.~.~~~.~~~~ ......... l.9. ..................................................... l .. ~.?.?.~ ............... . 
Y.~.~ .......................... f22~~9.~.~.~~~ ........................... ..1.~~.~P.~~ ............................ l.9.? .. 9..~.L~.Q1..~9. .. ~.~ .. ?.9. .......... lJ.?.?.~..... . ...... . 
Vi2 Calthion l Kern en l 0 l 1994 

De volledige proefopzet werd vroeger reeds uitgebreid besproken (Kayaerts & Kuijken, 1994; 

Martcns et al, 1995, .. . ). 

Gezien de traag evoluerende botansiche samenstelling van graslanden na stopzetten en! of beperking 

van de bemesting is het belangrijk om de graslanden onder constant beheer te houden en 

wetenschappelijk op te volgen. 

Meer en meer wordt getracht om de bekomen resultaten integraal te verwerken. Ook aan de evolutie 

op landbouwkundig en ecologisch vlak wordt een grote aandacht besteed. Het verslag werd om deze 
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reden ingedeeld in een aantal thema's. Linken tussen de verschillende thema's zijn nooit ver weg. 

Tenslotte werden de voornaamste besluiten samengebundeld. 



Bodemvruchtbaarheid 

1. Stikstof 

l.I. Inleiding 

Het gehalte aan stikstof in de bodem is zeer groot. De totale hoeveelheid stikstof in de bodem is 

sterk afhankelijk van het gehalte aan organisch materiaal (Martens et al, 1995). Plantopneembaar 

wordt N pas na mineralisatie van het organisch materiaal tot ammonium. Ammonium wordt op zijn 

beurt omgezet in nitraat (nitrificatie). Het gehalte aan minerale stikstof die op deze manier 

vrijgesteld wordt is afhankelijk van de mineralisatie (grondwatertafel, 0 2-voorziening, ... ) en C/N

verhouding. Een lage pH en 02-voorziening beperken het nitrificatieproces (Brady, 1990). 

Niet alleen de beschikbaarheid van minerale stikstof voor de plant is van belang doch ook de vorm 

waaronder de stikstof voorkomt. Omdat nitraat een anion is is het mobieler dan het kation 

ammonium dat aan klei en organisch materiaal gebonden wordt en via kationenuitwisseling 

beschikbaar wordt voor planten. Uitloging van nitraat is bijgevolg veel belangrijker dan uitloging 

van ammonium. In het algemeen nemen planten liever nitraat dan ammonium op. Grassen echter 

hebben veelal een voorkeur voor ammonium (Whitakker, 1995). 

1.2. Methodologie staalname 
\ 

Vanaf 1995 werd er voor geopteerd om de nitrische en ammoniakale stikstof te bepalen van de 

bodemprofielen 0-30 cm en 30-60 cm. In 1995 werd per hernestingstrap (ad random gekozen) een 

mengstaal genomen. Om het gebrek aan herhaling op te vangen werden in 1996 alle (telkens 4) niet

bemeste en met 90 kg Nlha bemeste proefvlakken bemonsterd. Door vermenigvuldiging met de 

profielhoogte en de gemiddelde schijnbare dichtheid van de bodem (1,5 kgldm3
) kan het totale 

gehalte aan plantopneembare stikstof voor het groeiseizoen bepaald worden. 

1.3. Resultaten 

* 1995 

Het gemiddeld minerale stikstofgehalte van het bovenste profiel (0-30cm) bedraagt 5 kg N03"-N/ha 

en 6 kg Nl4 + -N/ha in een weide met een gangbaar bemestings-, beweidings- en maairegime 

(Vermoessen et al, 1995). In vergelijking hiermee is het nitraatgehalte van de meeste proefvlakken 

laag (zie Tabel 1 ). Het ammoniumgehalte is hoger (zie Tabel 2). De lage pH en 0 2-voorziening van 

de bodem gedurende de winter tengevolge van het hoge grondwaterpeil gekoppeld aan de lage 

mobiliteit van ammonium zijn verklaringen voor deze hoge ammoniumgehaltes. Wegens het gebrek 

aan herhalingen is het effect van de hernestingstrappen moeilijk te vergelijken. Uitschieters kunnen 

o.a. het gevolg zijn van begrazing (urine en faeces). In het algemeen is het verschil tussen de 

verschillende proefvelden niet groot. 
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Tabel 1: Nitraatgehalte (kg Nlha) van het profiel 0-30 cm en 30-60 cm bij de verschillende 
b h . 1995 emeslmf!slrappen voor et groezsezzoen zn 
N03--N profiel : 0-30 cm N03--N profiel : 30-60 cm 
(kg N/ha) 

! 60 {0*) : 
(kg N/ha) 

~ bemestin~ 0 ~ 30 90 bemesting 0 30 : 60 {0*) ~ 90 
Bla 2,5 2,3 

l 
2,2 2,6 Bla 2,1 1,8 1,8 2,0 

Blb 2,3 i 1,7 2,3 1,7 Blb 2,1 1,7 1,6 1,3 
83 1,8 

l 

1,6 

I 

1,7 1,8 B3 1,5 1,2 
' 

1,5 1,3 
B4 3,3 7,1 4,4 8,9 B4 5,4 8,4 4,5 6,6 
BS 2,5 85 I ,9 
Dl 2,8 6,4 2,6 3,8 Dl 2,3 4,1 

' 
7,5 2,9 

D2 4,4 2,1 2,6 3,8 D2 3,3 2,2 2,4 2,0 
' 

! 

' 
D3 2,4 ! D3 2,5 
Vil 2,2 1.8 3,4 2,1 Vil 1,9 1,9 5,7 2,3 
Vi2 2,3 ! Vi2 1,7 ! 

Tabel 2: Amrnoniumgehalte (kg Nlha) van het profiel 0-30 cm bij de verschillende 
bemestin stra en voor het roeiseizoen in 1995 
NH4 + -N profiel : 0-30 cm 
(kg/ha) 
hernestin 0 30 90 
Bla 19,4 11,7 12,6 
Blb 16.5 I 0,1 9,5 
83 11,5 12,0 12,1 
B4 24,8 18,9 61,3 
BS 29,4 
Dl 31,4 19,4 12,5 15,4 
D2 11' 1 12,0 12,1 17,3 
D3 12,4 
Vil 10,8 17,0 25,3 99,9 
Vi2 15,0 

Uit de berekening van de correlatiecoëfficiënten kunnen de belangrijkste parameters die een invloed 

uitoefenen op het gehalte aan minerale stikstof voor het groeiseizoen bepaald worden. Uit de 

correlatietabel (Tabel 3) blijkt dat de invloed van de meeste parameters beperkt is. De verklaring is 

dat een groot deel van de minerale N opgenomen wordt door het gewas zodanig dat er geen relatie 

meer bestaat tussen (overblijvende) mineraleN en parameters die een belangrijke rol spelen in de 

mineralisatie/N-vrijstelling. Een bevestiging hiervan is het lage gehalte aan minerale N op het einde 

van het groeiseizoen zowel bij nulbemesting als bij bemesting met 90 kg N/ha (Vermoessen, 

mondelinge mededeling). Opvallend is verder dat er eveneens geen significante relatie bestaat 

tussen de hernestingstrap en het nitraat- en ammoniumgehalte. Verder blijkt uit Tabel 3 dat de 

produktie niet significant beïnvloed wordt door het gehalte aan minerale stikstof in het voorjaar. 

Gezien de relatief lage gehaltes (vooral t.o.v. de bemesting en stikstofvrijstelling bij de mineralisatie 

van de organische materiaal) is dit logisch. Er bestaat ook geen significante relatie tussen het gehalte 

aan minerale stikstof in het grondwater en de bodem. 
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Tabel 3: Correlatiematrix tussen minerale stikstof en een aantal belangrijke parameters (1995) 
cante correlatie 

mest !,.' prod. ,'. C/N %C 1,. GLG 1,. GHG #H j N03. -N 1 Nllc + -N 
i rondw i ondw 

N03·-N(O- 30 cm) 0,14 j -0,27 j 0,05 0,36 0,23 0,23 -0,10 -0,20 j -0,21 
i l . * . . . . i .••••••••••••••••••••••.•. •••••. • .............................. t ................... ....................................................................................................................................................... . 

N03--N (30- 60 cm) -0,07 i -0,12 j 0,02 ! 0,28 j 0,31 ! 0,23 ! -0,23 j -0,21 l -0,24 
: : : : : : : : 
~ ~ ~ ; ~ ~ ~ l ...........•........................................ ... ................ ~··················~······-·~······"!··················~····-············~··················~·····~···········-~·························~···-··-················· 

NH.t -N (0- 30 cm) 0,24 ! -0,11 i 0,19 ~ 0,11 ~ o.;5 ~ 0,12 ! -0~43 l -0,13 I -0,06 

Er is een significante positieve relatie (zie Tabel 4) tussen het gehalte aan koolstof in de bodem en 

het nitraat-gehalte in het bovenste profiel (0 - 30 cm). Ook de grondwaterstand oefent een 

belangrijke invloed uit op het gehalte aan minerale stikstof. Er is een significante relatie tussen de 

grondwaterfluctuatie (verschil in de gemiddelde laagste en hoogste grondwaterstand, zie hoofdstuk 

"Grondwaterregime en -kwaliteit") en het gehalte aan NH4 + -N in het bovenste profiel. Hoe kleiner 

de grondwaterfluctuatie, hoe hoger het gehalte aan ammoniakale stikstof. liet kleine verschil in 

grondwaterstand wijst op een hoge grondwaterstand in de zomer zodat nitrificatie beperkt is wegens 

gebrek aan zuurstof. Volgens (Berendse et al, 1994) is er een hogere mineralisatie en nitrificatie te 

verwachten bij een lage grondwaterstand gezien de hogere zuurstofvoorziening. 
' 

R 
0,36 
0,31 
0,43 

0,13 
0,06 
0,19 

0,05 
0,9 

0,01 

N 
31 
31 
31 

Tabel 5: Correlatiematrix tussen nitraat en ammonium ehalte van de bodem (1995) 

N03·-N N03·-N NH/-N 
0 - 30 cm 30 - 60 cm 0 - 30 cm 

N03·-N(O- 30 cm) 1,00 0,73 0,31 

·············-·············· ..... . ............................. P. ..... ::.~.~ .............. .L ......... P. .. : .. Q?.QQ ........... L. ........ P. .. ~ . .Q?.Q.?. ............ . 
NoJ·-N (30- 60 cm) 0,73 1 1,00 1 0,23 

.......................................................... ............ E?.QQQ ............. L. ........... P.~ .. ~.~.~ ............... L. ........ P. .. ~ . .Q?.?.J ............ . 
NH/-N (0- 30 cm) 0,31 l 0,23 1 1,00 

=0,09 i = 0,21 ~ - ---

Er is een significant positieve relatie tussen het nitraatgehalte in het profiel 0 - 30 cm en het 

nitraatgehalte in het profiel 30 - 60 cm (zie Tabel 5). Een positieve, maar niet significante, relatie is 

er tussen het nitraatgehalte en het ammoniumgehalte in het profiel 0 - 30 cm. Nochtans worden 

beide in elkaar omgezet (nitrificatie). De factoren die een invloed uitoefenen op de aanwezigheid 
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van minerale stikstof (mineralisatie, bemesting, N-opname door het gewas, ... ) zijn verantwoordelijk 

voor de positieve correlatie. Nitrificatie is ook sterk afhankelijk van bovenstaande parameters . 

• 1996 

Tabel 6: Nitraatgehalte (kg N/ha) van het profiel 0-30 cm 
bemestingstroppen voor het groezsezzoen m 1996 

Nol· -N profiel : 0-30 cm 
(kg/ha) 

bemesting 

Bla 
Blb 
83 
B4 
BS 
DJ 
D2 
D3 
Vil 
Vi2 

0 kg .N/ha 
eem. std. 
7,0 4,1 
0.8 1,3 
3,6 2,1 

35,2 17,2 
5,6 1,8 
17,7 6,4 
23,4 21,1 
1,2 2,4 
4,4 I ,3 
0,0 0,0 

~. 90 kg Nlha 
eem. ~ std. 
7,5 . 2,1 
0,9 1,8 
5,9 2,1 

26,6 15,8 

24,5 8,1 
25,2 14,4 

3,5 0,2 
! 

N03·-N 
(kg/ha) 

bemesting 

Bla 
Blb 
B3 
B4 
BS 
Dl 
D2 
D3 
Vil 
Vi2 

en 30-60 cm bij de verschillende 

profiel : 30-60 cm 

0 kg .Niba 
_g_em. ~ std. 

1,6 . 0,3 I 
1,2 . 0,2 
2,2 0,5 

28,6 11,8 
7,0 . 5,4 
11,5 . 4,0 
23,2 21,3 
1,4 . 6,0 
2,5 . 0,3 
3,3 ] ,6 

90 kgN/ha 
__gem. std. 

1,7 0,2 
0,9 0,0 
3,4 1,3 
15,1 9,5 

23,1 
14,4 

2,7 

8,0 
7,0 

1,0 

Tabel '7: Ammoniumgehalte (kg Nlha) van het profiel 0-30 cm bij de verschillende 
bemestin stra en voor het roeiseizoen in 1996 
NI-I. .. -N profiel : 0-30 cm 
(kg/ba) 
bemesting 0 90 

em. std. em. std. 
Bla 19,0j 2,3j 17,7j 1,7 
Blb 13,5[ 5,9[ 17,3[ 2,9 
B3 56,1l 85,6l 12,8l 1,5 
B4 28,9f 5,51 27,71 8,1 
BS 23,4j 5,9j 
Dl 21,4j 7,0~ 18,2j 5,3 . 
D2 15,4~ I ,7[ 32,91 30,3 
D3 17,9! 2,7! 
Vil 18,0l 1,9! 29,1! 9,0 
Vi2 54,9~ 8,9! i 

Van een aantal proefvelden (B4, D 1 en D2) is het nitraatgehalte hoog in vergelijking met 1995. Een 

mogelijke verklaring is de lagere grondwaterstand in de winter van '95-'96 (zie hoofdstuk 

"Grondwaterregime en -kwaliteit"). Het nitraatgehalte van het bovenste profiel (0 - 30 cm) van de 

proefvelden Vi2, D3 en B 1 b is zeer laag. Opvallend is vcrder de grote standaarddeviatie (zie Tabel 6 

en Tabel 7). Factoren verantwoordelijk voor deze grote standaarddeviatie zijn waarschijnlijk 

begra7ing (urine en faeces) en natuurlijke micro-gradiënten van de proefvelden. Aangezien de 

beschikbaarheid van stikstof een determinerende rol speelt in de groei van de vegetatie zijn vanuit 
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natuurontwik.kelingsoogpunt deze gradiënten in stikstofbeschikbaarheid mogelijks van groot belang 

voor de diversiteit van het grasland. Er is geen verschil in minerale stikstof te merken tussen niet

bemeste proefvlakken en proefvlakken bemest met 90 kg N/ha. 

2. Fosfor, kalium, calcium, magnesium en natrium 

2.1. Inleiding 

2.1.1. Fosfor 

Fosfor is vooral onder minerale en organische vorm aanwezig in de bodem. Slechts een zeer kleine 

fractie is in oplosbare, en dus plantopneembare, vorm. Fosfaat dat aan de bodem toegediend wordt 

kan aan verschillende bodemdeel~es gebonden worden, namelijk micro-kristellijne Al- en Fe

(hydro)oxiden, Al en Fe gebonden aan organische stof en klei, randen van kleimineralen en Ca/Mg

carbonaten. De pi I bepaalt de vorm waaronder P in het bodemwater voorkomt. In zure bodems 

domineert H2P04·, vanaf pH 7 domineert HPo/·. Ook de bodemdeeltjes die relevant zijn t.a.v. 

fosfaatsorptie wordt door de pH bepaald. Bij lage pH's (< 6) zijn in de bodem voornamelijk Al- en 

Fe-complexen en -hydroxiden aanwezig. Fosfaat gebonden aan Al en Fe is slecht oplosbaar in het 

lage pil-traject in tegenstelling tot calciumfosfaten. Bijgevolg wordt fosfaat vooral aan Fe en Al 

gebonden bij lage pH, bij hogere pH wordt fosfaat vooral aan Ca gefixeerd. Fosfaat is relatief het 

meest beschikbaar in het pH-traject 6 - 7 (Brady, 1990). 

Belangrijk voor de plantengroei is het onderscheid tussen labiel en stabiel fosfaat. Labiel fosfaat is 

in oplossing of geadsorbeerd. Een groot deel van het fosfaat is ten gevolge van de lage 

oplosbaarheidprodukten van fosfaat aanwezig in de vaste fase (chemische neerslag en mineralen). 

Dit fosfaat is op korte termijn niet beschikbaar voor de plant. Meestal wordt in de evaluatie van de 

bodemvruchtbaarheid hiermee geen rekening gehouden. Men spreekt van stabiel fosfaat (Jansen, 

1994). 

Ook organisch materiaal is van belang voor de fosforbeschikbaarheid. Net als stikstof wordt P 

tijdelijk opgeslagen in organisch materiaal. Dezelfde mechanismen en factoren (mineralisatie, 

immobilisatie, C/P-verhouding, ... ) zijn van belang. Aangezien het P-gehalte heel wat lager is dan 

het N-gehalte in organisch materiaal (NIP-verhouding bedraagt ongeveer 10) is ookdeP-vrijstelling 

veel beperkter. Door complexen te vormen met Fe- en Al-ionen en (hydro-)oxiden zorgt organisch 

materiaal ook onrechtstreeks voor een stijgende fosforbeschikbaarheid (Brady, 1990). 

Bovenstaande maakt duidelijk dat het niet eenvoudig is via chemische analyse het voor grasgroei 

plantbeschikbare fosfaat te bepalen. Gangbaar wordt het P-gehaltc in permanente graslanden 

bepaald na extractie met ammoniumlactaat (Schoumans, 1994). Dit is een sterker extractiemiddel 

dan water dat ook fosfaat vrijmaakt dat pas op langere termijn kan vrijkomen ('fosfaatcapaciteit'). 

2.1.2. Kalium 

Kalium werd veel later dan N en P in de hernestingsindustrie als een belangrijk voedingselement 

beschouwd. Het K-gehalte in de meeste bodems was meer dan voldoende voor een goede 
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gewasgroei. Maar bij een stijgend gebruik van N- en P-bemesting werd de K-voorraad van de 

bodem uitgeput en werd ook K-bemesting belangrijk. 

In de bodem is K vooral aanwezig in primaire mineralen zoalsmicasen kaliumveldspaat (90-98%). 

Kleimineralen bevatten heel wat onuitwisselbaar (gefixeerd) K (1-1 0% ). Belangrijk voor de 

plantengroei is vooral het uitwisselbaar K gebonden aan bodemcolloïden en K in de 

bodemoplossing (1-2%). Dit betekent dat de kaliumbeschikbaarheid vooral een probleem is in 

zandige bodems met weinig organisch materiaal. Ook de K-uitloging bij K-bemesting is groot in 

dergelijke bodems. Een lage pH zorgt ervoor dat K minder sterk gefixeerd wordt met als gevolg dat 

K beter (plant-)beschikbaar is maar ook makkelijker uitloogt (Brady, 1990). 

2.1.3. Calcium, magnesium en natrium 

Het gehalte aan Ca en Mg is vooral van belang voor de zuurtegraad van de bodem (Brady, 1990). 

Verder moet het gehalte in het gewas, en dus ook de bodem, voldoende hoog zijn voor de dieren 

(zie hoofdstuk "Voederwaarde"). Uit oogpunt van grasgroei bevat de bodem voldoende Na. 

Bemesting met dit element kan echter van belang zijn voor de gezondheid van het vee (IKC, 1993). 

2.2. Methodologie 

2.2.1. Staalname 

Vanaf 1995 werden bodemstalen van de bovenste 6 cm genomen. Dit is de methode die ook door de 

Bodemkundige Dienst van België (Hendrickx, 1992) voor graslanden toegepast wordt. Dit is ook 

logisch aangezien het wortelgestel zich voor 70% in de bovenste 5 cm bevindt (Behaeghe, 1991 ). 

Vroeger werden stalen genomen van de profielen 5-10 cm en 15-20 cm. Dit zorgt ervoor dat de 

resultaten slechts in beperkte mate vergelijkbaar zijn. 

2.2.2. Principale Componenten Analyse 

Op de bodem- en grondwaterparameters werd een PCA (principale componenten analyse) 

uitgevoerd. Deze laat het toe om van een uitgebreide dataset van afhankelijke parameters de 

sturende variabelen te bepalen en te vatten in een beperkt aantallineair onafbankelijke orthogonale 

variabelen. Hiervoor worden theoretische variabelen (factor) berekend, zodanig dat de eerste factor 

het grootste deel van de variabiliteit opvangt. Factor 2 wordt bepaald door de voorwaarde van 

orthogonaliteit (onafhankelijkheid) en verklaart het grootste gedeelte van de restvariabiliteit Voor 

de volgende factoren gelden dezelfde voorwaarden. De V arimaxoplossing zorgt ervoor dat 

orthogonale factoren zo dicht mogelijk naar de oorspronkelijke parameters liggen. Aanvullend 

werden correlatiecoëfficiënten (en de daarbijhorende significantieniveau) berekend om verbanden 

tussen afzonderlijke parameters op te sporen (Van Meirvenne, 1993). 
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2.3. Resultaten 

2.3.1. Gemiddeld gehalte aanPen K per proefveld 

Het fosforgehalte is sterk afhankelijk van het proefveld (zie Tabel 8). Het P-gehalte van D3 is zeer 

laag, van D2, B5 en D 1 laag, van B3 en Vi2 tamelijk laag, van B 1 b normaal, van B4 en B 1 a 

tamelijk hoog en van V i 1 hoog volgens de beoordelingskiassen van de Bodemkundige Dienst van 

België (Hendrickx et al, 1992). Aangezien fosfor zeer immobiel is in de bodem is het fosforgehalte 

een goede indicatie van het voormalig landbouwkundig gebruik (bemestingsniveau). De resultaten 

wijzen op een intensief landbouwgebruik in de Bourgoyen en Viersel. In de Dijlevallei (Dl, D2 en 

D3) en op proefveld B5 was de landbouwkundige invloed heel wat lager. 

Gezien de gewijzigde staalname is een vergelijking met de resultaten van de voorbije jaren niet echt 

mogelijk. Opvallend is echter de relatief lage P-gehaltes van proefveld Vi2 in vergelijking met 

1994. Van de andere proefvelden werden in 1996 hogere gehaltes waargenomen (Martens et al, 

1995). Dit wijst erop dat de bovenste bodemlaag (0-6 cm) relatief meer P bevat dan de laag (5-1 0 

cm) er onder. 

De variatie in K-gehalte tussen de verschillende proefvelden is minder groot. Ook voorKworden 

hogere gehaltes gevonden in de bovenste bodemlaag. Volgens de Bodemkundige Dienst van België 

varieert het K-gehalte van de proefvelden van tamelijk laag (11 mg K/100g) tot tamelijk hoog (27 

kg KllOOg). 

Tabel 8: Fosfor- en kaliumgehalte (mg/1 00 g droge stof) van het bovenste profiel (0-6 cm) van de 
verschillende proefvelden in 1995 

rmwtoo 
2
) gem. I std. l max i min ~21100 2) gem. I std. l max i min 

.. Y.~.~ ........................ ~~ .................. }} ................... ?.~ ................... }.Q ......... Y.~~ ........................ ~?. .................... ~ ..................... ?. .. ~ .................... ?.} ......... . 
Bla 39 i 5 ! 50 i 33 BS 23 i 7 i 29 i 16 
................... ••••• ........................ , •••••••••••••••••••••••• .;.. •••••••••••••••••••••••• :. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .;. •••••••••••••••••••••••• &, ........................... &, .......................... . 

B4 26 1 6 ! 3 7 ! 18 D 1 20 1 2 ! 26 ! 17 
ïï'ï't;''"'"'-" ........ 20' . """j'"'"''"'j""""'"j"""'"jj'""""1'""""ü "'""" ïï4""""'""''" .......... ï7'""'"'j'"""'"4""""'"j''""'"25""'""f""""'ïi'"""" 
y~~ .............. ___ ...... I? ... :::::r::::::::ï::::::::::r:::::::~Q:::::::::r:::::::x~::::::::: ~!~:::::::::::::: :::::::::x~ .. :::::::r::::::::::§.:::::::::r:::::::~~:::::::::r::::::::::?.::::::::::: 
B3 15 ! 4 i 25 i 11 D3 13 ! 2 ! 14 i 1 0 ................................................. ,: ........................ ;. ........................ ;. ........................................................................ , ........................ ;. ........................ ;. ....................... . 

--~-~ ............................ ?. ........... L ........ } .......... .i ........ J..~ ......... L ......... §. ........... ~~ ......................... J.~ ......... L ......... ?. ........... L ....... J..~ ......... L ........ ?. .......... . 
BS 8 ! 2 ! 11 i 7 Vil 12 ! 4 i 21 ! 7 ïii ............... _ ....... 8 .... 1 ........... 2 ......... 1 ......... i3 ........ T ........ '3 ........... ni .......................... ïi ....... T ........ 2 ......... 1 ......... is ......... l ......... io····· .. .. 
D3 3.6 r··· ···o.2 ...... r ...... 3.'7 ....... r ...... 3j ......... ïïib ....................... ï't .. ..r·······2 ......... T ........ is ........ T ......... 9 .......... . 

2.3.2. Ca-, Mg- en Na-gehalte van de bodem 

Opvallend is het zeer lage Ca-gehalte van de proefvelden in de Dijlevallei. Het Ca-gehalte van 

proefveld B 1 a, B 1 b en B4 is daarentegen zeer hoog. liet Ca-gehalte in de bodem is sterk afhankelijk 

van de bodemtextuur (Hendrickx et al, 1992). Het Mg-gehalte is laag op proefveld B3 en V i 1. Ook 

hier is de bodemtextuur (zand) en de lage pH de voornaamste oorzaak van de lage gehaltes. Het Na

gehalte is tamelijk tot hoog voor alle proefvelden volgens de beoordelingskiassen van de 

Bodemkundige Dienst van België (Hendrikx et al, 1992). 
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Tabe/9: Gemiddeld Ca-, Mg- en Na-gehalte (mg/ JOOg) van de P!Oefvelden in 1995 

Ca (mgllOOg) Mg (mgllOOg) Na (mgllOOg) 
gem. ! std. gem. l std. gem. ! std. 

81a 365,8 l 63,6 17,2 !:.::,'==. 1,1 11 ,8 ! 1,4 
Blb 321,2 I 39,2 21,0 3,1 9,4 ! 0,9 
83 56,1 I 17,1 9,3 1,4 6,6 i o,4 

B4 428,6 Ï::. 174,5 28,9 i 2,8 11 ,7 l;'=. 0,9 
85 8,5 I ,9 14,2 5,3 15,3 4,6 

~~ H I; H H:~ !:! H 1; ~:~ 
Vil 47,9 13,4 7,9 3,6 7,7 1,3 
Vi2 17,1 ! 2,3 20,2 i 4,4 13,7 ! 1,3 
g~;~ ................................ ï.6o3 .......... r-......... ï'8'4:3· ...................... 2o~·6 ............ : .............. 9:ï~ ............................ 9.s .............. r ........... 2:s ............ .. 

2.3.3. Principale componenten analyse 

Via principale componenten analyse werden 25 parameters gereduceerd tot 2 factoren (zie Tabel 

I 0). De eerste factor bepaalt 28% en de tweede 27% van de totale variantie. Uit de eerste factor 

blijkt dat het gehalte aan Mg, Na en K sterk gebonden is aan het klei- en leemgehalte, het gehalte 

aan organisch materiaal en pil. Ook het gehalte aan Mg, Ca en Na in het grondwater en de 

gemidd!!lde hoogste grondwaterstand vertonen een sterke samenhang met bovenstaande parameters. 

Deze parameters wijzen op basenrijke kwel (zie ook hoofdstuk "Grondwaterregime en -kwaliteit"). 

O.a. de pH wordt hierdoor sterk beïnvloed (Everts & de Vries, 1991 ). Het gehalte aan organisch 

materiaal wordt beïnvloed door een hoge grondwaterstand aangezien de mineralisatie dan beperkter 

is. 

Tabel 10: Factor-ladingen van de meest determinerende parameters en verklaring van de gebruikte 
afkortingen (PCA-analyse, Varimaxfactorop/ossing) 

afkorting Ïparameter Factor 1 ! Factor 2 afkorting !parameter Factor 1 ! Factor 2 

BMG - ....... l~.s .. Q?.~~J ... _ o!.9..Q?. ........ L .... ~Q?.9.?..~ ...... YÇJ:~ .................. .lÇU~L ...... ....... 9.?4.?.4 ..... L.. .... Q?.?..?..4 ...... . 
KLEI .... ..... 1~~.~.~ ...................... ..... Ot~.~-~ ........ l ....... Q?}}?. ....... Y~~~.; .......... tP~ ... (~J ............. .9.?.~~-~ ...... .L. .... ~Q?.~.~.~ ..... .. 
. Y..~.9. ................ l~.s .. (~2 ............... .9.&4.~ ....... L.. ... ~Q?}.9. .. L .... YÊ.~ ................. ..l!.:~ .. (~L ............ .9.?}.~.~ ....... L. ..... 9?.4.9.L .... .. 
. Y..Ç!::; .................. !ç~.\s.~2.. ................ 9.?.?..9..~ ........ l ....... Q?.~.Q4 ....... 9.~9. ................ )9.~9. ....................... Q?.9.?.?. ....... J ....... 9?.9..?.?. ........ . 
. P~~.M ............. }~~~ ................... ....... 9.?.?..?..~ ........ L ..... ~.Qè~.?. ....... ~ÇA ................ ..lç~ .. 0.?g.~L .......... 9.?.Q}~ ....... L ...... Q?.4.~9 ....... . 
. ~~LB ................ lPg .. (~~~J.. ............ .9.?.?..?..~ ........ L ..... ~9.?.9.?..?. ....... YS.94 ................ t~.9.1 .. (S.~) ........ .. 9.?.Q2} ....... L ...... Q?.?..~.?. ...... . 
%C ......... l~ .. Ç (~.od.) 0,.604 .... l.. .... .9.?.4.~.3 N_~E..M .... [~.:.~.~~ ........... -0,082 .... L .... ~Q?.9.?.?. .. 
BK ... lK.(boct.).. .... 0,51 ~ .... .L .... .Q1.Q.?..?.. VNH4 .......... ..i~ .. (~) ... ... -0,14Q .L .... .Q?}}.?. ..... .. 
.YN A .... ....... ...l~~ .. (~t ........... .. .9?.4.9..?.. ...... .l.. .... .9?.4.?..? ........ ~9.}!iQ.? ... [~.9.L(~L ....... ~9.1.~?.?. ....... L.. ... ~Q?.~.~?. .... .. 
. 9..U.9. .................. l9.~9. ........................ .9.?.4.?..?.. ....... L ..... .9?.~.~9 ....... ~~ ........................ t?. .. (~~~t ............. ~Q?.4.?..?.. ...... L ...... Q?.~?..?. ....... . 
. ~~.A .................. l~~ . .C~~~) ................ 9.?.4.?..4 ....... [ ....... 9?.?..~~ ........ Y.~.Q~ ................ l?..9.1.(&~2.. ......... ~Q?.4.?..?. ....... L. ..... Q?.?..?.?. ....... . 
. .9.~.9..-9..~.~9. .. l~U .............................. 9.1~.?..~ ...... ..l ...... ~Q2?4 ...... Y.~ ...................... l~ .. (~J ................ ~9.~.4.~.9. ..... .i .... ~Q?.?...~.?. ....... . 
GVO ~GVO 0 430 l 0 732 l l 0 , • , • • 
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Opvallend is de duidelijke afscheiding van P-gehalte van de bodem en gehalte aan P04- in het 

grondwater (zie Fig. 1). Met geen enkele andere parameters zijn deze sterk verbonden. Dit is een 

verdere aanduiding dat het gehalte aan P sterk afhankelijk is van bemesting in het verleden en 

minder van de natuurlijke standplaatsfactoren. De sterke verbondenheid tussen P-gehalte van de 

bodem en gehalte aan P04- in het grondwater is waarschijnlijk een aanwijziging van P-uitloging bij 

een hoog P-gehalte van de bodem en bij een hoge grondwaterstand (zie factor 2). Aanrijking van P 

vanuit het grondwater is minder waarschijnlijk aangezienPin de diepere bodemlagen aan Fe, Al en 

Ca gebonden is. 

1.4 

f--

VP~~ I ot-t 
VNH4 

I 0 

1 

t- ~ --+-

Factor Loadings, Factor 1 
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Fig. 1: Biplot van factor 1 met factor 2 (verklaring afkortingen zie Tabel 1 0) 

·--· 

1.2 

Noch het P-gehalte noch het K-gehalte van de bodem zijn significant afhankelijk van respectievelijk 

P- en K-bemesting (zie Tabel 11). Het K-gehalte van de bodem is sterk afhankelijk van het 

kleigehalte en het gehalte aan organisch materiaal. Op basis van deze 2 parameters kan het K

gehalte geschat worden met de vergelijking: K (mg/100 g) = 6,7 + 0,12 x %klei+ 1,1 x %C (N = 
117; R = 0,61; R2 = 0,36 en p < 0,001). Dit betekent dat de bodemcolloïden klei en organisch 

materiaal voor 36% het beschikbare K-gehalte van de bovenste bodemlaag bepalen. Opvallend is 

ook de sterke correlatie tussen K-gehalte en gehalte aan Ca van het grondwater. 

Het P-gehalte vertoont een sterk negatieve correlatie met het leemgehalte. Vooral de proefvelden in 

de Dijlcvallei hebben een laag leemgehalte. Ook het P-gehalte van de bodem is er laag (zie hoger) 

zodanig dat de sterke correlatie waarschijnlijk te wijten is aan deze toevallige omstandigheden. Bij 

een hogere pH is het P-gehalte van de bodem lager. Een mogelijke verklaring is de hogere mobiliteit 
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bij een hogere pH (6-7) en bijgevolg een hogere uitloging. De negatieve relatie tussen Ca-gehalte 

van het grondwater en fosfaatgehalte van de bodem is verklaarbaar door de hogere pH bij basenrijke 

kwel. Ook uit de correlatiecoëfficiënt blijkt de sterke relatie tussen bodero-P en fosfaatgehalte van 

het grondwater (zie hoger). 

Tabel I 1: Correlatiematrix tussen P- en K-gehalte van de bodem (mg/kg D.S.), P- en K-bemesting 
en enkele bodemparameters (N=J20; significantieniveau: *: p < 0,05; **: p < 0,01,· ***: p < 
0,001 

P (bodem) 0,02 0,15 -0,30 -0,57 -0,38 0,05 

-~-g(~g}?.~.§.-2. ................................ L ............................... l .............. :..:. .............. L. ......... ~-~-~ ............ .L .......... ~.~-~ ............ 1... ............................. . 
K (bodem) -0,11 l -0,14 I 0,53 I 0,20 I 0,16 l 0,56 

D.S. : : *** : * : : *** 

Tabel 12: P- de bodem (mglkg D.S.) en 
< 0,01; ***: < 0,001) 

~ Fe 
P (bodem) 0,52 0,13 0,40 -0,08 -0,20 0,12 

-~-g-~g.P.~.§1 ........... ~.~-~---········L ........................... L ........ :..:..:. ........... L ........................... l... ........... ~ .............. L ........................... . 
K (bodem) 0,19 I 0,16 I 0,05 ! 0,11 ! 0,48 1 0,19 
m /k D.S. * ! ! ! ! *** ! 

De correlatiematrix (zie Tabel 13) bevestigt de resultaten van de PCA voor het bodemgehalte aan 

Mg en Na. Bodemtextuur, bodem-pH en gehalte aan organisch materiaal zijn van belang voor de 

aanwezigheid van deze elementen in bodem. Het Ca-gehalte is in mindere mate afhankelijk van 

deze bodemparameters. Het Ca-gehalte wordt negatief beïnvloed door het leemgehalte. Net het 

tegenovergestelde werd verwacht. De combinatie van een laag Ca-gehalte en een hoge leemgehalte 

van de proefvelden in de Dij levall ei is de verklaring. Een reden voor het lage Ca-gehalte in de 

Dijlevallei is niet duidelijk. Ook de sterke relatie tussen bodemgehalte en gehalte in het grondwater 

van deze elementen blijkt uit de correlatiecoëfficiënten (zie Tabel 14). Opvallend is de grote 

correlatie tussen bodem-pH en Ca-gehalte, en in minder mate Mg-gehalte, van het grondwater. De 

relatie tussen Ca-gehalte van het grondwater en Mg- en Na-gehalte is te verklaren door de grote 

invloed die basenrijke kwel uitoefent op de pH van de bodem. 
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Tabel 13: Correlatiematrix tussen pH, het Ca-, Mg- en Na-gehalte van bodem en andere 
bodemparameters 
{N=120; si ni 1cantieniveau: *: 0,05; **: 0,01 en *** : 0,001 

klei leem H %C P K Ca M Na 
pH 0,56 0,66 0,47 j -0,38 j 0,16 0,22 0,69 0,46 

*** *** *** l *** l * *** *** 
c:;··············· ·······o:ii····r····~o:2-s-····r·····o:22 ..... T ...... o:2ï· .. ···r·····o:is··· .. ·r···~·ö-:<)·9····--r ...................... r .... "ö-:<>9· .. ···r·····o:·s·i· .... . 
-······················· ........................ ~ ......... ~.:. ......... J ........... ~ ........... L.. ........ ~ ........... L. ..... :..~.~ ........ L.. ..................... ~ ....................... .L. ...................... L. ..... ~.~-~-········ 

;; H~ I ~~ ! ~:~~ I H~ l-1~~ I ~:~~ i ;;; l ~;!~ ! ~·~r 
Tabel 14: Correlatiematrix tussen pH, het Ca-, Mg- en Na-gehalte van bodem en 
grondwaterparameters 

=120; si ni 1cantieniveau: *: 0,05; **: 0,01 en ***: 0,001) 
GLG GHG GLG- GVG Ca Mg Na 

GHG 
pH 0,02 0,43 0,47 0,37 0,26 

*** *** *** *** *** * ························ ····························t····························r····························t····························r····························t·············· .. ············t····························l 
Ca 0,36 , 0,19 , -0,36 , 0,23 , 0,44 , -0,14 , 0,42 , 

*** ! * ! *** ! * ! *** i i *** ! 
••••••••••••••••• ..., ••••• ••••••••••••••••••••••••••··~··••••••••••••••••••••••••••f'••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·••••••••••••t"••••••••••••••••••••••••••••t"••••••·•••·••••·•·•·••······•···•·•••••••••••••··········c 

Mg O, 
11 I ~·:~ I ~·:~ I ~·:; I ~'7! I ~·!! I ~·:~ I 

N; ~:~f l ~;~ r :~~~2 -~ ~;:~ ' ~;}j ~ o;ï'T l ~~?- i 
2.4. Relatie bodemvruchtbaarheid - nutriëntgehalte vegetatie - produktie - soortenrijkdom 

2.4.1. Inleiding 

Chemische bodemanalyses worden aangewend om de bodemvruchtbaarheid van de bodem te 

bepalen (Hendrickx et al, 1992). Extractiemiddelen (ammoniumlactaat) die de nutriënt

beschikbaarheid van de bodem op middellange termijn weergeven worden hiervoor aangewend (zie 

hoger). Via de bepaling van de correlatie tussen deze bodemparameters, de produktie, het 

nutriëntgehalte van de bovengrondse vegetatie en de output aan nutriënten via de vegetatie wordt 

het belang van de chemische bodemvruchtbaarheid nagegaan. 

2.4.2. Resultaten 

*Kalium 

Uit Tabel 15 blijkt dat noch de produktie, noch het K-gehalte van de vegetatie significant 

gecorreleerd zijn met het K-gehalte van de bodem met als gevolg dat de output aan K door 

maaibeheer onafhankelijk is van het K-gehalte van de bodem (zie Tabel 15). Het K-gehalte van 

vegetatie en de K-ouput zijn wel significant afhankelijk van de de K-bemesting en het gehalte aan 

organisch materiaal. Bij interpretatie van de correlatie van K-bemesting met andere parameters moet 
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rekening gehouden worden met de interactie tussen N-, P- en K-bemesting (proefopzet). Binding 

van K aan organisch materiaal zorgt voor een hoog K-gehalte in de bodem aangezien uitloging 

beperkt wordt. Schijnbaar paradoxaal hiermee is zowel produktie als K-gehalte van de vegatie lager 

bij een hoog gehalte aan organisch materiaal. Dit wijst er op dat het hoger gehalte aan K ten gevolge 

van een stijgend gehalte aan organisch materiaal in de bodem slechts in beperkte mate 

plantbeschikbaar is. Opvallend is verder de significantie positieve correlatie tussen het K-gehalte 

van de vegetatie en de soortenrijkdom. 

soortenrijkdom 

K-bcmcsting -0,35 
*** *** *** *** . . . 

·ki-~i································· ···················~·ö-:ë>ï··················-r················~o):l9·················-r················~.-.o.· .. · ·.~.iT················-r················~o-:t5s················ ... 
uuuuoooooooooooooooo• ••••••••••••••• · · -••••••••••••••••••••••••••• .. l•••••••••••••••••••••••••·••• •••••••-.••••••••••••••••••n••••" "''''''''''''"'''''''''''''' ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

leem -0,25 ~ -0,16 ~ -0,25 ~ 0,46 
~ i * i *** : ; : ................................ ................. .. . ........... :......................... .......................... ......................... ··-··········· ................ . 

pH -0,06 I 0,05 I -0,02 I ~·:: 
% c ·······~············· ············· ··· ~0";33·················t"················:oj·s········-········t··-···- -0,32 ············t···················a~o& ................... . 

*** ~ i *** 1 : : : 

·~::(~~:~;>.::::::::·:::::::::::: ::::::::::::::::::~:9.:~9.§.::::::::::::::::::r:::::::::::::::~2)I::::::::::::::::r::::::::::::::::~9.:~I?.::::::::::::::::::r:::::::::::::::::~9.ji::::::::.:::::::: 
K (gewas) ~ 0,33 j 0,73 j -0,39 

~ *** 1 *** 1 *** : . : 

*Fosfor 

Net als K is het gehalte aan P in de bodem niet significant gecorreleerd met de produktie, met het P

gehalte van de vegetatie of met de P-output (zie Tabel 16). Ook Gillingham (1986) wijst op de 

moeilijkheid om het gehalte aan plantbeschikbaar P te bepalen. Het P-gehalte van de bodem is wel 

negatief significant gecorreleerd met de soortenrijkdom. Gezien het immobiele karakter van P in de 

bodem is het gehalte aan P een goede indicatie van (over-)bemesting in het verleden. Het is logisch 

dat proefvelden die in het verleden sterk bemest werden een lagere soortenijkdom herbergen de 

eerste jaren na beperking van de bemesting. Willeros & van Nieuwstadt (1996) vonden in 

kalkgraslanden dat een zware P-bemesting voor een veel langer effect op de vegetatie zorgt dan 

zware N-bemesting. Het P-gehalte van de vegetatie is niet significant gecorreleerd met de produktie. 
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Tabel 16: Correlatiematrix van een aantal bodem- en nutriëntenparameters van belang in de P
< 0.05; **: 

produktie soortenrijkdom 

P-bemesting 0,27 0,44 -0,28 

* *** *** * 
:~:~L:::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::~:;9.~::::::::::::::::::::t::::::::::::::::::~9.:;9.2::::::::::::::::::t:::::::::::::::::~9.:;:n:::::::::::::::::::t:::::::::::::::~9.;9.f::::::::::::::::: 
leem -0,11 i -0,16 i -0,20 i -0,13 

l l * l pH·································· ···················O":-ïï·····················:-··················O"~os···················t··················~o;<)6·················-r·················~~:r·················· 

%C -0,13 -0,18 -0,23 0,08 

P (bod.) 0,16 -0,16 -0,09 -0,41 

*** 
P (gewas) -0,08 0,37 -0,13 

*** 

2.5. Besluit 

-Het gehalte aan minerale stikstof voor het groeiseizoen is slechts in zeer beperkte mate afhankelijk 

van parameters die de N-mineralisatie beïnvloeden. In het algemeen is het gehalte aan nitrische 

stikstof van de laag-bemeste proefvelden lager dan van een weide met een gangbaar bemestings-, 

beweidings- en maairegime. Het gehalte aan ammoniakale stikstof is, als gevolg van de hoge 

grondwaterstand, hoger. 

-Het Ca-gehalte van het grondwater oefent een grote invloed uit op de bodem-pH en bijgevolg ook 

op het Ca-, Mg- en Na-gehalte van de bodem. 

- Bovenstaande resultaten duiden aan dat bepaling van de chemische bodemvruchtbaarheid geen 

goede parameters zijn om de werkelijke beschikbaarheid aan N, PenKaan te duiden. Ook andere 

auteurs kwamen tot deze vaststelling (Pegtel (1987); Gough & Marrs (1990); Verhoeven et al 

(1994), ... ). Er wordt bij de bepaling van de bodemvruchtbaarheid o.a. geen rekening gehouden met 

de nutriëntencyclus (mineralisatie-immobilisatie-... ) in de bodem. Deze methodes houden eveneens 

geen rekening met de mobiliteit van ionen in oplossingen en de bodemstructuur en dus met de 

beweging van nutriënten naar de wortel (Gough & Marrs, 1990). Zeker in nutriënten-armere, meer 

natuurlijke ecosystemen zijn deze analyses te grof om een juiste indicatie te geven. Het gehalte aan 

P in de bodem is wel van belang omdat het een goede indicatie is van het voormalig 

landbouwkundig gebruik (bemesting). 
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1. Inleiding 

Grondwater oefent direct en indirect een effect uit op de vegetatie. De directe werking heeft 

betrekking op de vochtvoorziening van de plant. Deze wordt voornamelijk bepaald door de 

grondwaterstand en het bodemtype. Indirect oefent het grondwaterregime een invloed uit op 

zuurstofvoorziening, voedingstoestand en zuurtegraad van de bodem (Reijnen & Wiertz, 1984, 

Runhaar et al, 1996). Zowel grondwaterstand- als kwaliteit zijn dus van belang. 

2. Methodologie 

2.1. Staalname-chemische analyse 

De grondwaterstand wordt bepaald aan de hand van twee peilbuizen per proefveld. De buis heeft 

een diameter van 4 cm. De lengte van de buis schommelt van 1,3 tot 3,5 m. De waterstanden 

worden om de veertien dagen met een electrisch circuit en een geleidbaarheidsmeter afgelezen. 

In de peilbuizen werden telkens in het voorjaar en najaar watermonsters verzameld. De gemeten 

parameters zijn de soortelijke geleiding, de zuurtegraad, de elementen Ca, Mg, K, Na, Cl, Fe en het 

carbonaat, sulfaat-, nitraat- en nitrietgehalte. De analyses werden uitgevoerd aan de Universitaire 

Instelling Antrwerpen, Faculteit Biologische Wetenschappen. 

2.2. Grondwaterregime : duurlijoen en enkele typereode parameters 

Gegevens over grondwaterstandsverloop worden veelal weergegeven door middel van duurlijnen. 

Deze lijnen geven het aantal dagen, of weken per jaar, aan dat een grondwaterniveau overschreden 

wordt. Duurlijnen geven informatie over hydrologische parameters als berging, aan- en afvoer van 

grondwater en oppervlaktewater. Een duurlijn geeft bijgevolg heel wat informatie over de abiotische 

standplaats (Everts & de Vries, 1991). In veel gevallen vormt een duurlijn zo'n goede karakteristiek 

van het grondwater dat zelfs vegetatiekundige associaties ermee getypeerd kunnen worden 

(Kemmers, 1979). De relatie grondwaterregime en vegetatiesamenstelling wordt volgens Grootjans 

(1986) echter onscherp bij afnemende vochtigheid en toenemende bemesting. 

Om de duurlijnen op te stellen werd via lineaire interpallatie het dagelijks grondwaterpeil berekend. 

Uit deze cijfers werd het aantal dagen(%) berekend dat een bepaald grondwaterniveau overschreden 

wordt. Om een juist beeld van de standplaatsfactor te bepalen is het nodig het grondwaterregime 

meerdere jaren te volgen. Aangezien pas in 1994 gestart werd met het volgen van de proefvelden in 

de Dijlcvallei en Vierset is 1995 het eerste jaar waarvan van alle proefvelden de grondwaterstand 

van een volledig jaar bekend was. Voor de vergelijkbaarheid van de verschillende proefvelden werd 

ervoor geopteerd om de duurlijn van 1995 te berekenen. 

Parameters die gebruikt worden om het grondwaterregime van een plaats te karakteriseren zijn: 

- GVG (gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand) : grondwaterstand aan het begin van het 

groeiseizoen; voor deze waarde werd de gemiddelde grondwaterstand van de maanden maart 

en april berekend. 
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- GLG (gemiddelde laagste grondwaterstand) : gemiddelde grondwaterstand van de laagste 

drie standen. Veelal wordt het gemiddelde over meerdere jaren genomen. Gezien de nog 

beperkte gegevens van onze proefvelden bepalen we de jaarlijkse GLG. 

- GHG (gemiddelde hoogste grondwaterstand) : gemiddelde grondwaterstand van de hoogste 

drie standen. Veelal wordt het gemiddelde over meerdere jaren genomen. Gezien de nog 

beperkte gegevens van onze proefvelden bepalen we de jaarlijkse GHG. 

GHG-GLG (gemiddelde fluctuatie) Verschil tussen gemiddelde hoogste 

grondwaterniveau en gemiddeld laagste grondwaterniveau. 

- MAX. (maximale grondwaterstand) : hoogste opgemeten grondwaterniveau. 

-MIN (minimale grondwaterstand): laagste opgemeten grondwaterniveau. 

-#I~ (grondwaterfluctuatie): Verschil tussen MAX en MIN. 

- gem (gemiddelde grondwaterstand) : Gemiddelde van het grondwaternivau gedurende een 

jaar. 

- med (mediaan grondwaterstand): Mediaan van het grondwaterniveau van een jaar. 

- med/gem : Wanneer deze parameter groter is dan 1 duidt dit op een convexe vorm van de 

duurlijn wat wijst op een sterke buffering als resultaat van een grote toevoer (kwel) of een 

zeer geringe afvoer waaraan een hoog en constant waterpeil ten grondslag ligt (Grootjans, 

.}986; Vertinden, 1986; Everts & de Vries, 1991). 

Het grondwaterstandsverloop geeft op elk ogenblik het grondwaterpeil weer. Korte en lange termijn 

fluctuaties kunnen via dergelijke grafiek weergegeven worden. 

2.3. Grondwaterkwaliteit 

Van belang in de grondwaterkwaliteit is vooral het type grondwater dat het bodemoppervlak bereikt. 

In het algemeen (Van Wirdum & van Dam, 1984) wordt onderscheid gemaakt tussen lithodien 

(overeenkomend met verrijkt grondwater in het watervoerend pakket), atmoclien ("regenwater

achtig") en thaiasodien ("zeewater-achtig"). Een lage EGV (electrisch geleidingsvermogen) wijst 

op atmoclien water. Hoge gehaltes aan Ca, Mg en HC03- is karakteriserend voor lithodien water. 

Terwijl een zeer hoog EGV en hoge gehaltes aan Na en vooral Cl thalosoclien water aanduiden. 

2.4. Clusteranalyse - PCA 

Via clusteranalyse wordt getracht op numerieke basis groepen te vormen, waarbinnen de verschillen 

kleiner zijn dan de verchillen tussen de individuen van verschillende groepen. Ward's metbod werd 

verkozen omdat deze leidt tot min of meer gebalanceerde groepen. Deze methode is een 

agglomeratieve procedure gebaseerd op de opsplitsting van de totale variantie in een "binnenin 

grocp"-variantie en een "tussen groep"-variantie. Het criterium is dan om voor een nieuwe 

groepering deze combinatie te nemen die leidt tot de kleinste toename van de "binnenin groep"

variantie, zodat een nog zo maximaal mogelijk deel van de totale variantie tussen de groepen 

overblijft (Van Meirvenne, 1993). De werkwijze bij de principale componentenanalyse werd reeds 
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venneld m het hoofdstuk "Bodemvruchtbaarheid". De grondwaterpeil- en 

grondwaterkwaliteitparameters werden statistisch gezamelijk verwerkt omwille van de interactie 

tussen beide. 

3. Resultaten 

3.1. Grondwaterstandsverloop 

In Fig. I is het grondwaterstandsverloop van alle proefvelden weergeven. Sedert de winter van 

1994-1995 is het de bedoeling dat de proefvelden Bla, BIb, B3 en B5 niet meer onder water komen 

te staan. De waterstand wordt geregeld zodanig dat het grondwaterpei l gedurende de winter 

ongeveer gelijk komt met het maaiveld op de laagste percelen. Ook in de Dijlevallei en Viersel 

bereikt het grondwaterpeil net het maaiveld met als gevolg dat gedurende langere tijd grote plassen 

op het proefveld staan. Proefveld Dl en Vi2 kunnen flink ovcrstomen. Omdat de hoogste 

waterpeilen niet meetbaar zijn komt dit niet tot uitdrukking in de grafieken. Opvallend is dat het 

grondwaterpeiltijdens de winter '95-'96 t.g.v. de lage neerslaggehaltes in I995 minder hoog komt. 

3.2. Duurlijnen 

De grafiek met de duurlijnen van de verschillende proefvelden in de Bourgoyen (zie Fig. 2) geven 

duidelijk het onderscheid aan tussen het drogere Arrhenatherctum (B3) en de andere graslanden. De 

duurlijnen van de andere proefvelden zijn gelijkaardig. Gedurende de drogere periode is de 

grondwaterstand van proefveld B5 wel natter dan de andere proefvelden. Toch kunnen we uit de 

gelijkaardige duurlijnen besluiten dat op basis van het grondwaterregime een gelijkaardige vegetatie 

op al deze proefvelden te verwachten is. 

Ook de duurlijn van het Arrhenateretum in de Dijlevallei wijst aan dat het grondwaterpeil van dit 

proefveld lager is dan van de andere proefvelden (zie Fig. 3). Toch is dit Arrhenatheretum heel wat 

natter dan proefveld B3. In het voorjaar is dit proefveld bijna even nat als de andere graslanden (zie 

Tabel 1 ). Gedurende de zomer daalt het grondwaterpeil van dit proefveld heel wat dieper. 
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Fig. 1 : Verloop van de grondwaterstand in m t.o.v. maaiveld (de 2 lijnen duiden de 2 peilbuizen 
per proefveld aan) 
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Fig. 3: Duurlijnen van de proefvelden in Viersel en Dijleval/ei (1995) 

3.3. Grondwaterregimeparameters 

Uit Tabel 1 blijkt dat de grondwaterstand in het voorjaar (GVG) varieert van 0 tot 28 cm beneden 

het maaioppervlak voor de proefvelden Bla, Blb, B4, B5, Dl , D2, D3, Vil en Vi2. De gemiddelde 

laagste grondwaterstand (GLG) van deze proefvelden varieert veel sterker. De GVG wordt 

beschouwd als de beste maat voor de plantengroei (Reijnen & Wiertz, 1984; Van der Sluijs, 1982; 
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Runhaar et al, 1996). Bijgevolg is een sterke gelijkenis in vegetatie te verwachten voor al deze 

proefvelden. 
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D3 ' P~---~---···· ... ::} __ .,QQ ... l....Q_,.Q~ ... ..J ... ) .?.Q?. .... J .... :.9. .... ~-~---l .... Q_,_Q? ... ..Î ... ::.~?.Q~ .. .J .. J .. ~9.?. .... 1. .. ~Q_,}~ ____ j ___ ::Q_,_?.?. .. .J .... .9. ... ?..? .... . 

.... ____ p b 2 ...... -I ,o?. ... l .. _Q_,_Q~ ... .i .... .!.J.9.?. ... .1 .... :.9..tP .... l .... 9. .. .9.?. ... .i ... -_t_?.Q~ ___ L_}_.,_~--~----l...~o. ... ~~----l. .. :9..è~ ... L . .9. ... ?.9. .... . 
Vil P~---~---···· ... ~0. ... ~?. ... l ... ~Q?.9..~ ... .l .... 9..'.~?. ... .J ... ::.9. .... !.~ ... l ... ::Q_,_Q.~ .... J ... ~9. ... ?..~ ... J .... .9. ... ?.?. .... l...::Q_,_f.f. ... I ... ::9..'.?.~ ... J ... .J ... Q.~ .... . 

.............. Pb 2 ...... _ -0,5?. .. .l. -o?.U .. .l ... o .. ~-~---·.1 ~.Q ... ?.?. ... l...::O._,Q~ ... L~O. ... ?..?. ... l... . .9. .• ~.! ..... l...~O,}Q ... l...~0.,3}. __ _j __ ..}_,Q_L .. 
Vi2 p~..! ...... ---~O,?.:?. ... l...~9.?.9.?. ... L .. 9. ... ?.?. .. ..i -O,?.?. .. .l .. o_,.Q~ .... L -O,?.?. ... L o,8Q ____ l.. -0,4Q .. .l ... ~o.~?. .. .J ... 1.12. .... . 

b 2 -0,46 i 0,05 i 0,51 i -0,07 i 0,06 i -0,51 i 0,57 [ -0,18 ! -0,20 ! 1,14 

3.4. Chemische grondwaterkwaliteit 

Het gehalte aan nitrische stikstof is laag behalve voor proefveld B3 (zie Tabel 2). Het gehalte in het 

grondwater is van dit proefveld hoger dan de Belgische norm voor drinkwater (50mg/l). Het gehalte 

aan NRt + is in het algemeen vrij hoog. Dit is logisch gezien de hoge grondwaterstanden. Vooral het 

gehalte van peilbuis 1 van proefveld B5 en peilbuis 2 van proefveld B 1 b is zeer hoog. Andere 

opvallende parameters zijn het hoge gehalte aan sol· -van proefveld B4 en vooral B 1 a. Deze 

parameter wij st op verontreiniging. Volgens Stumm & Morgan ( 1981) draagt het sol· -gehalte in 

hoge mate bij tot mineralisatie van organisch materiaal, en bijgevolg N-beschikbaarheid, bij pH 7. 

Mogelijks zijn deze hoge gehaltes verantwoordelijk voor de relatief trage afname van de droge stof

produktie (zie hoofdstuk "Droge stof opbrengsten") van deze proefvelden. 

Ook het K-gehalte in het grondwater van proefveld Vi2 en B3 is hoog. Mogelijksis dit een gevolg 

van slechte drainage (zie ook 3.6.). In het algemeen zijn de orzaken van een hoog K-gehalte 

menselijke invloeden (lozing van afvalwater of mest) of kleiverwering (Butaye, 1994). Vooral in de 

Dijlevallei en Viersel is het Fe-gehalte van het grondwater voor de meeste proefvelden hoog. Dit is 

belangrijk aangezien Fe in staat is fosfaat irreversibel vast te houden (zie hoofdstuk 
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"Bodcmvruchtbaarheid"). Voor een aantal proefvelden is ook het gehalte aan Cl tamelijk hoog. Ook 

deze parameter wijst normaal invloeden van menselijke vervuiling aan (Grootjans, 1986) . De 

andere parameters worden meer in detail besproken na de cluster- en principale componenten 

analyse. 

Tabel 2: Chemische grondwaterkwaliteit van de verschillende proefvelden (peilbuizen) in het 
vooraar van 1995 

pH jcond iHCOJ j P04 j N03- j N~ i S04 j Cl i Na l K i Ca l Mg l Fe 
~ ~ · j N02 : j ' ~ 
: ,..sl em : mg/1 ~ m 11 ~ mg/1 i mg/1 ~ mg/1 ! mg/1 ! mg/1 ! mg/1 ~ m /1 ! mg/1 ! mg/1 

Bla tP.~ 1 ........ ~~~ .. ..i . 7~Q .. .L ... ?.?.9 .... J9.~.?..~ .. .L . .9.!9.? .... L9~} .. ~ .. .L}.79 .. J. .. ~} ..... L ... ?.? L...9.!~ .... L..J.2S. .J. .. ?..!~ .... L .. ~ .. ~ ... .. 
jpb 2 ....... ~~.5 L56.9 .. .L ... ?.~~- .. L9~.u .. .L .. 9.!9.~ L.9~.9.?.. .. L ... ?..?. ... L...?.~ .... .L ... ?3 ; .. 9.!?. .... L} oo L...1.!?. .... L...I.9 .. .. 

Blb ;pb 1 .... ~?} .. i.}?.9 ... l ... } .. ?.} .... .L9?.9.~ .. .L .. 9.!9.~ .... L9~.9.?. .. ! ..... ?..1 ..... !... ... ~ ....... L...I ~ .... ; .... 9.!.L ... : .. ?..9 .... .L}!?. .... L9J.?.?. .. . 
....... - ....... .lP.~} ........ ~!.1 .... i ... ?..?.9 .. .L ... ?.~.~--.. L .. .9.& .. .L9 .. .99?. .. 1 ... ~.!.S. .... i .... ~} ..... i ... J.~ .... j ..... ~--~---.. •····?.!?. .... l ... 79. ..... L...?..!?. .... L. .. ?.2 .... . 
B3 [P..~ .. L ..... ?.!.~ .... L.~.?9 .. .L .. J~.9 .... .L9~.9~ .. L .. 9.!.?..L .. l.9.~99.?..L ... ?3 .... .L .... ~ ...... L .... ?. L .. ..? ...... i ... 5 ~ .... ..i 6.!?. .. ..l.9!9.9S. .. 
............. jpb 2 ..... ?.~~ l 26Q .. .L .. }.~.?. l O,Q.S. .. .L ... Q,._7 j O,.Q.~ .. .L. 18 j -~ ..... j 8 ~ ~.!?. ! 44 l ~ ...... j0,005 
B4 tpb 1 . 6,7 -~ 780 L .. 505 ; o.s.?. .. .L .. 9!.o7 ; 01.?.?. .. .l. 59 . J.?. ... ; 13 . O}_ -~ 166 .~ ... 5 ....... 5,3 

......... .lP. b ~.... .. ... ?. ...... L. ?.~9 .. .L ... 1.?..S. .... L 9.P~ .. .L .. 9!} .. ?. .. ..l 9.!.9.7 .. i..}}~ .. .L .. ?..~ .... .L) .. ~ ..... L...9.!?. .... L.r~? ... L...~.& ... !.9.!99.?. .. 
BS lP..~ .. ~ .......... ~ ...... l...?.}9 ... i ..... ?.?..?. ..... l .... ?.!?. .... L .. 9.!9?. .... L . .?..!~ .... i ...... ~ .... ..l .... ~?. ..... i ..... ?.?. ..... L .. ~ .. !.~ .... .L ... ?..?. .. ...l .... ?..!?. .... i ..... U ..... . 
................. .lP..~} ........ ~!.1 .... L.~99 .. .l. .. } .. ~.~ .... L9.~.?.S. .. .L .. 9.!9.~ ... .L9.!.?..? .. .L ... ?..~ ..... L.}?. .... .LJ 8 .... L...?.!?. .... L. 64 .... i .. ?..!~ .. .l 5,4 
Dl ~Pb. .. L ..... ~!.9. .. L?.?9. .. .L ... ?.9.? .. l. .. 9.!J .... .L .. 9.!9..6 L9.!.?} ... L .. }.~ . ..i .. J§ .... .L...14 L .. 9.!?. .. j 153 L.J?.. j 24 

................... iP..~ .. ~ ........ ~!.?. .... L.8?.9 ... L ... ?.}.? ..... i9.!9.9..?.J .. .9.!9..? .... L9.è~ ... i ...... ?. ...... i .... ?.?. ..... l ... }.9 ..... L .. .9.!?. .... L .. !.~.? ... i ..... ~ .. ~ ..... i ..... ??. ..... . 
D2 !P..~ 1 .... ?.?.~ .... L3 ~9 ... L ... ?.?..?. .... l9..!99..?..L .. 9.!.9.?. .... L.9.!.~.? ... i .. ..?..~ ..... .l .... ..? ...... i ...... ~ ....... L .. 9.è .... i .... .?..?. ..... l .... ?..!? .... i .... ?.?.~ .... . 

........ jpb 2 ..... ~! 9 : 540. ... L}.?..~ .. JO,QQ.?..L .. 9.!9..~ .. .i9.?.1.?. .. .L .... ?. .... L .... ~ ...... L .... ~ ...... L...9.!?. .... L ... ~.9 .. .. L...?..& .. .L..?..?. .... .. 
D3 [pb ~ ...... ~?.?. .... l ... ~.9.9 . ..l .... }.~.~ .... i..9?.9.~ .. L .. 9.!9?. .. ..i .. 9.!.9.~ .. L .. }.? ..... L .... ~ ..... .L .. ~.?.?. .... L...9.!.~ .... .l.. ... 1L ... t ...... ~ ...... l ... ) .1 .... .. 
.................. lP.~} ........ ~!.? .... ;...?..?..9. ... l,.. .. ?.).~ .... L9?).~ .. l.. .. 9.!9..?. .... l .. 9.?}.?.) ...... ?. ...... L .... ? ...... i.. .... ~ ...... L.9.!?. .. ..! ..... ~.~- ... l...~.& ... i-...?..9 ..... . 
Vil lP..~ .. ~ ........ ~?.~ .... ! ... ?.?.9 .. .l ...... ~?. ..... .! .. 9,.?..?. . .L .. Q!9.} .... ~ .. 9.?.?..7 .. L .. }.?. ..... l ... J?. ..... l .... ~.!.?. .... L .. ~ .. !?. ... J ..... ~.?. ..... L.}.!?. ... J ..... S..?. ... .. 
..... -......... !Pb 2 ....... ?.18 .i 13Q ... l., .... I}.l, . o.!:?. .... l-. .. 9.?04 ... i .. 9.?.?.7 ... l,..33 ... 1.,).9 ..... l.. .... ? ....... l,.).!?. .. ) .. .11 ..... !,.} .. !?. .. ) .... }} 
Vi2 lPb 1 ... ~& .l 750. .. .L})_8 i_.Q,g?. .. L .. 9.1.05 .. L9.1.?..~ .. .L .. U.? L. .. ~} ..... .L..?.g .. L..~.!?. .... L.152 .. L...?..è .... L.?..?. ..... 

l b 2 6,8 ~ 660 l 405 l 0,04 l 0,04 l 0,51 l 1 0 i 19 l 15 l 8,9 l 118 i 7 i 50 

3.5. Clusteranalyse 

Uit Fig. 4 blijkt dat bij clusteranalyse de twee proefbuizen per proefveld meestal samen één 

categorie vormen. Enkel voor proefveld BIb en B5 geldt dit niet. Opvallend is dat proefveld B3 

duidelijk verschilt van alle andere proefvelden. Dit is in overeenstemming met de botanische 

samenstelling van dit proefveld (zie hoofdstuk "Vegetatie"). Proefvelden D2 en 03 zijn sterk aan 

elkaar gelinkt. Ook dit komt tot uiting in de vegetatie. De gelijkenis tussen B1a, B4, Dl en Vi2 

wordt voornamelijk bepaald door de hoge conductiviteit, het hoge HCo3·-gehalte en het hoge Ca

gehalte. Hoge waarden voor deze parameter wijst op basenrijke kwel (Grootjans, 1986). De 

grondwaterkwaliteit van deze proefvelden benadert het best de samenstelling van lithoclien water 

(verrijkt grondwater uit het watervoerend pakket). De natste proefvelden B5, V i 1 en B 1 b (peilbuis 

2) splitsen samen af. Het grondwater is hier heel wat minder basenrijk. Vooral het zeer lage gehalte 

aan HC03 van proefveld V i 1 wijst op zeer jong grondwater. 
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Fig. 4 : Clusteranalyse op basis van grondwaterpeil- en gondwaterkwalileitsparameters 

3.6. Principale Componenten Analyse 

Via PCA werden 23 parameters gereduceerd tot 4 factoren (zie Fig. 5). Deze verklaren gezamelijk 

78% van de totale variantie (zie Tabel 3). De eerste factor verklaart 33% en wordt voornamelijk 

bepaald door GVG, GHG, MAX, MED, GEM, GLG, MIN en het gehalte aan nitrische stikstof. 

Behalve deze laatste parameter zijn dit allen parameters direct gelinkt met het grondwaterpeil. Een 

verklaring voor het hoge gehalte aan nitrische stikstofbij een lage grondwaterstand tijdens de winter 

en het voorjaar is mogelijks N-mineralisatie. Vooral het lage grondwaterpeil en het hoge gehalte aan 

nitrische N van proefveld B3 is verantwoordelijk voor dit resultaat. 

De tweede factor verklaart 18% van de variantie. Vooral het Ca- en Mg-gehalte, de conductiviteit en 

het gehalte aan HC03- zijn van belang voor deze factor. Deze parameters zijn indicerend voor de 

herkomst van het grondwater. Hoge waarden voor deze parameters duidt op verrijking met 

mineralen. Vooral het gehalte aan HC03- is een goede indicator voor de ouderdom van het 

grondwater (De Becker, 1993). 

De derde factor wordt voornamelijk bepaald door het verschil tussen GLG en GHG en MAX en 

MIN, met andere woorden door de grondwaterfluctuatie. De verhouding med/gem neemt toe bij een 

dalende grondwaterfluctuatie. Beiden zijn indicatoren van een sterke buffering te wijten aan een 

grote toevoer (kwel) of een geringe afvoer. Een hoge GLG- en MIN-waarde zijn logischerwijze 

eveneens typerend voor een lage grondwaterfluctuatie. Deze factor verklaart 15% van de totale 

variantie. Het sulfaatgehalte is hoog bij een lage grondwaterfluctuatie. Een mogelijke verklaring is 

de lage drainage t.g.v. de sterke buffering. Depositie van sulfaat uit de atmosfeer krijgt hierdoor de 
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· kans niet om afgevoerd te worden (Butta~c. 1994). Ook de hoge gehaltes aan K zijn mogebjks te 

wijten aan een beperkte af\'Ocr. 

De vierde factor Ycrklaart 12° o 'an de variantie en wordt voomamdlï'. 

PO/,Nll t .... Cl" en Na -gehalte. De pH is laag in deze 
ammoniumgdtaltc \\ijst op een hoge bemesting in bet 

hoog Cr en tt-gehalte en een lage pH op joopr lnllldll 
conducti\ i te it. andere parameters die een belangnjke iDdicll. 

\Crorllri.!Ïnigingsgra.td , ,m bcl,mg \OOr de vierde factor 

Tabel 3 : Factor,,core-mutrix l'tl/1 dt f>( · 1-anah \( 

I· artor J . hactor 2 
------------~ ~ ----------~-----
GV<; 0,95 0.13 

GHG 0,95 , Oz.16 

.MAX .............................. 0,9-t 0.18 . . -0.05 . 0.03 . 
MED 0,94 i 0,10 1 0.18 i 0,14 
..................... .... . . ..................... .............. ...................................... ~ .......... u . ........ ..... • . ••••••••••• 

.Q:EJ". ....................................... ~,-~~ ...... .L .... .Q,U ....... L. .... 9. .• ~~-·-····! ....... Q...!.? ....... . 
~O~NQ~ ............................. ~~'-~?. ...... t ...... ~.9,.U ...... L. .... 9."9.~ ...... !.. .... ~0,0~ ..... . 
. M.I~ ................................... ....... ~,-~.~ ....... l ....... 9.1.Q} ...... .l.. ..... 9.,.?. .. ~ ........ l ....... 9.?.9.?.. ...... . 
GLG , 0,81 1 0,05 i 0,52 i 0,13 

ooo••••••••••••••-••••ooooooo ooO·· ·· ·•ooo.,ooO.OOOO -··••·•,. · ··•O•OOO~••••·•·OO·•••-·•ooooo.,oot•••o••••·•••oooooooonOOo 

.çoNP.. .......... .. .. ............. o?_2} ........ L.. .. o,9~ ...... .L o?.9.~ ....... L... g,ox ...... . 
_ç~ ............................................... 9.? .. U ........ L. ..... ~,2.t .... .L ..... 9.?.P ........ L .... ~.9.?}.~ ...... . 
.. ~co} ...................................... 9.?.U ........ l ....... ~1.~.~ ....... .L .... ~9.?}.?. ..... .l ...... ~9.?.9.~ ....... . 
Mg - ····· ....... O,.Q?. ....... .l ....... ~'-~-~ ........ [ ...... ~9.è~ .... ..i ...... ~9.~.9.~ .... .. 
MED/GEM -0,12 ~ 0,17 ~ 0 71 ~ -0,15 .............................................................................................................. ," .............•......................... 
. ~ .............................................. ~9~.~9. ...... l ...... .9.1.9.?. ........ l.. ..... ~7.?.~ ...... .L ..... 9.?.9} ...... .. 
. §.Q~ ........................................... 9.?}.9. ..... ..l ...... .9..3.?. ....... l.. ..... ~7.~?. ....... l ...... ~9.,.9.?. .... .. 
MAX MIN -0,38 ~ 0,13 ~ -0 86 ~ -0,09 ................ - ............................................................................................ 1... ........... ........................ . 

. G!-G_G!!Q. ............... ...... ~9.?.~-~ ...... l ...... .9.,J.9 ........ l ...... ~~,.~~ ..... .l ...... ~9.~}.~ ...... . 
r.o4 .................................. 9.?).?. ........ l ...... ~.9.,}.~ ...... .l ....... 9.?.9.?. ....... 1 ....... ~,.~.Q ..... .. 

-~~4. ......................................... 9.?X~ ....... i ....... 9.1.9.~ ........ l ...... ~9.?.9.~ ..... .l ....... Q,.~.Q ..... .. 
.. ÇL. ............................................. 9.?.~.9. ....... L.. .... 9.1.?..?. ........ L. .... 9."~ .. L .... .L ..... ~,.?.J.. ..... . 
-~~ .. - ..................................... 9. •. ~.9. ...... L ...... 9.?.?.~ ........ L ..... 9. .•. ~.?. ...... .L ~'-~.?... .... . 
PH -0,62 1 0,25 i -0,25 i -0 51 ..................................................................................................................................... 7... .......... 

Fe 0,38 i 0,18 i -0,01 l 0,13 

verkJ. Variantie 7,79 ~ 4,32 i 3,54 i 2,54 .. . ..................................... ' ....................................................................... . 
verkJ. Var. % 34% ~ 19% i 15% i 11% 
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• Fig. 5 : Resultaat van de Principale componentenanalyse (belangrijkste biplots) 

4. Besluit 

- In 1995 was het grondwaterpeil van de meeste proefvelden lager dan m 1994 t.g.v. droogte. 

Mogelijks oefent dit een invloed uit op vegetatie en produktie. 

- De meeste graslanden bezitten een gelijkaardige duurlijn als de proefvelden met een Calthion

vegetatie. Op basis van grondwaterregime is het te verwachten dat bij een verdere verschraling de 

graslanden evolueren in de richting van een Calthionvegetatie. 

- Uit clusteranalyse van grondwaterpeil- en grondwaterkwaliteitsparameters en de TWINSP AN (zie 

hoofdstuk "Vegetatie") blijkt dat de proefvelden veelal op een gelijkaardige wijze categorieën 

vormen. Dit wijst er op dat het grondwater een belangrijke invloed uitoefent op de vegetatie. 
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1. lnleidiug 

De geproduceerde biomassa is een zeer belangrijke parameter in het onderzoek. In de eerste plaats 

duidt deze parameter aan welke (landbouwkundige) opbrengst te verwachten is bij het gevoerde 

beheer met lage bemestingsgiften. De evolutie in de tijd is belangrijk om het effect van eventuele 

verschraling en vegetalieveranderingen op de produktie waar te nemen. 

Ook omwille van ecologische redenen is bepaling van de produktie van belang. Bij een hoge 

produktie concurreren planten om licht en niet om nutriënten zodanig dat slechts enkele sterk 

dominante (algemene) soorten overheersen. Een produktiedaling duidt aan dat nutriënten de 

beperkende factor geworden is. Laag-produktieve vegetaties, waar primair sprake is van 

concurrentie om nutriënten, zijn om die reden veel soortenrijker (Grime, 1979). Door een beperking 

van de bemesting wordt de dominantie van snelgroeiende soorten van het "intensief' gebruikt 

grasland - met als belangrijkste soort Lolium perenne- doorbroken. Waarnemingen wijzen uit dat de 

produktie daalt en de soortenrijkdom stijgt bij dergelijk herstelbeheer (Vermeer & Berendse, 1983, 

Bakker & Olff, 1995, ... ). Volgens Altena & Oornes (1991) zal het produktieniveau van graslanden 

waar geprobeerd wordt een waardevolle, soortenrijke vegetatie te ontwikkelen teruggebracht moeten 

worden tot maximaal 6 ton/ha.jr. Een algemene regel is dit echter niet aangezien er voorbeelden 

bekend' zijn waarbij de soortenrijkdom steeg, ondanks dat de produktie niet veranderde (Olff & 

Bakker, 1991 ), of waarbij de produktie daalde maar de soortenrijkdom niet steeg (Wheeler & Gilles, 

1982, Oornes & Mooi, 1985). Andere voorwaarden voor herstelbeheer zijn het behoud van 

hydrologische condities, herstel van vroeger beheer en aanwezigheid in zaadbank of door 

verspreiding van doelsoorten (Bakker & Olff, 1995). 

2. Methodologie 

Voor elk proefvlak wordt jaarlijks de biomassa-produktie bepaald van de 1 o snede (half juni) met 

behulp van bovengrondse biomassastalen. Dit gebeurde door het drooggewicht (24h/90°C) van een 

met de maaibalk gemaaide proefstrook (breedte 120 cm) te bepalen. De opbrengstbepalingen 

gebeurden in samenwerking met de Vakgroep Plantaardige Produktie van de Faculteit 

Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen van de Universiteit Gent (Sectie 2). 

3. Resultalell 

3.1. Produktie van de 1° snede: evolutie per proefveld 

JJ.l. Proefveld B 1 a : Poo-Lolieturn (hooiland) 

Nulbemesting, alhoewel niet significant, levert voor dit proefveld telkens de laagste produktie op 

(zie Fig. 1 ). Het onderscheid tussen de drie N-bemestingstrappen, 30 kg Nlha, 60 kg Nlha en 90 kg 

N/ha, is klein tot onbestaande. De gemiddelde opbrengst was 4800 kg/ha in 1993, 4500 kg/ha in 

1994, 4900 kg/ha in 1995 en 6200 kg/ha in 1996. Opvallend is de stijgende opbrengst voor alle 
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hernestingstrappen in 1996. Ook de soortenrijkdom daalt in 1996 ondanks het continue maaibeheer 

en de beperkte bemesting sedert 1993. 
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Fig. 1: Jaarlijkse biomassa-opbrengst (kg/ha) van de I 0 snede van proefveld BI a per 
hernestingstrap 

3 .1.2. Proefveld BIb : Poo-Lolieturn (hooi weide) 

Opvallend is dat het onderscheid tussen de verschillende hernestingstrappen groter wordt (zie Fig. 

2) . In 1996 blijft enkel het verschil in produktie tussen een N-gift van 60 kg/ha en 90 kg/ha beperkt. 

De gemiddelde produktie bedroeg 5700 kg/ha in 1993, 5500 kg/ha in 1994, 7200 kg/ha in 1995 en 

5700 kg/ha in 1996. Opmerkelijk is de lage produktie van het niet-bemeste proefvlak in 1996. 
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Fig. 2 :Jaarlijkse biomassa-opbrengst (kg/ha) van de 1° snede van proefveldBIb per 
bemesNngstrap 

3 .1.3. Proefveld B3 : Arrhenatheretum (hooiweide) 
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Fig. 3: Jaarlijkse biomassa-opbrengst (kg/ha) van de ] 0 snede van proefveld B3 per hernestingstrap 

Bemesting met 60 kg Nlha levert in 1994, 1995 en 1 996 de hoogste produktie op (zie Fig. 3). De 

niet-stijgende opbrengst bij bemesting met 90 kg Nlha is mogelijks het gevolg van het gedeeltelijk 
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afsterven van het gras door een te hoge snede bij laat maaien. Een andere verklaring is datdeN-gift 

minder belangrijk is aangezien ook in het voorjaar de N-mineralisatie groter is als gevolg van de 

lage grondwaterstand. De bemesting gebeurt eenrnalig begin april. Door de mestgift eenrnalig toe te 

dienen wordt mogelijks een deel van de meststoffen uitgespoeld op de zandige bodem. De 

gemiddelde opbrengst varieert van 5500 kg/ha in 1993, 7750 kg/ha in 1994, 6200 kg/ha in 1995 tot 

5500 kg/ha in 1996. Ook van proefveld B3 is de opbrengst (3800 kg/ha) bij nulbemesting in 1996 

duidelijk lager dan de vorige jaren. 

3.1.4. Proefveld B4 : Lolio-Cynosureturn (hooiweide) 

In 1996 is er voor het eerst een duidelijk verschil waarneembaar tussen nulbemesting en de andere 

hernestingstrappen (zie Fig. 4). Ook op proefveld B4 is er geen verschil merkbaar tussen bemesting 

met 30 kg/ha, 60 kg/ha of 90 kg/ha. De gemiddelde produktie van dit veld varieert van 7200 kg/ha 

in 1993, 7700 kg/ha in 1994, 5000 kg/ha in 1995 tot 6200 kg/ha in 1996. 
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Fig. 4: Jaarlijkse biomassa-opbrengst (kg/ha) van de 1 ° snede van proefveld B4 per hernestingstrap 

J.l.~. Proefveld Dl : Poo-Lolieturn (hooiweide) 

Het onderscheid tussen de verschillende hernestingstrappen wordt duidelijker in 1996 (zie Fig. 5). 

Dit wijst er op dat de bodemvruchtbaarheid voldoende gedaald is zodanig dat het effect van 

verschillende N-trappen duidelijk wordt in de produktie. De gemiddelde opbrengst daalt van 5900 

kg/ha in 1994 over 4650 kg/ha in 1995 tot 4200 kg/ha in 1996. Opvallend is de sterke jaarlijkse 

daling van de niet-bemeste proefvlakken van 6000 kg/ha in 1994 over 4650 kg/ha in 1995 tot amper 

2900 kg/ha in 1996. In 1996 is de opbrengst van het niet-bemeste proefvlak duidelijk lager dan de 
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opbrengst van de proefvlakken (0*) bemest met P en K. Dit wijst er op dat naast N ook P en/ of K 

beperkend zijn op dit proefveld. 
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Fig. 5: Jaarlijkse biomassa-opbrengst (kg/ha) van de 1° snede van proefveld DJ per bemestingstrop 

3.1.6. Proefveld D2: Arrhenatheretum (hooiweide) 

Ook van proefveld D2 wordt het onderscheid tussen de verschillende hernestingstrappen duidelijker 

in 1996 (zie Fig. 6). Wel is er geen verschil tussen bemesting met 30 kg N!ha en bemesting met 90 

kg Nlha. De gemiddelde produktie bedraagt 5300 kg/ha in 1994, 4800 kg/ha in 1995 en 4600 kg/ha 

in 1996. Opvallend is de sterke produktiedaling van de niet-bemeste proefvlakken : gemiddeld 5900 

in 1994, 4000 in 1995 en 2900 kg/ha in 1996. Ook hier daalt de produktie bij bemesting met P en K 

minder snel. In 1994 en 1995 is het onderscheid tussen 0 kg N!ha, 30 kg N!ha en 90 kg Nlha 

onbestaande bij aanvullende P en K bemesting. Dit betekent dat het N-leverend vermogen van de 

bodem voldoende hoog is om geen verschillende opbrengstniveaus te creëren. 
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Fig. 6: Jaarlijkse biomassa-opbrengst (kg/ha) van de 1° snede van proefveld D2 per hernestingstrap 

3.1.7. Proefveld Vi l : Poo-Lolieturn (hooiweide) 
' 
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Fig. 7: Jaarlijkse biomassa-opbrengst (kg/ha) van de 1° snede van proefveld Vil per 
hernestingstrap 

In 1994 is er geen verschil in biomassa-produktie tussen de verschillende mestgiften te bemerken 

(zie Fig. 7). Terwijl de produktie bij een N-gift van 90 kg N/ha ongeveer constant blijft is er vooral 

in 1996 een sterke daling bij de andere hernestingstrappen te bemerken. Ook in 1996 is er geen 
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onderscheid in nulbemesting en bemesting met alleen P en K. Dit betekent dat N de beperkende 

factor is voor dit proefveld. 

3.1.8. Calthiongraslanden: B5. D3 en Vi2 

De biomassa-produktie van proefveld B5 schommelt rond 4000 kg/ha (zie Fig. 8). De produktie van 

proefveld D3 daalt van 5200 kg/ha in 1994 over 3500 kg/ha in 1995 tot 2700 kg/ha in 1996. In 1995 

(5800 kg/ha) was de produktie van de 1° snede van proefveld Vi2 duidelijk hoger dan in 1994 (31 00 

kg/ha). In 1996 kon de produktie niet exact bepaald worden omdat de landbouwer reeds gemaaid 

had voordat er biomassastalen genomen waren. 
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Fig. 8: Jaarlijkse biomassa-opbrengst (kg/ha) van de ] 0 snede van de Calthiongraslanden 

3.2. Gemiddelde produktie per hernestingstrap 

In Tabel 1 is de gemiddelde produktie van de 1 o snede van alle proefvelden per hernestingsniveau 

weergegeven. Opvallend is vooral de sterke daling wanneer geen N-gift gegeven wordt in 1996. 

Ook bij 30 kg Nlha daalt de produktie in tegenstelling tot de hogere mestgiften (60 kg N/ha en 90 kg 

Nlha). 
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Tabel 1 : Gemiddelde produktie (kg/ha) van de 1° snede per hernestingsniveau 

hernestingsniveau 1994 1995 1996 
······g:~;·~····--r·······~i~ï:········ ·····ï~~;:·······!······ .. ~t·~c······ ······ïi~;:·····"T·······~·t·d::········· 

.9 .. ~.g.N/.~.~ ............................................. ~.~.9.Q ...... J .... J . .?..Q.9. ............ ~?99 ....... ! ....... ~§9.9. ............. ~.~.9.9. ...... l ....... ~.}.9.Q ...... . 
9 .~g.N/.~.~, .. r.~~~ .. ~::g~.f~ ............ ~.?.Q.9. ...... L .. J.~.9.9. ............ ~ ~9.9 ....... : ..... } .. ?..9.9. ............ ~~.9.9 ....... L ... }.~.QQ ..... .. 
30 k.:g.N/~~ ........................................... ?..?..9.Q ...... L .... J.?..9.9 ............. ?.?..9.9 ....... ! ....... P.9.9. ............ ?.~.9.9 ...... .L ..... ~.?..9.Q ..... .. 
60 ~g}~/~~ .................................... ....... ~.?..9.Q ...... l... .. }~.9.9 ....... ...... ~.9.9.9 ...... .L .. ) .. Z9.9. ............ ~?..9.9 ....... L. ..... ~.9.9 ........ . 
90 kg N/ha 5900 1 1700 5700 1 2000 5800 l 1300 
alle 5544 l 1712 5120 l 1729 4880 ; 1799 

3.3. Produktie van de 2° snede op de hooilanden 

Er is geen significant verschil in biomassa-opbrengst van de tweede snede tussen de verschillende 

hernestingstrappen en proefvelden (zie Fig. 9). De niet of slechts zeer beperkte stijging van de 

opbrengst bij een hogere mestgift wijst er op dat het effect van de mestgift op de 2° snede klein tot 

onbestaande is. Ook het verschil in opbrengst tussen de proefvelden is opvallend klein. Het grootste 

deel van de mestgift werd reeds opgenomen door de vegetatie. De gemiddelde opbrengst van de 2° 

snede van Bla bedroeg 3300 kg/ha in 1994 en 2800 kg/ha in 1995. De hooiland-proefvlakken van 

85 hadden een 2° snede van 2700 kg/ha in 1994 en 2850 kg/ha in 1995 en de hooiland

proefvlakken van Vi2 2500 kg/ha in 1995. Het is te vcrwachten dat de proefvlakken die nabegraasd 

wordert minimaal een gelijkaardige produktie opleveren aangezien de uitwerpeselen van de dieren 

voor een extra nutriënten-toevoer zorgen. 
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Fig. 9 : Jaarlijkse biomassa-opbrengst (kg/ha) van de tweede snede van de hooilanden 
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4. Besluit 

- De gemiddelde produktie van de 1° snede van alle proefvlakken daalt van 5500 kg/ha in 1994, 

over 5100 kg/ha in 1995 tot 4900 kg/ha in 1996. Vooral de produktie van de niet-bemeste 

proefvlakken daalt in 1996 duidelijk. 

- De standdaarddeviatie is over het algemeen groot. Dit betekent dat naast de eigenschappen van het 

proefveld en de bemesting ook andere factoren een belangrijke invloed uitoefenen op de produktie 

(reliëf, uitwerpselen van dieren, begrazing door konijnen, waterhoentjes, ... ). 

- In de Bourgoyen is er geen duidelijke daling van de produktie waarneembaar. Enkel de produktie 

van de niet-bemeste proefvlakken van B 1 b, B3 en B4 daalt in 1996 opmerkelijk. 

-De produktie van de niet-bemeste proefvlakken in de Dijlevallei (Dl, D2 en D3) en Vierset (Vil) 

daalt significant. 

-Het verschil tussen bemesting met 30 kg Nlha, 60 kg Nlha en 90 kg N/ha blijft voorlopig beperkt 

maar wordt voor een aantal proefvelden (Bib, B3 en Vil) wel duidelijk. Op langere termijn zijn nog 

duidelijkere verschillen te verwachten. 

-De produktie van een aantal niet-bemeste proefvlakken (Bib, B3, Dl en D2) is in 19961ager dan 

4000 kg/ha. In de Bourgoyen bedraagt de produktie van het ecologische waardevolle Calthion 

eveneens 4000 kg/ha. Dit is eveneens het ideale produktieniveau om te maaien. 

- De produktie van een aantal niet-bemeste proefvlakken (B 1 b, B3, Dl, D2, Vil) daalt op jaarbasis 

beneden 6000 kg/ha. Dit is volgens Altena & Oornes (1991) het produktieniveau waartoe 

produktieve graslanden moeten teruggebracht worden wanneer getracht wordt om een waardevolle, 

soortenrijke vegetatie te ontwikkelen. 

- Er is geen significant verschil waarneembaar in produktie van de 2 ° snede tussen graslanden 

bemest in het voorjaar en niet-bemeste graslanden. De produktie van de tweede snede bedraagt 

gemiddeld 3200 kg/ha in 1994 en 2750 kg/ha in 1995. Landbouwkundig is het belangrijk dat de 

zomerproduktie (na maaibeurt half juni) van soortenrijke, niet-bemeste Calthion-graslanden 

ongeveer even hoog is als licht bemeste graslanden. In de veronderstelling dat de produktie van 

nabegraasde graslanden even hoog is en indien de voederwaarde van dit gras voldoende hoog is 

betekent dit dat deze graslanden zeer interessant zijn voor zomerbeweiding. In de zomer is er 

landbouwkundig namelijk een gebrek aan voldoende vers gras tengevolge van de vertraagde 

zomergroei van (produktieve) graslanden (Behaeghe, 1979). 
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1. Methodologie 

1.1. Vegetatie-opname 

Jaarlijks worden op alle proefvelden vegetatie-opnames gemaakt tussen 15 mei en 15 juni. Per 

proefvlak zijn dat steeds twee vegetatie-opnames van 3 mop 3 m. Deze vierkanten bevinden zich in 

2 hoeken van de proefvlakken (+/- 3 m van de rand van het proefvlak). Volgende gegevens worden 

verzameld : 

- algemene aard en de gelaagdheid van de vegetatie; 

- de in het proefvlak groeiende plantensoorten; 

- de gecombineerde schatting van de abundantielbedekking van elke soort. 

De bedekking wordt gevormd door het percentage van het opname-oppervlak dat met de horizontale 

projectie van alle levende elementen van een soort gevuld wordt. De schattingen gebeuren aan de 

hand van een aangepaste schaal van Londo (Schaminée et al, 1995). Bedekkingen onder de 5% 

worden aangevuld met schattingen van de abundantie. De abundantie geeft het aantal exemplaren 

van een soort weer (Den Held, 1983). 

Aan soorten die niet waargenomen worden in de opname van 3 m op 3 m, maar wel in het proefvlak 

aanwezig zijn wordt de waarde 0.1 gegeven. In Tabel 1 worden de gebruikte notatie bij opname en 

verwerking geven. 

De volledige soortnamen - Nederlandstalige en wetenschappelijke- benaming worden weergegeven 

in bijlage 1. 

Tabel 1.: Codering van de vegetatie-opname (aangepaste schaal van Londo) 

opname ~bedekking abundantie istatistischc vcrwerking 
0.1 1niet in raster, wel in 1weggelaten bij 

rl ; r2; r3; r4 
pl;p2;p3;p4 
al; a2; a3; a4 

jproefvlak jstatistische verwerking 
j 1, 2, 3 of4% 1-5 exemplaren j 1, 2, 3 of4 
~ 1, 2, 3 of 4% 5-20 exemplaren ! 1, 2, 3 of 4 
j 1, 2, 3 of 4% 20-100 exemplaren\ 1, 2, 3 of 4 

ml ; m2; m3; m4 i I , 2, 3 of 4% > 100 exemplaren j 1, 2, 3 of 4 
1- 1 5-10% j 8 

i,,_: iHm I H 
1+ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

35-45% 1 40 

I,_ ~~~~~~ I ~~ 
65-75% i 70 

i 75-85% : 80 
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1.2. Statistische venverking 

Om na te gaan of de verschillende proefvelden duidelijke entiteiten vormen werd een clusteranalyse 

uitgevoerd op de vegetatiegegevens van zowel 1993, 1994, 1995 als 1996. Dit gebeurt met behulp 

van TWINSP AN. Dit is een hiërarchische, divisieve en polythetische classificatiemethode die zowel 

de opnamen als de soorten in klassen verdeeld (Hill, 1979; Jongman et al, 1987). Hiërarchisch 

betekent dat een inzicht gegeven wordt in de relaties tussen de clusters ondeling. Deze relatie kan 

visueel voorgesteld worden in een dendrogram. Divisieve technieken vertrekken van de totale groep 

opnamen of soorten en splitsen deze vervolgens verder op in subgroepen. Bij TWINSP AN worden 

de groepen telkens in twee subgroepen onderverdeeld (dichotome verdeling). Polythetischc 

technieken zijn gebaseerd op het behandelen van meerdere soorten samen. De dichotomisatie 

gebeurt op basis van preferentiële soorten. Dit is echter een kwalitatief kenmerk. De kwantitatieve 

gegevens worden omgevormd tot kwalitatieve gegevens met behulp van pseudospecies. Hoe 

frequenter een soort voorkomt hoe meer pseudospecies gedefinieerd worden aangezien iedere 

pseudospecies gedefinieerd wordt door de minimum-bedekkingsgraad van de korresponderende 

soort, de 'cut-level'. 

Als cut-level werd 0%, 2%, 4%, 10%, 20%, 40% en 60% ingesteld. In de uitvoering van de 

TWINSP AN van de vegetatiegegevens van 1993, 1994 en 1995 werd het eerste cut-level (0% of 

aanwe7igheid van de soort) niet als onderscheidend cut-level beschouwd. In 1996 werd de 

aanwezigheid wel als onderscheidend cut-level aanvaard. Bij de interpretatie van de resultaten van 

de TWINSPAN moet hiermee dan ook rekening gehouden worden. Veel kensoorten en 

differentiërende soorten komen voor bij lage bedekkingen. Voordeel van de werkwijze in 1 996 is 

dat dergelijke soorten die slechts lage bedekking vormen ook een belangrijke invloed uitoefenen op 

de splitsingen. Nadeel is dat het toevallig voorkomen van een soort een belangrijke invloed kan 

uitoefenen op de clusteranalyse. 

1.3. Soortenrijkdom-biodiversiteit 

Biodiverstiteit slaat op de variatie aan planten in een ecosysteem. I Iet is niet alleen een opvallend 

kenmerk van de natuur, het is tevens een voorwaarde voor het voortbestaan ervan. Biodiversiteit 

heeft ook een belangrijke signaalfunctie : verandereringen kunnen aangeven dat iets fundamenteel 

fout loopt (Verheyen et al, 1 994). Voor een beoordeling van de biodiversiteit binnen een ecosysteem 

wordt voornamelijk de soortenrijkdom, gedefineeerd als het aantal soorten per eenheid van 

oppervlakte, bepaalt. Van belang zijn echter ook het aantal individuen per soort per eenheid van 

oppervlakte en de verdeling van de aantallen individuen over de soorten. Hiervoor zijn een flink 

aantal theoretisch diversiteitsindices ontwikkeld. Een veel gebruikte index om biodiversiteit te 

berekenen is de Shannon index : H' =-~Pi In Pi (proportioneel voorkomen van van soort i; in de 

praktijk de bedekking van soort i gedeeld door de totale bedekking) (Werger ct al, 1985; Willems & 

van Nieuwstadt, 1996). Van elke vegetatie-opname werd de soortenrijkdom en de Shannon index 
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berekend. In de verdere bespreking en verwerking wordt voor de soortenrijkdom en Shannon-index 

van een proefvlak het gemiddelde van de twee vegetatie-opnames genomen. 

1.4. Vegetatie-typologie van de proefvelden 

Elke plantesoort stelt zijn eigen eis aan het milieu. Dit milieu kan in allerlei opzichten verschillen 

(klimaat, bodem, beïnvloeding door dieren en/of de mens, ... ). Anderzijds beïnvloeden planten het 

milieu en het voorkomen van andere plantesoorten. De aanwezigheid van een soort leert ons met 

andere woorden iets over het milieu waarin de plant voorkomt. 

Van een plantengemeenschap spreekt men wanneer het gaat om een min of meer homogeen deel 

van de vegetatie, in een min of meer homogeen milieu. Op gelijksoortige plaatsen zal men 

overeenkomstige plantengemeenschappen aantreffen. De aanwezigheid van een 

plantengemeenschap zegt ons in meer detail en nuance, dan een plantesoort, iets over het milieu. 

Bij de naamgeving van de plantengemeenschappen is gebruik gemaakt van Westhoff & den Held 

(1969). Bij verarmde of onvolledig ontwikkelde plantengemeenschappen zijn de typische 

associatiekenmerken niet of slechts ten dele aanwezig. Dergelijke eenheden zijn moeilijk te 

classificeren (Schaminée et al, 1995). Een typisch voorbeeld is het Poo-Lolietum., het zwaar 

bemeste en soortenarme cultuurgrasland. Door WesthofT & Den Held (1969) werd dit beschouwd 

als een, zelfstandige gemeenschap behorende binnen de klasse Plantaginetea majoris. Volgens 

Sykora (1983) wordt dit grasland beter niet als een associatie geclassifieerd. Bovenstaande maakt 

duidelijk dat het moeilijk is om de bestudeerde proefvelden tot één associatie in te delen gezien de 

grote cultuurdruk in het verleden en het pas recentelijk constante beheer. 

2. Resultaten 

2.1. TWINSPAN van alle proefvlakken 

De resultaten van de clusteranalyse zijn schematisch weergegeven in Fig. 1, 2, 3 en 4. Via een 

dendrogram worden de onderverdelingen en de aanduiding van de kensoorten en hun abundantie 

weergegeven. De opsplitsing wordt gemaakt tot op niveau van een proefveld. In bijlage vind je de 

TWINSPAN-tabel van 1996. 

De TWINSP AN-analyses duiden aan dat de verschillende proefvelden duidelijke entiteiten vormen. 

De verschillen tussen de proefvlakken is echter klein met als gevolg dat kleine verandering in de 

vegetatie voor een andere afsplitsing kan zorgen. Voorbeelden zijn o.a. proefveld Vi2 en Bla. Door 

de andere werkwijze bij de TWINSP AN in 1996 zijn veel meer kritische en typische soorten, zoals 

Lychnis jlos-cuculi, Caltha palustris, Rhinantus angustifolius en Bramus racemosus, 

verantwoordelijk voor afsplitsingen. 

Uit de TWINSP AN van 1996 blijkt dat heel wat proefvelden (B 1 a, B 1 b) minder een entiteit 

vormen. Bij de verdere interpretatie van de cluster blijkt dat een aantal proefvlakken met eenzelfde 

(of gelijkaardige) mesttrap samen afsplitsen. Proefvlakken van andere proefvelden (B4, V i 1) blijven 
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wel nog een duidelijke entiteit vormen maar er onstaat wel een min of meer duidelijke 

rangschakking van de opnames op basis van de mesttrappen. 

Bourgoyen 1993 

B.la, B.lb & 8.4 8.3 & B.S 
(Lolium perenne 2 %; Ranunculus repens 4%) (Rumex acetosa 2 %; Poa trivialis 2 %) 

OI* 

8.4: Lolio
Cynosuretum 

B.la&B.Ib 
(1/o/cus /anatus 60%) 

B.S: Calthion 
(Juncus ef!usus 2%) 

(Phleum pratensis -1%; 
Lolium perenne JO%; 
Hordeum seca/mum 2%; 
Cynosunts cristatus 2%) 

B. Ja & B.Ib (4/32): 
Poo-Lolieturn 
(Carex hirta 2%; Poa trivialis 
4%; Festuca pratensis 2%; 
A fopecurus genieuialus 4%) 

011* 

B. lb (28132): 
Poo-Lolieturn 
(Polygonum amphibium 2%; 
Ranunculus repens IO"A; 
Phalaris arundmacea 2%) 

B.3: 
Arrhenatheretum 

Fig. 1. Dendrogram behorende bij de TWINSPAN-tabel van de vegetatieopnames in 1993 
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Bourgoyen - Dijlevallei- Viersel 
1994 

8.1a, 8 .1b, 8.4, 8.5, 0 .1, 0.2, 0.3, Vi.1, 
Vi.2 
(Lolium perenne 2 %; Ranunculus repens 2 %; 
Poa trivialis 4%) 

8.5 & Vi.2 
(Carex acute 4 %) 

000'* 

Vi.2: Calthion 
(Aiopecurus 
genieuialus 2%) 

Vi.1: 
Poo-Lolieturn 
(Holcus lanatus 4%) 

8.1a (17/32) & 
8.1b 
(Rhanunculus repens 
10%;Aioperculus 
genieuialus 2%; 
Polygonum amphibium 
2%) 

011000* 

8.1a (16/32) & 
8.1 b (7/32): Poo
Lolieturn 

00'* 

(Festuca pratensis 2%; 
Alopecurus genieuialus 
10%, Agrostis species 
10 %) 

001* 

8.5: Calthion 

8.1a (15/32): 
Poo-Lolieturn 

8.4&0.1 
(Aioperculus pratensis 
2%; Lolium perenne 
40%) 

8.1a (1/32) & 8.1b 
(25/32): Poo
Lolieturn 
(Polygonum amphibium 
2 % Ranunculus repens 
40%;Holcus /anatus 
2%;Poa trivialis 40%) 

8.3: Arrhenathereturn 
(Rumex acetoss 4 %; Arrhenatherum elatius 2 
%; Agrost1s species 40 %) 

8.1a, 8.1 b, 8.4, 0 .1, 0 .2, 0 .3 & Vi.1 

Vi.1 &8.1a(15/32) 
(Giyceria fluitans 2 %) 

8.1a (17/32), 8 .1b, 
8.4 & 0.1 
(Poa trivialis 40%) 

0.2 (20/32) & 0.3 
(Aiopercufus 
genieuialus 2 %) 

8.4: Lolio
Cynosureturn 
(Hordeum secalium 
2%; Cirsium arvense 
2%; Ranunculus 
repens 2%) 

8.1a (17/32), 8 .1b, 
8 .4, 0.1 I 0 .2 & 0 .3 

0111* 

0 .2 & 0.3 
(Anthoxantum 
odoratum 2 %, Trifolium 
pratense 2%, Rumex 
acetoss 2%, Bromus 
hordaceus 2%) 

0.2 (1 0/32) : 
Arrhenathereturn 
(Piantago /anceolata 
10%; Aloperculus 
pratensts 2 %; Rumex 
acetoss 1 0%) 

0.1 : Poo-Lolieturn 
(Trifolium repens 2%; 
Agrostis species 20%) 

Fig. 2. Dendragram behorende bij de TWINSPAN-tabel van de vegetatieopnames in 1994 
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Bourgoyen - Dijlevallei -Viersel 
1995 

0* 

8.1 a, 8.1 b, 8.4, 8.5, 0 .1, 0.2, 0 .3, Vi.1, 
Vi.2 
(Lolium perenne 2 %) 

00* 

8.5: Calthion 
(Carex acuta 10 %; Carex d1st1cha 2 %; 
Agrost1s canina 2 %; Phragmites australis 2 %) 

010* 

Vi.1 : Poo-Lolieturn 
(Giyceria fluitans 4 %; Holcus tanatus 20%) 

8.1a, 8 .1b, 8.4, 0 .1, Vi.2 

011 oo· 
Vi.2 & 8 .1 a (20/32) 
(Fesfica pratensis 2 %; 
Carex hirta 2 %; 
G/yceria fluitans 2 %; 
Glyceria maxima 2 %; 
Carex acute 2 %) 

011000* 

8.1a (12/32), 8 .1b, 
8.4 & 0.1 
(Lolium perenne 20 %; 
Ph/eum pratense 2 %) 

8.3: Arrhenathereturn 
(Rumex acetoss 4 %; A"henatherum etatius 2 
%; Poa pratensis 2 %) 

8.1 a, 8 .1 b, 8.4, 0 .1, 0.2, 0.3, Vi.1, Vi.2 
(Lolium perenne 2 %) 

011* 

8.1 a, 8.1 b, 8.4, 0 .1, 0 2, 0 .3, Vi.2 
(Lolium perenne 20 %; Agrostis species 4 %; 
Poa trivialis 20 %) 

0111* 

0.2, 0 .3 
(Anthoxanthum odoratum 4 %, Tnfolium pratensis 2 %; 
Plantego lanceolato 2 %; Bromus hordaceus 2 %) 

01110* 

0.2: 
Arrhe nathereturn 
(Bromus hordaceus 2 
%) 

01111* 

0.3: Calthion 
(Ranuncutus repens 10 
%; Rhinantus angus
tifolius 2 %; Equisetum 
palustre 2 %; Caltha 
palusfris 2 %) 

Vi.2: B.1a (12/32) & 8.1b: 
Calthion 

Lolieturn 
(Holcus tanatus 
2%) 

Poo-Lolieturn (Aiopercurus pratensis 
(Aioperurus genieuialus 2 %; Ranun- 2 %) 
culus repens 20 %; Polygonum 
amphibwm 2 %; Gardamine pratenSIS 
2 %; Rumex obtusifolius 2%) 

0110111* 

8.4: Lolio-Cynosureturn 0.1: Poo-Lolieturn 
(Phleum pratensis 2 %; Ranunculus repens 4%; Hordeurn (Trifolium repens 2 %; 
secalium 2 %; Ranuncu/us acns 2 %, Cirsium arvense 2%) Alopercurus pratensis 4 %) 

Fig. 3. Dendrogram behorende bij de TWINSPAN-tabel van de vegetatieopnames in 1995 
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Bourgoyen - Dijlevallei- Viersel 
1996 
-
~~ 

8.1 a, 8.1 b, 8.4, 8.5, 0 .1, 0.2, 0.3, 8.3 : Arrhenatheretum & Vi.1 
Vi.1 (31/32) & Vi.2 (1/32) 
(Lo/ium perenne 0 %; Poa trivialis 4 %) (Rumex acetosa 4 %; 

Arrhenatherum elatius 0 %) 

~ ~ 
8.5, Vi.1 (31/32) & 8.1 a (9/32) 8 .1 a (23/32), 8.1 b, 8.4, 0.1, 
(Poa pratensis 0 %, Glyceria fluitans 0 .2, 0.3 & Vi.2 
0 %, Juncus effusus 0 %, Lychnis flos (Aiopecurus pratensis 0 %, Lolium 
cueu/i 0 %) perenne 4%, Poa trivialis 10 %) 

ooy~1· 010/~ 
8 .5: Calthion Vi.1 (31/32) & 8.1 a (23/32), 0 .2 & 0 .3 
(Caltha palustris 0 8.1a (9/32) 8 .1b, 8.4, 0.1 & (Trifolium pratense 0 %, Plantago 
%) Vi.2 lanceo/ata 0 %, Steilaria graminea 

0 %, Anthoxenthum odoretum 0 
%, Rumex crispus 0 %, Bromus . racemosus 0 %) 

0010* 0011* 0100* 0101* 

0110/~11* 

Vi.1 (30/32): 8 .1 a (9/32) : 8.1 a (1/32), 8.1 b 8 .1a (22/32), 0.2 (30/32): 0.3: Calthion 
Poo- Poo- (6/32) & Vi.2 8.1 b (26/32), 8.4 Arrhenathe- & 0 .2 (2/32) 
Lolieturn Lolieturn (Rumex acetoss 2 & 0 .1 return Rhinanthus an-

(Lychnis flos & Vi.1 (1/32) %, Feslues pratensis (Phleum pratense 0 (Bromus gustifolius 2 %, 
cueu/i 0 %) 2 %, eerdemine %, Holcus lanetus 10 hordeaceus 0 Anthoxanthum 

pretensis 2 % ) %, Lolium perenne %) odoratum 4% 
10 %, Agrostis 

.~ 

~001· 
species 10 %) 

o1o1oL' ~ 
Vi.2: 8 .1 b (6/32) & 8 .1a (22/32), 8 .1b 8.4 (30/32) & 0 .1 
Calthion 8 .1a (1/32) (26/32) & 8.4 (2/32) (Aioperculus pratensis 0 %; 
(Carex acuta 0 (Aiopecurus geniculatus 0 %, Hordeurn seca/inurn 0 %, 
%) Gardamine pratensis 0 %, Steltaria graminea 0 %)) 

0 Festuca pratensis 0 %, 
Polygonum amphybium 2 %) 

010100* ~0101* 0~ 010111* 

8 .1 a (22/32): Poo- 8.1 b (26/32) : Poo- 0 .1: Poo-lolieturn 8 .4 (29/32): Lolio-
Lolieturn Lolieturn & 8.4 & 8.4 (1/32) cynosuretum 
(Festuca pratensis 2 %, (2/32) (Hordeum seca/inurn 0 
Carex hirta 0 %) (Polygonum %) 

emphybium 0 %) 

Fig. 4. Dendrogram behorende bij de TWINSP AN-tabel van de vegetatieopnames in 1996 
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. 2.2. Bespreking vegetatie per proefveld 

2.2.1. B 1 a : Bourgoyen. Poo-Lolietum, hooiland 

Het aantal soorten per proefvlak van dit Poo-Lolieturn varieert van 9 tot 21 plantensoorten in 1993, 

van 10 tot 21 plantensoorten in 1994, van 11 tot 21 plantensoorten in 1995 en van 10 tot 19 
plantensoorten in 1996. 

Het massale voorkomen van Poa trivia/is, Ranunculus repens en Lolium perenne zijn typerend voor 

het Poo-Lolieturn-karakter van dit hooiland. Toch zijn ook heel wat kenmerkende soorten voor het 

Lolio-Cynosuretum aanwezig : Phleum pratense, Ranunculus acris en Holcus lanatus. Opvallend is 

verder het sterk wisselend voorkomen van Ho/cus lanatus : in 1993 overheersend, in 1994 slechts in 

beperkte mate voorkomend en in 1995 en 1996 terug massaal aanwezig. Een verklaring voor de 

sterke toename van Holcus lanatus bij maaibeheer is de meer open aspect van het proefveld 

gekoppeld aan de enorme zaadproduktie van deze soort. Het voorkomen van deze soort daalt op 

langere termijn ten gevolge van een afuame van de bodemvruchtbaarheid (Van Andel & van den 

Bergh, 1987). De afname in 1994 is mogelijks een gevolg van de sterke overstroming in 1994. 

Holcus lanatus groeit namelijk beter in vochting milieu, dan bij overstroming (V erlinden, 1986). 
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Samen met de beperkte stijging van de soortenrijkdom duidt het stijgende voorkomen van Carex 

hirta, Carex distischa, Glyceria jluitans, Cardamine pratensis en Trifolium repens in de richting 

van de beoogde verschraling. De biodiversiteit is iets hoger van de minder en niet-bemeste 

proefvlakken (zie Fig. 5). In 1991 en I 992 is de soortenrijkdom veel sterker afhankelijk van de 

bemesting. De reden hiervoor is dat in 1991 en 1992 deN-trappen dubbel (0 kg N/ha, 60 kg N/ha, 



Vegetatie 46 

· 120 kg N/ha en 180 kg N/ha) zo groot waren. Logischerwijze was de soortenrijkdom bij de hogere 

hernestingstrappen dan ook heel wat lager. 

In het dendragram van de TWINSPAN-tabel van 1996 (zie Fig. 4) blijkt dat dit proefveld reeds 

vroeg in de clusteranalyse in 2 groepen splitst. De eerste groep splitst samen af met B5 en Vil, 

terwij I de tweede groep verder in het dendragram afsplitst samen met B 1 b, B4 en D 1. De eerste 

groep bestaat voomarnelijk uit opnames op niet of weinig bemeste proefvlakken (6 proefvlakken 

bemest met 0 kg N/ha, 1 met 30 kg N/ha en 2 met 60 kg N/ha). In de andere groep zitten alle andere 

opnames waaronder dus alle proefvlakken bemest met 90kg N/ha). De scheiding in deze 2 groepen 

gebeurde op de aanwezigheid van Poa pratensis, Glyceria jluitans, Juncus effo.sus en Lychnis flos

cuculi in de eerse groep en A topecurus pratensis, Lolium perenne (bedekking > of = 4%) en Poa 

trivialis (> of = 10%) in de tweede groep. Zowel de proefvelden waar de eerste groep samen mee 

afsplitst als de preferente soorten wijzen op voedselarmere en soortenrijkere omstandigheden 

(richting Calthion-graslanden). De preferente soorten van de tweede groep zijn kensoorten van het 

Poo-Lolietum. 

2.2.2. B 1 b : Bourgoyen, Poo-Lolieturn, hooiweide 

Het aantal soorten van dit Poo-Lolieturn varieert van 9 tot 17 plantensoorten in 1993, van 9 tot 16 

plantensoorten in 1994, van 10 tot 22 plantensoorten in 1995 en van 10 tot 20 in 1996. 

Zoals te merken is in de clusteranalyse is het verschil tussen de Bla en Blb vrij beperkt tot 

onbestaand. Net als op het er naast liggende hooiland (Bla) duidt het massale voorkomen van Poa 

trivia/is, Ranunculus repensen Lolium perenne de Poo-lolieturnplantengemeenschap aan. Ook in dit 

proefveld is het sterk wisselende voorkomen van Holcus lanatus opvallend. Aloperculus 

geniculatus, Phleum pratense, Ranunculus acris en G/yceria jluitans komen in mindere mate voor 

dan in B1a terwijl Carex acuta afwezig is in Blb. De nabegrazing in dit proefveld is hiervoor een 

mogelijke verklaring. Polygonum amphibium, Cardamine pratense, Taraxacum species en Agrostis 

species zijn in B 1 b iets sterker aanwezig. 

De toename van o.a. Juncus effo.sus en Filipendu/a U/maria wijst op verschraling. In 1996 komt 

Bromus racemosus voor het eerst voor op dit proefveld. De biodiversiteit neemt in geringe mate toe. 

Opvallend is de relatief hoge soortenrijkom bij bemesting met 60 kg N/ha. De Shannon index 

daarentegen is het hoogst bij nulbemesting (zie Fig. 6). 
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Fig. 6: Soortenrijkdom en Shannon index van proefveldBIb 

2.2.3. B3 : Bourgoyen, Arrhenathereturn, hooiweide 

47 

De onmiddellijke afsplitsing (zie Fig. 2, Fig. 3 en Fig. 4) van dit proefveld duidt aan dat het sterk 

verschilt van alle andere proefvelden. Opvallend bij dit Arrhenatheretum in de Bourgoyen is de 

sterk wisselende soortenrijkdom (van 8 tot 19 in 1993, van 7 tot 23 in 1994, van 7 tot 22 in 1995 en 

van 6 tot 20 in 1996) tussen de verschillende proefvlakken. In het resultaat van de clusteranalyse 

van dit proefveld (zie Fig. 8.) valt op dat er een aantal duidelijk te onderscheiden 

plantengemeenschappen voorkomen die voornamelijk afhankelijk zijn van de hoogteligging en 

bijgevolg van de grondwaterstand. Opvallend is dat de Shannon index in sterkere mate toeneemt bij 

nulbmesting dan de soortenrijkdom. 

Het voorkomen van Holcus lanatus, Rumex acetosa en vooral Arrhenatherum elatius duiden op een 

Arrhenatheretum elatioris-gemeenschap. In enkele proefvlakken komen de kensoort Tragopon 

pralensis en de differentiërende soorten Anthriscus sylveslriscus en Heracleum sphondilium t.o.v. 

het Lolio-Cynosureturn-verbond in beperkte mate voor. Anderzijds is Achillea millefolium, een 

differentiërende soort van het Lolio-Cynosuretum-verbond t.o.v. Arrhcnatheretum elatioris-verbond, 

vrij frequent in het proefveld aanwezig. Achillea millefolium is een begrazingsindicator zodanig dat 

waarschijnlijk vooral de nabegrazing verantwoordelijk is voor het voorkomen van deze soort. 

Andere plantensoorten die frequent in dit proefveld voorkomen zijn Agrostis species, Cerastium 

fontanum, Poa pratensis, Hypochoeris radicata en Poa trivia/is. 
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83 Arrhenatheretum 1995 

~-~~ 

48 

1A; 18; 2A; 28; 3A; 38; 4A; 48; 5A; 58; SA; 78; 98; 10A; 108; 118; 12A; 12B; 13A; 
S8; 7A; SA; S8; 9A; 11A; 14A; 148; 15A; 1S8 

............. 138 & 1SA 
(Poa trivialis 4%; Agrostis species 20%) (Arrhenaterium elatius 20%; Plantago 

0~~ 
lanceolato 2%;Festuca rubra 2%) 

~~· 
1A; 18; 2A; 3A; 38; 4A; 28; 48; 58; SA; S8; 

78; 12A; 13A & 98; 10A; 108; 118; 128 5A; 7A; 14A & 148 SA; S8; 9A; 11A; 
(Arrhenathenum elatius 4%) 15A; 158 & 1S8 1S8 & 138 

(Rumex acetosella 2%) (Piantago lanceofata 4%) 

7~ 
28;48; 58; SA; SB; S8; 

SA; 11A; 158 & 1S8 
(Festuca rubra 2%; 

9A & 15A Achillea millefotium 2%; 
Poa pratensis 10%) 

Fig. 8. : Resultaten van de clusteranalyse op het proefveld B3 in 1995. 
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· 2.2.4. B4 : Bourgoyen, Lolio-Cynosuretum, hooiweide 

Dit is een soortenarm grasland met minimum 1 0 en maximaal 12 soorten in 1993. In 1996 is dit 

respectievelijk 12 en 17. Opvallend is de sterkere toename bij lagere bemesting (zie Fig. 9). De 

greppels in het proefveld herbergen een grotere soortenrijkdom. 

Naast het massale voorkomen van een aantal typische plantensoorten van het Poo-Lolieturn (Lolium 

perenne, Poa trivialis en Ranunculus repens) bevat dit proefveld vooral soorten (Holcus lanatus, 

Phleum pratense, Ranunculus acris, Cynosurus cristatus, Hordeurn secalium, Cirsium arvense, 

Dactylis glomeraf a en Aloperculus pratensis) die verwijzen naar de Kamgrasgemeenschap. In 1996 

werden Equisetum palustre, Potentil/a replans en Polygonum amphibium voor het eerst op dit 

proefveld teruggevonden. 
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Fig. 9: Soortenrijkdom en Shannon index van proefveld B4 

Het grootste deel van proefveld B4 (29 proefvlakken) vormt in het TWINSP AN-dendrogram 

duidelijk één entiteit vormt (zie Fig. 4). De verdere splitsingen gebeurt gedeeltelijk op basis van het 

bemestingsniveau. Een eerste groep bestaat uit 12 opnames, de tweede groep uit 17 opnames. De 

eerste groep bestaat voornamelijk uit lagere hernestingstrappen ( 4 keer 0 kg N/ha, 7 keer 30 kg N/ha 

en 1 keer 60 kg N/ha) en de tweede uit de hogere hernestingstrappen (4 keer 0 kg N/ha, 1 keer 30 kg 

N/ha, 5 keer 60 kg Nlha en 7 keer 90 kg N/ha). Preferente soorten van de eerste groep zijn 

kensoorten van het Lolio-Cynosuretum, namelijk Ranunculus repens (> of = 20%), Ranunculus 

acris (> of= 10%), Trifolium repens (> of = 4%) en Cynosurus cristatus. Ook de preferente soorten 

van de tweede groep, Dactylis glomerata (> of = 2%) en Cirsium arvense (> of = 2%) zijn 
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kensoorten het Lolio-Cynosuretum. Het zijn echter beide ook soorten die bevoordeligd worden bij 

bemesting (Weeda, 1994). 

2.2.5. B5 : Bourgoyen, Calthion. hooiland en hooiweide 

Een proefveld dat duidelijk te onderscheiden is van alle andere proefvelden. Dit blijkt o.a. uit de 

clusteranalyse (zie Fig. 2, 3 en 4.). Het is een soortenrijk proefveld. De soortenrijkdom varieert van 

24 tot 33 plantensoorten per proefvlak in 1993, van 26 tot 30 in 1994, van 25 tot 31 in 1995 en van 

21 tot 29 in 1996. Ook de gemiddelde Shannon-index van dil proefveld is hoog (zie Fig. 10). 

Het proefveld is een typisch Dotterverbond (Calthion palustris) met massaal voorkomen van Caltha 

palustris, Carex disticha, Lychnis flos-cuculi en Lotus u/iginosus. liet voorkomen van Carex acuta 

(massaal) en Carex vesicaria verwijzen naar de Grote Zegge-gemeenschappen. Als begeleidende 

plantensoorten komen de grassen Agrostis canina, Poa trivia/is, Anthoxantum odoratum, Festuca 

rubra, Festuca pratensis, G/yceria jluitans en Glyceria maxima voor. Soorten zoals Achillea 

ptarmica, Agroslis canina, Galium uiignosurn en Ranunculus jlammula wijzen op een lage 

bodemvruchtbaarheid. Andere interessante soorten voorkomend op dit veld zijn Bromus racemosus, 

Eleocharis pa/us/ris en Galium pa/us/re. 
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Fig. JO: Soortenrijkdom en Shannon index van de Calthion-graslanden 
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2.2.6. Dl : Dijlevallei, Poo-Lolietum, hooiweide 

De proefvlakken zijn relatief soortenarm (tussen 11 en 20 plantensoorten per proefvlak in 1994, 9 

en 19 in 1995 en I 0 en 17 in 1996) alhoewel op het volledige proefveld 42 plantensoorten 

voorkomen. De biodiversiteit stijgt het sterkst bij lage mestgiften (Fig. 11 ). 

De typische plantensoorten van de Poo-Lolietumgemeenschap zoals Poa trivia/is, Agrostis species, 

Trifolium repens, Lolium perenne en Ranunculus repens overheersen. Opvallend is echter de (licht 

stijgende) aanwezigheid van enkele typische soorten van de Kamgras-associatie : Alopecurus 

pratensis, 1-Jolcus lanatus, Phleum pratense, Cerastium fontanum en in mindere mate Festuca 

pratensis, Ranunculus acris en Dactylis glomerata. Ook de verdere ontwikkeling van klaver 

(Trifolium repens, Trifolium pratensis en in mindere mate Trifolium dubium) wijst in de richting 

van verschraling en overgang naar een Lolio-Cynosuretum. Tot bovenstaande hypothese kom je ook 

bij de grondig nazicht van het TWINSPAN-dendrogram (zie Fig. 3 en Fig. 4). Het proefveld Dl 

splitst af met het proefveld B4, een typische Kamgrashooiweide. Andere interessante soorten 

voorkomend op het proefveld zijn Cardamine pratensis, Cardamine hirsuta en Lychnis jlos-cuculi. 
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Fig. 11: Soortenrijkdom en Shannon index van proefveld D 1 

2.2.7. D2: Dijlevallei. Arrhenatheretum, hooiweide 

Deze hooiweide is vrij soortenrijk. De gemiddelde soortenrijkdom per proefvlak varieert zowel in 

1994 van 20 tot 27, in 1995 van 19 tot 28 en in 1996 van 17 tot 25. Vooral bij de hogere mestgiften 

daalt de biodiversiteit van dit grasland (zie Fig. 12). 

Het voorkomen van een aantal typische soorten zoals Holcus lanatus, Agrostis species, Bellis 

perennis, Tr(folium pratensis, Antoxantum odoratum, Steilaria graminea, Cerastium fontanum en 
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Phleum pratense duidt aan dat dit proefveld tot het Glanshaververbond behoort. Een verdere 

opdeling is echter moeilijk. Een aantal differentiërende soorten van Arrhenatheretwn elatioris t.o.v. 

de associatie Lolio-Cynosuretum zijn aanwezig : Anthriscus sylvestris en Heracleum sphondylium. 

Anderzijds komen er ook een aantal differentiërende soorten van Lolio-Cynosuretum t.o.v. 

Arrhenatheretum elatioris voor : Leontodon autumnali,s Carex hirta en Cirsium arvense. Andere 

interessante veel voorkomende soorten op dit proefveld zijn Bramus racemosus, Cardamine 

pratensis, Centaureajacea, Crepis biennis, Cirsium aleraceurn en Rhinantus angustifolius. 
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Fig. 12: Soortenrijkdom en Shannon index van proefveld D2 

2.2.8. 03 : Dijlevallei. Calthion. hooiweide 

Opvallend is de vrij sterke toename van de soortenrijkdom op dit proefveld (zie Fig. 1 0). De 

soortenrijkdom varieert van 23 tot 27 plantensoorten per proefvlak in 1994, van 23 tot 29 in I 995 en 

van 27 tot 32 in 1996. 

Enkele voorkomende plantensoorten verwijzen duidelijk naar het Dotterverbond : Caltha palustris, 

Carex disticha, Equisetum palustre, Senecio aquaticus, Lychnis flos-cuculi en Juncus acutiflorus. 

Beide laatste soorten kwamen in 1995 voor het eerst voor. Anderzijds zijn er in dit proefveld ook 

heel wat soorten die naar het Lolio-Cynosuretum verwijzen zoals Cynosurus cristatus, Bellis 

perenne, Ranunculus acris, Phleum pratense en Trifolium species. De aanwezigheid van 

bovenstaande soorten zorgt ervoor dat dit proefveld in de clusteranalyse afsplitst met het proefveld 

D2 ondanks de aanwezigheid van de soorten die typisch zijn voor het Dotterverbond. Andere 

interessante soorten die in dit proefveld voorkomend zijn : Rhinantus angustifolius, Epi/obiurn 

tetragonum, Cardamine pratensis, Leontodon aulumnalis en Bramus racemosus. 
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2.2.9. Vil : Viersel, Poo-Lolietum, hooiweide 

De soortenrijkdom van dit proefveld is vergelijkbaar met de Poo-Lolieta in de Bourgoyen en de 

Dijlevall ei. In 1994 varieert de soortenrijkdom van 10 tot 19 soorten per proefvlak, in 1995 van 8 

tot 18 en in 1996 van 11 tot 18. 

Dit proefveld is eveneens moeilijk in één plantengemeenschap onder te brengen. De kencombinatie 

van het Poo-Lolieturn (Lolium perenne, Poa trivia/is, Poa pratensis, Trifolium repens en 

Ranunculus repens) is in belangrijke mate aanwezig. Anderzijds zijn er heel wat kensoorten van de 

klasse der vochtige graslanden (Molinio-arrhenatheretea) zoals Holcus lanatus, Cerastium 

fontanum, Ranunculus acris en Cardamine pratensis. Zowel typische kensoorten van Lolio

Cynosuretum (Phleum pratense) als van het Dotterverbond (Lychnis jlos-cuculi, Juncus acutifloris 

en Lotus uliginosus) komen in verschillende proefvlakken voor. De sterke aanwezigheid van 

Glyceria jluitans en A fopecurus genieuialus wijst op de vochtigheid (aanwezigheid van plassen) 

van het proefveld. Het massale voorkomen van Glyceria fluitans en Holcus lanatus is trouwens 

verantwoordelijk voor de afsplitsing van dit proefveld in de clusteranalyse (zie Fig. 3). Andere 

interessante soorten in toenemende mate voorkomend op dit proefveld zijn Carex ovalis, Cirsium 

pa lustre, Ranunculus flammula en Steilaria ulignosa. Soorten die voor het eerst voorkomen in 1996 

zijn Bramus racemosus, Galium palustre, Iris pseudacorus en Lycopeus europeus. 
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Fig. 13: Soortenrijkdom en Shannon index van proefveld Vil 

Het hernestingsniveau oefent ook op dit proefveld een duidelijke invloed uit op de botanische 

samenstelling. Uit het dendeogram van de TWINSPAN (zie Fig. 4) blijkt dat 30 vegetatieopnames 

van dit proefveld samen afsplitsen. Bij de verdere opdelingen worden in eerste instantie deze groep 
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gesplitst in een groep met 10 opnames (10 keer 0 kg N/ha, waarvan 4 metP-en K-bemesting) en 

een groep met 20 opnames. Deze splitsring gebeurt op basis van de aanwezigheid van meer dan 2% 

Poa trivialis in tweede groep. Verder deelt deze groep zich nogmaals op basis van het 

hernestingsniveau in 2 groepen van 10 vegetatieopnames. De eerste groep wordt gekenmerkt door 

een lage hernestingsgift (6 keer 0 kg Nlha, waarvan 4 metP-en K-bemesting, en 4 keer bemesting 

met 30 kg N/ha) en de aanwezigheid van Poa annua. De tweede groep wordt gekenmerkt door een 

hogere hernestingsgift (3 keer 30 kg Nlha en 7 keer 90 kg Nlha) en de aanwezigheid van minstens 

40% Holcus lanatus, 4% Agrostis species en 4% Poa pratensis. Bovenstaande wijst er op dat bij 

nul- en/of lage bemesting Holcus lanatus zich niet in ruime mate in dit proefveld kan handhaven. 

Dit wijst er op dat dit proefveld al vrij voedselarm is (Van Andel et al, 1987). Nochtans is dit 

proefveld nog maar 3 jaar onder beheer. 

2.2.1 0. Vi2 : Viersel, Calthion, hooiweide en hooiland 

Voor een Calthion is dit proefveld relatief soortenarm ondanks de toename van het aantal soorten in 

1995 en 1996 (zie Fig. 10). In 1994 waren er minimaal 12 en maximaal 18 plantensoorten per 

proefvlak te vinden, in 1995 14 en 19 en in 1996 16 en 22. 

De kensoorten van het Calthion zijn in 1995 duidelijker aanwezig dan in 1994 : Caltha palustris, 

Lychnis flos-cuculi (in 1994 niet voorkomend), Carex disticha, Equistum palustre en Juncus 

articulatus (in 1994 en 1996 niet voorkomend). Ondanks de toename van deze typische Calthion

soorten splitst dit proefveld in de clusteranalyse in 1994 samen af met het Calthion in de Bourgoyen 

en in 1995 en in 1996 niet (zie Fig. 2, 3 en 4). In 1995 en 1996 splitst dit proefveld af met een deel 

van het Poo-Lolieturn Bla in de Bourgoyen. De afsplitsing vindt voornamelijk plaats op basis van 

een aantal vochtminnnende soorten (Glyceria jluitans, Glyceria maxima, Carex hirta en Carex 

acuta). 

3. Besluit 

- Opvallend 1s dat de opsplitsing bij clusteranalyse van de proefvelden op basis van de 

vegetatieopnames in een aantal gevallen op dezelfde manier plaats grijpt als de opsplitsing op basis 

van het grondwaterpeil en -kwaliteit. 

- In 1996 is van een aantal proefvelden (Bla, B4 en Vil) de bemestingsinvloed duidelijk 

waarneembaar. Bij verderzetting van het beheer is een groter onderscheid te verwachten en zullen 

ook heel wat meer conclusies getrokken kunnen worden. 

- In het algemeen neemt de biodiversiteit (soortenrijkdom en Shannon index) slechts traag toe. 

Opvallend is wel dat bij nulbemesting de biodiversiteit meestal iets hoger is. Ook vele andere 

onderzoeken toonden aan dat effecten van verschraling van graslanden op de vegetatie slechts na 

een aantal jaar optreden (Oomes & Altena, 1986; Bakker, 1987). 
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1. l11leiding 

Met herstelbeheer wordt beoogd de omstandigheden geschikt te maken zodanig dat kenmerkende 

soorten van ecologisch waardevolle graslanden zich hervestigen. Naast de geschiktheid van het 

terrein is de aanwezigheid en de vitaliteit van zaden een belangrijke voorwaarde voor herstel en 

ontwikkeling van soortenrijke graslanden. De hervestiging van soorten kan in principe op twee 

manieren plaats grijpen via kieming vanuit de zaadbank of via de aanvoer van zaad uit de 

omgeving. Vele plantesoorten typisch voor natte graslanden hebben echter geen persistente zaden 

(Londo & van der Meijden, 1991; McDonald et al, 1996; Bakker et al, 1996; ... ) zodat aanvoer van 

zaden uit de omgeving noodzakelijk is. Dit kan via grazende dieren, wind en/ of mens (machines). 

Relictpopulaties in de omgeving, bijvoorbeeld op slootkanten, kunnen leiden tot de vestiging van 

een plantesoort in het doelgebied. 

Veelal functioneert de ecologische infrastructuur echter gebrekkig zodat de kans dat soorten het 

gebied bereiken beperkt is. De beperkte ontwikkeling van nieuwe soorten in graslanden ondanks een 

sterke daling van de primaire produktie is volgens van Dorp (1992) te wijten aan de dispersie

drempel (zaden kunnen het gebied niet bereiken), de kiemingsdrempel (gearriveerde zaden kunnen 

niet kiemen) of de vestigingsdrempel (kiemplanten zich niet kunnen vestigen). 

Volgens Londo & van der Meijden (1991) was de opzettelijke verbreiding van wilde plantesoorten 

in natuurgebieden door de mens vroeger niet nodig vanuit het oogpunt van natuurbehoud en werd 

als floravervalsing beschouwd. Door de sterke verarming van de natuur, vooral buiten de reservaten 

maar ook erbinnen, en de sterke versnippering waarbij actuele en potentiële groeiplaatsen steeds 

meer geïsoleerd geraken dient (her-)introductie in het kader van natuurbeheer echter overwogen te 

worden. Vanuit natuurbehoud zijn vooral het behoud van bedreigde soorten of hun biotopen en een 

signaalfunctie voor bchoudsdoeleinden redenen voor herintroductie (Ulenaers, 1995). Veelal wordt, 

ondanks nog ontbrekende kennis, aangenomen dat iedere soort een bepaalde functie in een 

levensgemeenschap vervult. Door herintroductie kan een levensgemeenschap vervolledigd worden 

en verder ontwikkelen (Londo & van der Meijden, 1991). 

Bij het natuurbeheer wordt het optreden van een soort als een expressie van het milieu beschouwd 

(Westhoff, 1949). Bij (her-)introductie bestaat de kans dat soorten geïntroduceerd worden in milieus 

waar ze niet thuis horen zodanig dat de natuurlijke orde verstoord wordt. Bovendien bestaat de kans 

dat via zaad uit handel uitheemse rassen of ecotypen geïntroduceerd worden (Londo, 1984). Voor 

grassen is de grens tussen 'oorspronkelijk wild' en 'niet wild' trouwens moeilijk te trekken 

aangezien 20% van de inheemse grassoorten op de lijst van de landbouwgewassen staan. Bijgevolg 

is het genetisch materiaal veelal afkomstig uit handelskwekerijen. Voor kruidachtige soorten is dit 

ogenschijnlijk anders (Londo & van der Meijden, 1994). Introductie kan ook een structurele impact 

hebben zoals produktievermindering van hooilanden door Grote Ratelaar of Moeraskartelblad. 

Tenslotte kan herintroductie van signaal-organismen het vaststellen van de feitelijke toestand van 

het evoluerende milieu bemoeilijken of onmogelijk maken (Ulenaers, 1995). 
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Volgens het IUCN (voorheen "International Union for the Conservation of Nature and Natural 

Resources", nu " World Conservation Union" genoemd) kan een gewenste introductie alleen 

doorgaan indien : 

- de soort verdwenen is ten gevolge van menselijke activiteiten (zoals biotoopvemietiging) 

en deze factoren ten tijde van introductie onder controle zijn; 

- de eigenlijke oorzaken van het uitsterven volledig opgeheven zijn; 

- het gebied volledig voldoet aan de specifieke habitateisen van de soort; 

- een herintroductie-programma wetenschappelijk opgevolgd wordt. 

Londo & van der Meijden (1991) vinden dat alleen zaad gebruikt kan worden uit overeenkomstige 

en meest nabijgelegen vegetaties. Ze wijzen er op dat met uitzaaien alleen beperkingen worden 

opgeheven ten aanzien van verbreidingsvermogen (vanuit de soort ge7ien) of de accestibiliteit 

(vanuit de potentiële groeiplaats gezien). De overige processen, zoals kieming en sterfte, verlopen 

bij uitzaai spontaan. Derhalve kan volgens van Dorp (1992) via de inzaai van doelsoorten de 

geschiktheid van het milieu nagegaan worden. 

2. Methodologie 

De inzaaiproef werd uitgevoerd op 4 proefvelden, 2 Poo-Lolieta (B 1 b en D 1) en 2 Arrhenatherata 

(B3 Cl\ 02). De bedoeling was om de mogelijke kieming en vestiging te bestuderen van soorten die 

te verwachten zijn bij de verdere ontwikkeling van de graslanden. Voor de Poo-Lolieta werd 

geopteerd voor soorten van het Calthion-type omdat dit graslandtype gezien de hoge 

grondwaterstand van deze proefvelden op lange termijn te verwachten is. Voor de Arrhenatherata 

werden kritische soorten typisch voor dit graslandtype gekozen. 

Bij de keuze van de ingezaaide plantensoorten werd geopteerd voor soorten die niet aanwezig zijn 

in de huidige vegetatie noch in de zaadbank, maar wel in het betreffende uurhok (van Rompaey, 

1979). Bij gebrek aan voorkennis over de terreinen is hier echter tweemaal een vergissing gemaakt. 

Op proefveld D 1 is Lychnis flos-cuculi en op D2 is Crepis biennis aanwezig op het proefveld zelf. 

Lychnis flos-cuculi komt slechts in zeer beperkte mate voor op het proefveld D 1 zodat nog met vrij 

grote waarschijnlijkheid de gekiemde individuen op de ingezaaide stroken als ingezaaid beschouwd 

kunnen worden. Crepis biennis daarentegen komt talrijk voor op proefveld D2. Deze soort is niet 

geteld of geschat omdat het onduidelijk is of deze plant zich via inzaaien gevestigd heeft. Een lijst 

van de ingezaaide soorten met hun respectievelijke aantallen is weergegeven in Tabel 1. 

Voor elke hernestingstrap werd er een strook aangelegd waarop de inzaaiproef is uitgevoerd. Deze 

strook is 13 m lang en 0,5 m breed. Ze is opgedeeld in 26 vlakjes van 0,5 op 0,5 m die afwisselend 

wel en niet ingezaaid zijn. Om de invloed van de dichtheid van de zode te onderzoeken werd een 

deel van de strook afgeplagd (de eerste 16 vlakjes). Op de overige 10 vlakjes werd de proef 

uitgevoerd op de intakte zode. 
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Tabel 1. Ingezaaide soorten en aantal ingebrachte zaden weergegeven voor de verschillende 
proefvelden 

Achillea ptarmica 
Lychnis flos-cuculi 
Lotus uliginosus 
Caltha pa/ustris 
Cirsium palustre 
Rhinanthus angustiflolius 

erepis biennis 
Pastinaca sativa 
Leucanthemum vulgare 
Daucus carota 

proefveld en inzaaidatum 
818 (07105193) 83 (24103194) 01 (29103194) 
Poo-Lolieturn Arrhenatheretum Poo-Lolieturn 

100 I 100 
100 I 100 
100 I 100 
50 I 50 
50 I 50 
50 I 50 

I 25 I 
I 100 I 
I 50 I 
I 100 I 

02 (29103194) 
Arrhenatheretum 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

25 
100 
50 
100 

Op het proefveld zijn verschillende methoden gebruikt om de abundantie te bekomen. Het eerste 

seizoen na het inzaaien was het vrij eenvoudig om een exacte telling uit te voeren van het aantal 

gekiemde planten. De daarop volgende seizoenen werd het, door de veelal dichte vegetatie, 

moeilijker om het aantal individuen van de ingezaaide soorten te tellen. Voornamelijk de hogere 

hernestingstrappen (60 en 90 kg N/ha) geven een dichte vegetatie zodanig dat het zo goed als 

onmogelijk is om van een bepaalde soort het aantal individuen te tellen. In dit geval werd de 

abundantie geschat. Om de verschillende manieren van 'schatten' toch met elkaar te kunnen 

vergelijken, werd een classificatie opgemaakt (weergegeven in Tabel2) 

Tabel 2. Classificatie voorkomen ingezaaide plantesoorten 
klasse overeenkomstig aantal individuen 

1 
2 
5 
10 
20 
50 

3. Resultaten 

3.1. Algemeen 

1 individu 
2 Individuen 
3 - 7 individuen 
6- 14 individuen 
15 - 34 individuen 
> of= 35 individuen 

In de niet-afgeplagde vlakjes kiemde er slechts zelden een ingezaaide soort. Ook van Dorp (1992) 

stelde vast dat kieming en vestiging het grootst is op afgeplagde proefveldjes zelfs als de soorten al 

aanwezig waren voor de introductie. De sterk doorwortelde bodem en de beschaduwing door het 

hoge gras hebben tot gevolg dat kieming van zaden geremd wordt en dat de kwetsbare kiemplanten 

langzamer groeien en sneller sterven. In de grafieken zijn enkel de afgeplagde vlakjes (8 ingezaaide 
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en 8 blanco's) weergeven. Indien in de niet-afgeplagde vlakjes een ingezaaide soort gevonden werd 

wordt dit vermeld in de tekst. In 1994 werd de opname van de inzaaiproef van proefveld D2 

vergeten ondanks dat in het voorjaar van 1994 ingezaaid was. De vegetatieontwikkelingen werden 

in 1995 en 1996 wel opgenomen. 

3.2. Poo-Lolieta (proefvelden Blb en Dl) 

3.2.1. Algemeen 

Op beide Poo-Lolieta kiemden 4 soorten (Achillea ptarmica, Lychnis jlos-cuculi, Lotus uliginosus 

en Cirsium palustre). Caltha palustris werd nooit teruggevonden. Volgens Van Groenendaal (1985) 

zijn er 4 mogelijke oorzaken van een mislukte introductie : te weinig zaad, verkeerd moment, niet

geschikt milieu en verkeerd oecotype. Melman & Meiman (1989) toonden aan dat elke Caltha 

palustris van normale grootte naar schatting 500 tot 2000 zaden produceert waarvan er in vochtige 

omstandigheden 10 à 50% van kiemen. Onvoldoende zaad lijkt m.a.w. onwaarschijnlijk. Volgens 

Durnortier (1990) zijn licht en vocht limiterende factoren voor kieming van de soort. Mogelijks zijn 

de afgeplagde strookjes te droog voor kieming van de soort en is anderzijds de vegetatie nog te dicht 

zodat de lichtinval te beperkt is voor kieming in de niet-afgeplagde proefvlakjes. 

Op proefveld B 1 b kiemde in 1994 van Rhinantus angustifolius één exemplaar op de afgeplagde 

strook .en een 5-tal op de niet-afgeplagde strook. Het is echter niet zeker dat deze ingezaaid zijn. Er 

werden namelijk ook op andere plaatsen van het proefveld exemplaren van deze soort 

teruggevonden. Waarschijnlijk werd zaad van Rhinantus angustifolius vanuit de omgeving, waar 

deze soort massaal aanwezig is, verspreid door de overstroming in januari 1994. Overstromingen 

en drijvende zaden zijn een in de literatuur beschreven verspreidingsmechanisme voor deze soort 

(Weeda, 1988). Eigenaardig is het voorkomen op een afgeplagd proefvlakje aangezien de soort een 

halfparasiet is. Aan deze soort wordt omwille van dit beperkte voorkomen verder geen aandacht 

besteed. 

3 .2.2. Achillea ptarrnica 

Uit Fig. 1 blijkt dat, in het seizoen na de inzaai, Achillea ptarmica in het merendeel van de 

ingezaaide proefvlakjes is aangetroffen (alle bemestingstrappen). In de daaropvolgende jaren was er 

een gestadige achteruitgang waarbij het voorkomen weinig afhankelijk is van de bemestingstrap. Op 

proefveld Bib werd de soort in 1993 in 28 vlakjes aangetroffen (er zijn in totaal64 vakjes waarvan 

32 ingezaaid). In 1996 kwam de soort nog slechts in 7 vlakjes voor. Een gelijkaardige achteruitgang 

is waarneembaar in D 1 : 31 vlakjes in 1994, nog slecht 14 in 1996. 

Achillea ptarmica vestigt zich in B l b enkel bij de hernestingstrap 30 kg N/ha. Uit alle vlakjes met 

een andere hernestingstrap is de soort zo goed als verdwenen, op 3 individuen na bij de 

hernestingstrap met 90 kg N/ha. Voor de hernestingstrap 30 kg Nlha blijft het aantal individuen de 

laatste 3 seizoenen min of meer stabiel net zoals het aantal vlakjes waarin de soort voorkomt. 

Achillea ptarmica bloeit slechts in augustus-september. Volgens Durnortier (1990) komt de soort 
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enkel tot bloei wanneer ze nog niet gemaaid werd zodanig dat een maaibeurt in juni-juli en zeker 

twee maaibeurten weinig geschikt zijn. Eigen waarnemingen op proefveld B5 duiden echter aan dat 

de plant in staat is te bloeien na een maaibeurt half juni. 

Achlllea ptannlca In proefveld 81 b Achlllea ptannica in proefveld 01 
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Fig. 1: Aantal vakjes waarin Achillea ptarmica voorkomt na inzaaien op proefveldBib en Dl 

Vooral bij nulbemesting en bemesting met 30 kg N/ha op D 1 neemt het aantal individuen sterk toe 

in 1996, hoewel het aantal vlakjes met de soort aanwezig beperkt blijft. Bij de hernestingstrappen 

0* (0 kg N/ha, welP- enK-gift) en 90 kg N/ha blijft het aantal individuen beperkt (tot 20 individuen 

per proefvlakje), daarenboven loopt bij deze hernestingstrappen ook het aantal vlakjes waarin de 

soort voorkomt sterk achteruit. De handhaving bij de mestgiften is niet onlogisch aangezien de soort 

een voorkeur heeft voor grazige tot ruige vegetaties op niet te voedselarme grond (Weeda et al., 

1991). 

3.2.3. Lychnis flos-cuculi 

Ook deze soort kiemt op heel wat proefvlakjes onmiddellijk na inzaaien. De soort handhaaft zich 

vooral in de niet- en licht-bemeste proefvlakjes (0 en 30 kg N/ha). Op B 1 b werden er in 1993 in 15 

vlakjes kiemplantjes van deze soort gevonden. In 1996 zijn er nog slechts in 6 vlakjes planten 

teruggevonden. In de Dijlevallei waren dit 20 vlakjes in 1994, nog 13 in 1996 (zie Fig. 2). 

De soort handhaaft zich in vrij grote aantallen (tot I 0 exemplaren) op de niet-bemeste proefvlakken 

van Bl b. Vanaf bemesting met 30 kg N/ha daalt het aantal exemplaren gestadig. Op proefveld D l 

handhaaft Lychnis flos-cuculi zich vooral op het proefvlak met P- en K-gift en zonder N-gift. In 

1996 is de soort in verschillende vlakjes aangetroffen waar ze oorspronkelijk niet is ingezaaid. Dit 

wijst op een zekere verspreiding. Dit laatste kan zowel via de ingezaaide exemplaren of via 

exemplaren aanwezig op het proefveld. Ook kieming vanuit de zaadbank behoort tot de 

mogelijkheden. Een maaibeurt na de zaadvorming (in juni) en twee maaibeurten stimuleert 

uitbreiding van deze soort door het creëren van ruimte (Dumortier, 1990). Er komt ook een individu 

voor op een niet-afgeplagd proefvlakje. De maaibeurt zorgt waarschijnlijk voor voldoende ruimte 

zodat kieming kan plaats grijpen. 
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Fig. 2: Aantal vakjes waarin Lychnis flos-cuculi voorkomt na inzaaien op proefveldBib en Dl 

3.2.4 Lotus uliginosus 

Lotus ulignosus kiemt in nagenoeg alle vlakjes waar ze is ingezaaid. De soort houdt ook goed stand. 

Hoewel ze slechts in 32 vlakjes is ingezaaid in de Bourgoyen kiemde de soort er in 33. Dit wijst er 

dus op dat er nog na het zaaien een verspreiding van de zaden heeft plaatsgegrepen. Ook op 

proefveld 01 komt de soort in heel wat proefvlakjes voor waarin ze niet is ingezaaid. Na 3 jaar is 

het aantal vlakjes waarin de soort voorkomt teruggelopen van 33 tot 9. Op proefveld Dl loopt dit 

aantal terug van 32 in 1994, over 50 in 1995 tot 23 in 1996. In de Dijlevallei houdt de soort dus 
\ 

relatiefbeter stand (zie Fig. 3). 
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Fig. 3 · Aantal vakjes waarin Lotus uliginosus voorkomt na inzaaien op proefveldBib en Dl 

Het aantal individuen die kiemden op proefveld B 1 b in 1993 was in het overgrote deel van de 

ingezaaide vlakjes groot. Drie jaar later, in 1996 is het aantal vlakjes waarin de soort voorkomt sterk 

teruggelopen, doch in de vlakjes waarin de soort voorkomt is het aantal individuen meestal groot 

(tot 50). Een reden hiervoor is dat de soort zich via ondergrondse uitlopers vegetatief verspreid 

zodanig dat de soort veelal pleksgewijs in de vegetatie voorkomt (Dumortier, 1990). Alleen voor 

hernestingstrap met 30 kg Nlha geld dat reeds na 2 vegetatieseizoenen de soort verdwenen is uit de 

ingezaaide vlakjes. 
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Proefveld D 1 leverde gelijkaardige resultaten op. Ook hier geld dat het aantal individuen dat in 

1996 werd aangetroffen vrij hoog ligt. Voor alle hernestingstrappen geldt dat de soort in minstens 1 

vlakje met een behoorlijk aantal individuen (20 of meer) voorkomt. 

3.2.5. Cirsium palustre 

Van Cirsium palustre kiemde het minst aantal individuen. Na verloop van 2 tot 3 jaar verdwijnt de 

soort grotendeels. Van de 4 vlakjes van proefveld B 1 b waarin de soort in 1993 kiemde blijft er nog 

slecht één vlakje (met slechts 1 individu) over in 1996. In de Dijlevallei was de soort in 1994 in 23 

vlakjes aanwezig. Twee jaar later werd ze nog in slechts 2 vlakjes (met telkens 1 individu) 

teruggevonden (zie Fig. 4). 
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Fig. 4: Aantal vakjes waarin Cirsiumpalustre voorkomt na inzaaien op proefveld Bib en Dl 

De beperkte vestiging van deze soort is mogelijks een gevolg van het feit dat deze soort een 

humuslaag nodig heeft om volwassenheid te bereiken (Weeda, 1991 ). Het is net die humuslaag die 

verwijderd is door het afplaggen. Volgens Durnortier ( 1990) bestaat de kans dat bij een maaibeurt 

na het begin van juni bloeistengels verwijderd worden. Ook van Dorp (1992) vond dat eventuele 

bloeistengels op gemaaide velden voortijdig afgemaaid worden. Ilij vond wel een goede kieming 

van de soort. 

3.3. Arrhenathereta (proefvelden 83 en D2) 

3.3.1. Algemeen 

Alle ingezaaide soorten werden in meerdere proefvlakjes teruggevonden. Crepis biennis komt 

talrijk voor op proefveld D2. Deze soort is niet geteld of geschat op dit proefveld omdat het 

onduidelijk is of deze plant zich via het inzaaien gevestigd heeft (zie ook 3.2.1.). We kunnen alvast 

concluderen dat proefveld D2 een geschikt milieu is voor Crepis biennis. 
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3.3.2. Crepis biennis 

Deze soort is enkel geteld op B3 (zie 3.3.1.). Fig. 5 toont dat de soort op bijna alle ingezaaide 

vlakjes kiemt en er ook de daaropvolgende jaren aanwezig blijft. Er is slechts een lichte 

achteruitgang waarneembaar van het aantal vlakjes waarin Crepis biennis voorkomt (van 29 vlakjes 

in 1994 naar 21 in 1996). 

De soort kiemde het eerste jaar vrij goed op alle bemestingstrappen. De daarop volgende jaren was 

er vooral een terugval van het aantal individuen dat voorkomt en slechts in mindere mate van het 

aantal vlakjes met de soort aanwezig. Enkel op de vlakjes met hernestingstrap 30 kg N/ha blijft de 

soort na 2 jaar (1996) nog goed vertegenwoordigd. Een verklaring voor de terugval is de korte 

levenscyclus, twee- of eventueel meerjarig, van deze soort (Weeda, 1991 ). Nieuwe kiemingen 

moeten dus plaats grijpen om de soort in stand te houden. Waarschijnlijk ontstaan via maaien en 

nabegrazing voldoende open plekjes voor kieming zodat de soort zich in beperkte mate kan 

handhaven. Eén individu kiemde in 1994 op een niet-afgeplagd (onbemest) vlakje. 
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Fig. 5: Aantal vakjes waarin Crepis biennis voorkomt na inzaaien op proefveld B3 

3.3.3. Leucanthemum vulgare 

In beide gebieden kiemt de soort in behoorlijk veel vlakjes (zie Fig. 6). Maar zowel in B3 als D2 

neemt deze aanwezigheid behoorlijk af in 1996. Voor de Bourgoyen geld dat Leucanthemum 

vulgare in 1994 in 32 vlakjes voorkwam en in 1996 in 17. Op D2 komt de soort in 1995 in 28 

vlakjes voor, in 1996 nog in 12 vlakjes. 
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Fig. 6: Aantal vakjes waarin Leucanthemum vulgare voorkomt na inzaaien op proefveld B3 en D2 

Het eerste jaar (1994) kiemden vrij veel individuen van deze soort op proefveld Bib (tot 50 

individuen per vlakje). Zowel het aantal proefvlakjes waar de soort voorkomt als het aantal 

individuen is sterk afgenomen in 1996. Op de vlakjes met hernestingstrap 0 kg N/ha en 60 kg Nlha 

verdwijnt de soort grotendeels, op de vlakjes met hernestingstrap 30 en 90 houdt de soort nog 

redelijk stand. 

Op proefveld D2 daalt het aantal proefvlakjes waar de soort voorkomt wel. Maar op sommige 

onbemeste neemt het aantal individuen wel toe. Volgens Weeda (1991) verdraagt de soort een lichte 

bemesting, maar legt zij het af tegen gras bij zwaardere bemesting. 

3.3.4. Pastinaca sativa 
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Fig. 7: Aantal vakjes waarin Pastina sativa voorkomt na inzaaien op proefveld B3 en D2 

Pasünaca sativa kiemt zowel in B3 als D2 slechts in een beperkt aantal vlakjes (zie Fig. 7). 

Ondanks het beperkt aantal vlakjes waarin de soort het 1° jaar kiemde houdt de soort stand. Ook het 

aantal individuen per vlakje blijft steeds beperkt. Enkel de hernestingstrap met 30 kg N/ha van B3 

vormt hierop een uitzondering. Daar zijn 9 vlakjes met elk 5 tot 10 individuen teruggevonden in 

1994. Wegens het beperkt aantal individuen per vlakje en per hernestingstrap is het vrij moeilijk om 

hieruit tendensen te halen. Op blb is er bij de hogere hernestingstrappen een lichte daling van het 

aantal vlakjes waarin de soort voorkomt. 
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3.3.5. Daucus carota 

Daucus Carota kiemde in het inzaai-jaar in zeer veel proefvlakjes. In B3 zijn er individuen gekiemd 

in 45 vlakjes, alhoewel er slechts in 32 werd ingezaaid. Dit wijst dus op een zaadverspreiding vlak 

na het inzaaien. Het voorkomen van de soort daalt evenwel. In B3 zijn er in 1994 45 vlakjes met 

deze soort en in 1996 nog 16. In D2 zijn dat er 29 in 1995 en nog 21 in 1996 (zie Fig. 8). 

Ook het aantal individuen in proefveld B3 daalt, ook bij lage bemestingstrappen, sterk. In proefveld 

D2 daarentegen stijgt het aantal individuen van een aantal proefvlakjes. Dit is vooral het geval bij de 

niet met N bemeste proefvlakken. Het gaat hier weliswaar slechts over een tijdsreeks van 2 

seizoenen, zodat het moeilijk is om hier al conclusies aan te koppelen. 
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Fig. 8: Aantal valçjes waarin Daucus carota voorkomt na inzaaien op proefveld B3 en D2 

4. Besluit 

- In het algemeen kiemen de ingezaaide soorten, uitgezonderd Caltha palustris en Rhinantus 

angustifolius, in ruime mate op de afgeplagde proefvlakjes. Kieming op de niet-afgeplagde 

strookjes is echter uiterst beperkt. Niet alleen de aanwezigheid van zaad maar ook de 

kiemingsdrempel is m.a.w. een belangrijke belemmering in de vestiging van nieuwe soorten. Van 

belang voor kiemingskansen is de aanwezigheid van zaad op de juiste plaats (op micro-schaal is dit 

vooral open ruimte in de vegetatie). 

- Achillea ptarmica, Lychnis flos-cuculi en Lotus ulignosus lijken zich te vestigen op de Poo-Lolieta 

(proefveld B 1 b en D 1 ). Dit geldt voornamelijk voor de proefvlakjes die geen of een lage 

hernestingsgift (tot 30 kg Nlha) ontvingen. Dit kan een belangrijke aanduiding zijn die er op wijst 

dat deze proefvelden de potentie bezitten om te evalueren naar een Calthion-grasland. In het 

algemeen is het voorkomen groter op proefveld D 1 dan B 1 b. 

- Alle ingezaaide soorten (Crepis biennis, Leucanthemum vu/gare, Paslinaca sativa en Daucus 

carota) kiemden in meerdere afgeplagde proefvlakjes van proefveld B3 en D2. Alle soorten 

vestigen zich voorlopig ook. Ook van deze proefvelden is het voorkomen het sterkst op de niet of 

weinig bemeste proefvlakjes. 
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- Kieming van de ingezaaide soorten op de afgeplagde stroken is onafhankelijk van de 

bemestingstrap. De meeste soorten gaan echter sterk achteruit bij hogere bemestingstrappen. Voor 

de vestiging van de soorten speelt de hernestingstrap m.a.w. een veel grotere rol. Van belang is 

waarschijnlijk vooral de (licht-)concurrentie en structuur van de vegetatie in de vestiging van de 

planten. Door plaggen waren deze factoren afwezig bij de kieming. 

- In het algemeen houden de ingezaaide soorten beter stand op proefveld D2 dan B3. Dit is ook niet 

verwonderlijk aangezien de soortenrijkdom van dit veld heel wat groter is dan van B3 (zie 

hoofdstuk "Vegetatie"). 

-De meeste soorten houden voorlopig stand of breiden, waarschijnlijk hoofdzakelijk via vegetatieve 

vermenigvuldiging, zelfs uit. Dit was ook te verwachten aangezien aangenomen wordt dat de 

vestigingsfase de meest kritische is (Altenan & Oomes, 1994). Van Crepis biennis wordt er gezien 

de korte levenscyclus van deze soort van uitgegaan dat de soort zich ook door zaadverspreiding 

verder in stand houdt. Om te kunnen besluiten dat de soorten zich definitief vestigen is een verdere 

opvolging van de proef noodzakelijk. Belangrijke onderzoeksvraag is ook of de soorten zich op 

langere termijn ook via zaadverspreiding buiten de ingezaaide stroken verplaatsen. 



Voederwaarde 

1. Inleiding 

Een belangrijk doel van het onderzoek is de landbouwkundige inpasbaarheid van graslanden met 

beheersbeperkingen na te gaan. Naast de produktie (droge stof-opbrengst) geven vooral de kwaliteit 

van het ruwvoer (hooi, kuilgras) en weidegras de aanwendingsmogelijkheden van graslanden aan. 

Van belang voor de voederwaarde van gras zijn vooral de voeropnarne, de verteerbaarheid, het 

eiwitgehalte en het gehalte aan mineralen. 

2. Methodologie 

Van de grasmonsters wordt jaarlijks het gehalte aan droge stof, ruwe as en ruw eiwit en de 

mineralen fosfor, kalium, natrium, calcium en magnesium bepaald. Verder wordt de in-vilro 

verteerbaarheid van de organische stof (V Cos) volgens Tilley en Terry (1963) bepaald zodanig dat 

de VEM(voedereenheid melk)-waarde, een maatstaf voor de energiewaarde van voedermiddelen, 

berekend kan worden. Volgens Nevens & Behaeghe (1995) is tengevolge van de lagere kwaliteit 

van het gras het nodig de V Cos te bepalen om een juiste schatting te bekomen van de voederwaarde. 

De VEM-waarden werden berekend met de formules voor gras afkomstig van beheerslandbouw 

(lage mestgift, late maaidatum) zoals voorgesteld door Korevaar (1986). Van de grasmonsters van . 
1995 werd eveneens de ruwe celstof bepaald. De chemische analyses werden uitgevoerd door het 

Rijksstation voor Plantenveredeling (sectie 1). 

Via een opnameproef werd in de winter van '94-'95 de voeropname van hooi afkomstig van een 

grasland met beheersbeperkingen (nulbemesting, hooien eind juni) bepaald door sectie 1 

(Verbruggen et al, 1995). 

3. Resultaten 

3.1. Verteerbaarheid van de organische stof- energiewaarde van het gewas 

Uit Tabel 1 blijkt dat de gemiddelde VCos en VEM-waarde van de proefvelden ongeveer constant 

blijft in 1995 t.o.v. 1994. Opvallend is de hoge verteerbaarheid van de organische stof en VEM

waarde van het gras afkomstig van proefveld Bib in 1995. Verbruggen et al (1995) vonden een 

verteerbaarheidscoëffiënt van 70% voor hooi afkomstig van een intensief grasland. Volgens IKC 

(1993) bedraagt de VEM-waarde van goed grashooi 850 en van grashooi van gemiddelde kwaliteit 

760. De meeste proefvelden, waaronder botanisch waardevolle Calthion-graslanden, voldoen aan 

deze kwaliteit. 

Enkel het gewas afkomstig van het Poo-Lolieturn in Viersel (Vil) en het Arrhenatheretum in de 

Bourgoyen (B3) hebben een lage VEM-waarde als gevolg van de lage verteerbaarheid van de 

organische stof. Over het algemeen is de kwaliteit van het gewas ideaal voor jongvee omdat bij een 

te hoge energiewaarde (VEM-waarde > 850 per kg D.S.) de dieren teveel vervetten (IKC, 1993). 

Ook voor droogstaande koeien mag het energiegehalte van het voer niet te hoog zijn. Wanneer het 
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ruwvoer 700 à 800 VEM per kg droge stof bevat kan het gedurende de gehele droogstand onbeperkt 

verstreken worden (Malestein, 1993a). 

Tabel 1: Gemiddelde en standaarddeviatie van de verteringscoëfficiënt van de organische stof 
Cos % en VEM-waarde van het as eerste snede, 15 ·uni er roe eld 

1994 1995 
:::::~····:~Y.ço~. (~Ï.!l·.·.·.·.·.·.-.·.·.·.·.·.J::::::::::::::::::::~.M._"_"_"_"_"_"_"_"_"_"_"_" .. _"_"_"_"_"_"_". :::::::::::: .. yÇ:~:~ .. _"(%) .. _"_"_"_"_"_"_"_"_"_".J:::::::::::::::::::::~M._"_"_"_"_"_"_" ..... ~ ... ~_"_"_"_"_"_"_" 

em. ~ std. ~ em. ~ std. em. i std. ~ em. ~ std. 
Bla 70,7 1,9 826 26 63,2 5,5 772 80 
B1b 65,6 3,5 754 51 72,0 3,2 901 49 
B3 55,9 2,8 616 38 58,8 2,1 706 29 
B4 66,0 2,0 752 29 65,7 2,2 806 32 
B5 58,2 2,2 666 27 60,5 3,8 731 53 
Dl 63,8 2,2 721 29 66,8 4,2 823 62 
02 67,3 1,9 760 28 63,5 3,2 774 48 
03 65,7 3,4 754 43 66,5 1,9 718 29 
Vil 57,9 2,5 656 34 57,0 3,3 682 47 
Vi2 63,5 ~ 3,5 ~ 725 ! 48 61 ,6 1 2,5 ~ 747 1 36 ··························· ................. . ...... ;. ....................................................... ;._ .................................................... ;. ........................... , ....................... __.~-·-························ 

em. 63,7 ~ 5,3 ~ 725 ~ 72 63,6 i 5,7 ! 778 ! 82 

3.2. Ruw eiwit - Ruwe celstof 

Het ruw eiwitgehalte is voor alle graslanden laag t.o.v. het eiwitgehalte van een intensief grasland. 

Verbruggen et al. (1995) vonden een ruw eiwitgehalte van 15,5 % op een intensief grasland. Het 

lage eiwitgehalte is te verwachten gezien de lage N-bemesting en het feit dat N de voornaamste 

beperkende factor is voor de grasgroei (zie hoofdstuk "Beperkende factoren"). 

Tabel 2: Gemiddelde en standaarddeviatie van het ruw eiwit-gehalte (>/o) en ruwe celstof(%) van 
het gras (eerste snede, 1 5juni) per proefvelden 

Ruw eiwit (%) Ruwe celstof(%) 
1994 1995 1995 

gem. std. gem. std. gem. std. 
Bla 9,8 1,0 10,0 1,3 26,0 2,4 . . 
Blb 9,2 1,6 8,9 1,3 27,2 3,2 . 
B3 9,9 1,2 . 9,9 1,7 30,4 1,1 
B4 9,4 

I 

1,2 9,2 1,2 29,1 1 ' 1 
B5 9,1 0,8 10,2 0,2 28,4 0,5 
Dl 10,3 1,8 10,4 1,8 29,5 1,9 
D2 10,4 

i 
1,6 11 ,7 1,7 29,1 

I 
1,6 

D3 9,5 0,3 10,8 1,5 26,5 1,6 
Vil 8,5 ~ 1,0 9,2 1,0 29,6 1,1 

9,8 l 0,4 
. 

26,5 l 1,1 Vi2 8,8 l 1,2 ............................ ···························•·························· ····························•··························· ···························•··························· 
gem. 9,6 i 1,3 9,9 1,6 28,6 l 2,3 

Het gehalte aan ruwe celstof is relatief hoog in vergelijking met hooi afkomstig van een intensief 

grasland. Dit is ook logisch gezien de late maaidatum. Het gehalte aan ruwe celstof is van belang 
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voor de structuurwaarde van het rantsoen. Een tekort aan structuurgevend ruwvoer in het rantsoen 

kan gemakkelijk leiden tot een daling van het melkvetgehalte (Malestein, 1993b). 

3.3. Minerale gehalte van het gewas 

De evolutie van de gehaltes aan P en K wordt elders uitgebreid besproken (zie hoofdstuk 

"Beperkende factoren"). Het gehalte aan Ca blijft globaal genomen constant. Opmerkelijk is 

evenwel de lagere gehaltes op proefveld B1b en Dl in 1995. Ook het Mg-gehalte van deze 

proefvelden is in 1995 duidelijk lager. Het Na-gehalte van proefveldBIb stijgt daarentegen in 1995 

terwijl het gehalte van proefveld Dl eveneens afneemt. Opvallend is het lage Ca- en Na-gehalte van 

proefveld B3 en Vi I in 1994. Ook het Mg-gehalte is Jaag op proefveld V i 1. 

Tabel 3: Gemiddelde en standaarddeviatie van het mineralengehalte (P, K, Ca, Mg en Na in g/kg 
D.S.) per proefveld in 1994 

P (g!kg D.S.) K (g/kg D.S.) Ca (g/kg D.S.) Mg (g/~g D.S.) Na (g/kg D.S.) 
gem. i std. gem. i std. gem. i std. gem. ' std. gem. i std. 

Bla 3,0 , 0,3 17,9 , 4,0 5,7 0,7 1,7 0,3 2,9 , 0,8 
Blb 2,7 , 0,2 16,9 , 2,8 6,1 i 0,9 2,1 0,3 2,7 0,4 

B3 3,0 0,2 23,1 ~,:: 3,3 3,6 0,7 1,8 0,2 0,8 !,,':.!. 0~,:3; 
B4 3,0 0,2 20,5 2,4 5,0 0,6 1,6 0,2 3,0 
BS ' 1 ,9 0,3 9,0 I 2,2 5,6 I 1 ,2 1,9 0,4 2,9 

~~ t~ : ~:~ ~~:~ · H U U t~ ~:~ H 1 ~:~ 
Vil 2,9 ; 0,2 18,8 ; 3,6 3,2 0,6 1,3 , 0,1 0,9 ; 0,3 
Vi2 2,4 i 0,1 15,8 i 1,6 4,5 i 0,5 1,6 i 0,1 1,2 i 0,3 .................................................................... ······················•······················ ...................... ~ ................................................................................................................ . 
gem. 2,8 i 0,3 19,5 i 4,5 5,2 i 1,5 1,8 i 0,4 2,2 i 1,0 

Tabel 4: Gemiddelde en standaarddeviatie van het mineralengehalte (P, K, Ca, Mg en Na in g/kg 
D.S.) per proefveld in 1995 

P (g!kg D.S.) K (g/kg D.S.) Ca (~g D.S.) Mg (glkg D.S.) Na (g/kg D.S.) 
gem. i std. gem. i std. gem. i std. gem. std. gem. std. 

Bla 2,6 0,3 16,4 3,6 5,5 0,9 1,6 0,3 4,1 1,1 
Blb 2,0 0,3 17,7 4,5 5,2 0,6 I ,6 , 0,2 3,5 0,8 
83 2,6 0,3 19,4 3,8 3,9 0,7 1,8 0,2 1,4 ' 0,6 
84 2,7 0,2 16,8 2,8 4,9 0,8 1,5 0,1 4,5 1,0 
BS 1,7 0,3 9,4 1,2 5,0 1,0 1,8 0,5 3,3 0,7 
Dl 2,3 0,3 16,3 . 2,2 4,6 0,8 1,6 0,3 1,7 0,8 

~:~ H H :~:~ i ~:~ ~:~ i H ~:i I H H : ~:: 
Vi2 1,8 j 0,1 1,12 i 1,4 5,0 j 0,8 1,7 j 0,2 1,9 j 0,8 ........................................................................................... " ............................................ ~ ............................................................................................................... .. 
gem. 2,3 i 0,4 1,57 i 3,9 4,8 i 1,4 1,7 i 0,4 2,7 i 1,4 
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Het P-gehalte is volgens Korevaar (1986) over het algemeen te laag voor hoogproduktief vee (zie 

Tabel 5). Volgens van Vliet & Bruins (1994) mag het P-gehalte naar het einde van de 

lactatieperiode verlaagt worden naar 2,5 g/kg D.S. Dit is volgens hen bovendien belangrijk om de 

fosforovermaat in het rantsoen van melkvee en algemeen om de fosforovermaat van het bedrijf te 

beperken. Volgens Malestein (1993b) bedraagt de ideale Ca!P-verhouding 1,5 à 2. Alle proefvelden 

voldoen aan deze norm ondanks het relatief lage Ca-gehalte van proefveld B3 en V i 1. Aangezien de 

K-behoefte van het gras heel wat lager is dan de K-behoefte van het dier is het K-gehalte van het 

gras ruim voldoende voor de dieren. Het Ca-gehalte van proefvelden B3 en V i 1 is te laag. Ook het 

Mg-gehalte is over het algemeen aan de lage kant. liet gewenste Mg-gehalte is echter sterk 

afhankelijk van het ruw eiwit- en K-gehalte van het gras. Een normstelling afhankelijk van deze 

twee parameters is noodzakelijk om een precieze uitspraak te doen over de gewenste Mg-behoefte. 

Zeker voor jongvee en laag-produktief vee is het Na-gehalte van de meeste proefvelden ruim 

voldoende. 

Tabel 5 · Gewenste mineralengehalte (glkg D.S.) in gras voor hoogproduktief melkvee (naar 
Korevaar, 1 986) 
Mineraal 

p 
K 
Ca 
Mg 
Na 

gehalte 
(glkg D.S) 

4,0 
8,0 
4,5 
2 

I ,5 

Opmerkingen 

voor kalveren dient het gehalte iets hoger te zijn 
zelfde gehalte nodig voor groeiend jongvee 
voor kalveren dient gehalte hoger te zijn 
gehalte voor gras met laag ruw eiwit- enK-gehalte 
voor laagproduktie vee en jongvee mag gehalte lager zijn 

3.5. Relatie voederwaarde - andere parameters 

Produktie en eiwitwaarde zijn logischerwijze positief gecorreleerd met de N-bemesting (zie Tabel 

6). Tussen de VEM-waarde en N-bemesting is er geen significant verband. Deze relatie werd ook 

nagegaan voor de afzonderlijke proefvelden. Voor geen enkel proefveld werd er een significant 

verband tussen N-bemesting en VEM-waarde waargenomen en worden bijgevolg ook niet 

weergegeven in tabelvorm. De VEM-waarde is positief gecorreleerd aan de produktie (zie Fig. 1 ). 
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Tabe/6: Correlatiematrix met gewas-parameters voor alle proefvelden (1995) 
124; si ni Icontieniveau : *: < 0,05; ** : < 0,01; *** : < 0,001 

N-bemesting 0,08 l 0,19 * l 0,32 * * * l -0,32 ** * ......................... ............................................................................................... - ............................................................................................ . 
. ~-:gehalte ··········"······ ····-··· -:9.1.9.9. ............... 1... .................. ~............... L . .. -0,20 * ........ l... ...... .9.1~.?. ... ~.:. ............. . 
P.:ge~alte ...................... ... -g, 12 ............... 1... ......... .9.?.~.~ ... ~.:. ............ J... ............ :9.,04... . .. -... 1... .......... :.9.~?.} ... ~ ............. . 
K-gehalte 0,09 l 0,02 l 0,34 *** l -0,42 *** 
c~-g ... ~h~rt~·········-·"·· ······· ·o-~46 ................ 1···········o~ii··················r·············~o~(5s ··············1········· .. o·:45··················· 
....................................... ····•· ········ ···························+············································•············································ .. ············································· 
Mg-gehalte 0,17 l 0,66 *** 1 -0,04 i 0,50 *** 

N~~g~~:~:~:~:~:::::::::::::::: :::::::::::9:~~~::~:~:~:::::::::::r:::::::::::::::~:9.;9:~::::::::::::::::r::::::::::::::::9.J~··::::::::::::::r::::::::::·::::9.;9J.:::::::::::::::::: 
-~~~~u~-~-~~ ....... . ............... 9.~~~--~-~~ ........... 1 ............. :9.~?.9 .. ~ .............. 1 ...................... : ..................... 1 ............. :9.~?.9 .. ~ .............. . 
Soortenrijkdom -0,02 l 0,29 * * i -0,20 * i 
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Fig : Regressievergelijking VEM-waarde- produktie voor de gegevens van 1995 

Opvallend is de vrij hoge positieve correlatie tussen het Ca- en Na-gehalte en de VEM-waarde. Het 

gehalte aan ruw eiwit is eveneens positief gecorreleerd met het Ca- en Mg-gehalte. Ook het P

gehalte is positief gecorreleerd met het gehalte aan ruw eiwit. Dit is logisch aangezien fosfor nodig 

is voor de vorming van eiwit. 

Deze gehaltes aan Ca, Mg en Na in het gewas worden in sterke mate bepaald door de 

bodemvruchtbaarheid (zie Tabel 7). De gehaltes aan Ca, Mg en Na in het gewas neemt toe bij een 

stijgend klei- en leemgehalte, een stijgende pil, een stijgend koolstofgehalte en stijgende gehaltes 

aan deze mineralen in de bodem. Bijgevolg zijn ook de VEM-waarde en het gehalte aan ruw eiwit 

positief gecorreleerd met bovenstaande bodemparameters. Volgens Malestein (1993a) neemt het 

Ca-gehalte in het gras af bij overdreven toedienen van drijfmest en bij een lage pH van de bodem. 

Opvallend is verder dat bij een stijgend P-gehalte in de bodem het gehalte aan ruw eiwit en de 
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VEM-waarde van het gewas afneemt. Het P-gehalte is een goede maat voor de intensiteit van de 

bemesting in het verleden (zie hoofdstuk "Bodemvruchtbaarheid") . 

. Tabel 7: Correlatiecoëfficienten tussen ruw eiwit, VEM-waarde en minerale gehalte van het gewas 
en een aantal bodemparameters (significantieniveau : * : p < 0,05; ** : p < 0,01 en *** : p < 
0,001 

klei leem H %C BP BK BCa BM BNa 
ruw eiwit 0,04 0,38 0,27 -0,03 -0,25 -0,01 -0,24 0,10 -0,14 

••• •• •• 
0 • • • • • • • 

vEM-;·~-;~d~·· ······o~47 ..... T" .. 'ö'.3i ..... r·····o~4T···r .... oJs ...... 1 ..... ~oj·o·· .. 1·· .... o~o9 .... T ..... öj'ö' ..... r·····o:·s·ï ...... r .. ··o:·26 ... ·· 
.. . ..... ................................ ~.~.~. L. · .: • .... L .. :..~.~ ...... .!.... ... ....... L ..... ~.~.~ ....... l... .................. .L .. *..:..~ .... L .. *..~.~ ....... L ... * * * 
Ca 0,24 i 0,40 i 0,51 i 0,27 [ -0,30 ~ -0,06 l 0,18 i 0,26 i 0,23 

** i *** i *** i ** i *** i i * i ** i ** ······································· ...................... l ...................... i ...................... l ...................... J ••.•••.•......•..•.•.. l ...................... i ...................... 1 ...................... 1 .................... . 
Mg -0,10 ! 0,40 i 0,35 i -0,02 ! -0,48 l -0,10 i -0,19 ! 0,05 i -0,12 

N;- 0;~4 j ö:'ö~ + ~:~; T ~:!? I ó:'ö~ 1 :o:ï6 1 ~:!r I o:f9 i ~:~~ 
Ook het grondwaterregime en -kwaliteit speelt een rol in de kwaliteit van het gras. liet eiwitgehalte 

is positief gecorreleerd met de grondwaterfluctuatie (GLG-GHG). Door de sterke daling van de 

grondwatertafel neemt de mineralisatie en dus N-beschikbaarheid toe wat meteen een hoger N

opname en eiwitgehalte oplevert. 

De VEM-waarde is positief gecorreleerd met GVG, GHG en de grondwaterfluctuatie (GLG-GHG). 

Een verklaring hiervoor is dat bij een hogere grondwaterstand in het voorjaar de grasgroei later start. 

Bijgevolg is bij de eerste maaibeurt het gewas minder oud. Bij ouder worden en vooral bij het 

generatief worden van het gras neemt de verteerbaarheid van het gras af door het lagere gehalte aan 

celinhoud en de toenemende hoeveelheid slecht of niet verteerbare celwandbestanddelen (Meijs, 

1987; Pearson & Ison, 1987). De VEM-waarde is eveneens positief gecorreleerd met het Ca-gehalte 

van het grondwater in het voorjaar. Verklaring hiervoor is de hogere pH van de bodem bij 

calciumrijk grondwater en bijgevolg het hoger gehalte aan mineralen in de bodem (zie hoofdstuk 

"Bodemvruchtbaarheid"). Bovenstaande duidt aan dat bij een hoge grondwaterstand en basenrijke 

kwel de voederwaarde van het gewas bij het toegepaste beheer (lage bemesting en late maaidatum) 

toeneemt. 
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Tabel 8: Correlatiecoëfficienten tussen ruw eiwit, VEM-waarde en minerale gehalte van het gewas 
en een aantal grondwaterparameters (significantieniveau : * : p < 0, 05; ** : p < 0, 01 en *** : p < 
0,001 

GLG GHG IGLG-GHG I GVG Ca (mg/1) 

ruw eiwit -0,26 * i 0,02 i 0,45 *** i -0,03 i 0,00 
wM:~;·;·;·~d~···· ........... o:ï·s .. ········r .. ··o:39 .. **·*·····r·······o:2T*· .. ····-r· .... o:36·····* .. ··-r····ö";4o .. **.* ..... . 
.......................................... ·································'·································•·································•·································•······················· ..... . 
ç~·-······························ ........... 9.?.9~ .......... .! ..... .9.!?} .. ~~.:. ..... .L ... .9.!?.~--~~.:. .... J ...... 9.,.~~--~-~ ....... L ....... .9.!~.~ .. ~. ······· 
M -0,39 *** i -0,05 ~ 0,57 ••• i -0,12 i -0,05 

···g························ ... ·································1·································•·································)································4································· 
Na 0,33 *** ~ 0,36 ••• i -0,11 i 0,37 ••• i 0,45 ••• 

4. Voederwaarde van de 2° snede 

In 1995 werd de kwaliteit bepaald van het gewas geoogst bij de 2° snede. Deze resultaten zijn niet 

alleen belangrijk voor de waardering van hooi. Ze zijn ook indicatief voor de kwaliteit van het verse 

gras bij nabeweiding. 

Het ruw eiwitgehalte van de 2° snede is hoger (zie Tabel 9). Dit is te wijten aan de hogere N

beschikbaarheid tijdens de zomer als gevolg van de lagere grondwaterstand. De 

verteerbaarheidscoëfficient en de VEM-waarde van proefveld B 1 a en Vi2 zijn van dezelfde grootte 

orde als van de 1° snede. De vertbeerbaarheidscoëffient, en bijgevolg ook de VEM-waarde, van de 

2° snede van proefveld B5 is echter heel wat lager. 

Tabel 9: Gehalte aan rUlv eiwit, verteerbaarheidscoëfficient en VEM-waarde van de 2° snede in 
1995 

Ruw eiwit(%) VCos (%) VEM 
' 

gem. std. gem. std. gcm. std. 
Bla 11 ,5 0,5 62,5 4,2 760 60 
BS 11,6 1,1 52,5 2,6 618 35 
Vi2 14,5 0,4 63,7 0,0 773 l 

5. Voeropname 

In de winter van 1994 voerde sectie 1 een opnameproef met tweemaal 6 stieren van het Belgische 

witblauwe type (Verbruggen et al, 1995). Hooi afkomstig van een beheersgrasland uit de Dijlevallei 

(Lolio-Cynosuretumtype, 39 soorten) werd vergeleken met hooi afkomstig van een intensief 

uitgebaat grasland Uonge Lolium perenne weide). Uit de resultaten bleek dat de opname van het 

beheersgraslandhooi gemiddeld iets hoger was. De gewichtstoename was laag (gemiddeld 0,55 

kg/dier/dag) en niet significant verschillend. 

6. Besluit 

- De verteerbaarheidcoëfficient varieert van gemiddeld 57 % voor proefveld Vil tot 72% voor 

proefveld BIb. De VEM-waarde van 680 voor proefveld V i 1 tot 900 voor proefveld B 1 b. Dit 
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betekent dat de energiewaarde van hooi ideaal is voor jongvee en droogstaande koeien. Voor 

hoogproduktieve melkkoeien is de energiewaarde aan de lage kant. 

- Er bestaat een sterke correlatie tussen Ca-, Mg- en Na-gehalte van de vegetatie en VEM-waarde en 

gehalte aan ruw eiwit. Het minerale gehalte van de vegetatie neemt toe bij een hoog bodemgehalte 

van deze elementen, hoog gehalte aan organische materiaal, hoge zuurtegraad, hoog kleigehalte en 

basenrijke kwel. 

- De verteerbaarheid van de 1 o snede, gemaaid half juni, is hoger van proefvelden met een hoge 

grondwaterstand en calciumrijk grondwater in het voorjaar. Dit betekent dat vanuit landbouwkundig 

oogpunt laat maaien van de 1 ° snede best toepasbaar is op graslanden met een hoge 

grondwaterstand en basenrijke kwel. Ook vanuit natuurbehoudsstandpunt zijn dit sterk 

gewaardeerde standplaatsfactoren. 



Bepaling van verschraling via nutriëntenbalansen 

1. bzleiding 

Een hoge soortenrijkdom van een grasland is normaal geassocieerd met een relatief lage opbrengst 

(Grime, 1979) waarvoor een relatief lage bodemvruchtbaarheid noodzakelijk is. In de intensieve 

landbouw zijn relatief hoge hernestingsgiften vereist om een hoge opbrengst te bereiken. 

Soortenarme graslanden met slechts enkele dominante (en algemeen voorkomende) plantesoorten 

zijn het logische gevolg van deze hoge bemestingsgiften. Na het stopzetten van bemesting wordt 

niet onmiddellijk het gewenste resultaat bereikt omdat het nutriënt-leverend vermogen van de 

bodem nog te groot is. Bij herstelbeheer is het in eerste instantie noodzakelijk om de residuele 

effecten van de hoge bemesting te beperken. In de literatuur (Verhoeven et al, 1994, Olff & Pegtel, 

1994, ... ) wordt N als de belangrijkste/eerste beperkende factor aangeduid. Hooilandbeheer waabij 

jaarlijks via de vegetatie nutriënten verwijderd worden gekoppeld aan een beperking van de 

bemesting is de logische strategie in het streven naar soortenrijkere vegetaties. Via het opstellen van 

een nutriëntenbalans kan de onttrekking van nutriënten in relatie tot de mestgift aan de bodem 

bepaald worden. In samenwerking met sectie 3 werden de belangrijkste N-stromen van proefveld 

BI a gedurende 1995 in detail bepaald. Daarna wordt de N-balans van de andere proefvelden 

opsteld. Tenslotte werd ook een P-en K-balans opgesteld. 

2. N-balans 

2.1. N-stromen in proefveld Bla 

2.1.1. Processen van belang in N-stromen 

* Bodemvruchtbaarheid voor het groeiseizoen - nutriëntengehalte oppervlaktewater 

De bodemparameters zijn samengevat in Tabel 1. De verschillen in bodemvruchtbaarheid tussen de 

verschillende proefvlakken is laag. De P- en K-gehalten zijn normaal voor agrarische graslanden 

(Hendrickx et al, 1992). Het plantopneembareN-gehalte van het oppervlaktewater (0,3 ppm N03"

N en 1,15 NH4 + -N) en van de bodem voor het groeiseizoen is laag zodanig dat het effect van 

inundatie verwaarloosd kan worden. 

Tabel 1: Bodemparameters voor het groeiseizoen 
N03. -N NH.+-N P K pH 
kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha 
< 1,5 4,5 400 235 

+/-0,9 -t/-100 +/-40 

* Denitrificatie 

4,7 
+/-0,2 

%C 

3,6 
+/-0,3 

C/N 

9,4 
+/-1,7 

In het algemeen was de N20-emissie van de niet-bemeste proefvlakken lager dan 5 g N.ha·1.dag·1
• 

Op de bemeste proefvlakken (90 kg N.ha-1
) was de emissie hoger (meer dan 200 g N. ha·1.dag.1) 

onmiddellijk na de bemesting. De totale emissie bedroeg 9 kg N.ha"1.jr"1 voor het bemeste proefvlak 

en 1 kg N.ha"1.jr"1 voor het niet-bemeste proefvlak. 
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* N-depositie 

Gemiddeld voor Vlaanderen wordt een depositie van 40,8 kg N.ha·1.jr"1 berekend aan de hand van 

de concentraties stikstofoxyden en ammonium in de lucht en in de neerslag (Verbruggen, 1994). 

Zowel natte als droge depositie zijn van belang. Volgens Van Aalst (1984) bedraagt de drogeN

depositie op de vegetatie 2 maal de natte depositie. Terwijl volgens De Ridder (1984) de louter 

natte depositie 0,75 maal de bulk depositie (opgevangen via regen in open vat) bedraagt. De totale 

bulk depositie bedroeg in 1995 op het proefveld volgens Vermoessen (mondelinge mededeling) 

19,5 kg N/ha. Volgens bovenstaande gegevens betekent dit een totaleN-depositie van ongeveer 30 

kg N/ha. 

* N-mineralisatie 

Vermoessen et al (1994) berekenden deN-mineralisatie op een niet-bemest proefvlak van 9 maart 

'95 tot 18 oktober '95. Tengevolge de lage temperatuur en vooral de hoge grondwaterstand is geen 

N-mineralisatie gedurende de winter te verwachten. Jn totaal werd 119 kg N/ha via mineralisatie 

vrijgesteld. Volgens Grootjans (1986) bedraagt de N-mineralisatie in Dotterbloemgraslanden 

( doeltype van dit grasland) 25 - 210 kg N/ha.jaar. In de nattere varianten bedraagt de N

mineralisatie 10-95 kg N/ha.jaar. 

* Andere processen 

De ammoniumvervluchteling werd niet bepaald omdat deze meer dan waarschijnlijk 

verwaarloosbaar is gezien de lage bemesting en de lage pH van de bodem. De N-fixatie door 

leguminosen is ook verwaarloosbaar gezien het lage gehalte aan deze plantesoorten (de bedekking 

met klaver bedraagt minder dan 2%). Ook uitloging is meer dan waarschijnlijk verwaarloosbaar 

gezien de lage hernestingsgiften en de lage gehaltes aan minerale stikstof in de bodemprofielen in 

het najaar. Ook de aanvoer via het grondwater is waarschijnlijk beperkt aangezien er geen 

significante correlatie bestaat tussen het gehalte aan minerale stikstof in het grondwater en het 

gehalte in de bodem (zie hoofdstuk "Bodemvruchtbaarheid"). 

2.2. N-balans van proefveld Bla 

In Fig. 1 en Tabel 2 worden de belangrijke N-stromen van de N-balans weergegeven. Bij 

nulbemesting wordt 69 kg N/ha.jaar of 0,6% van de totale N-pool van de bovenste 20 cm van het 

proefveld (12200 kg N/ha) verwijderd. Dit is een maximum-waarde aangezien o.a. toevoer via N

fixatie en aanvoer via het inundatie-water en grondwater verwaarloosd werd. Bij bemesting met 30, 

60 en 90 kg N/ha bedraagt de relatieveN-verwijdering respectievelijk 0,5%, 0,4% en 0,35%. 
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N-depositie 
30 kg N.ba-1 

bemesting 
0 kg N.ba-1 

N-mineralisation 
119 kg N.ha'1 

denitrificatie 
0,7 kgN.bd 

N-export 
99.7 kg N.ba-1 

76 

Fig. 1: Belangrijkste parameters in N-balans van een niet-bemest proefvlak 

Tabel 2: N-balans (kg Nlha) bij de verschillende bemestingstroppen van proefveld Bla (*:betekent 
dat de waarden geschat zijn) 

N-depositie bemesting 

30 
30 
30 
30 

0 
30 
60 
90 

N-export 
(1°snede) 

49 
73 
79 
76 

N-export 
(2°snede) 

51 
48 
48 
61 

2.3. N-balans van alle proefvelden in 1993, 1994 en 1995 

emissie 
0,8 
4* 
6* 
9 

2.3.1. Stikstofverwijdering via de 1 o snede afhankelijk vandeN-bemesting 

N-input
N-output 

-69 
-65 
-53 
-36 

De standaarddeviatie van de N-verwijdering na afvoer van de 1° snede (N-output) is over het 

algemeen vrij groot. Uit Tabel 3 blijkt dat de N-output zowel van het proefveld als van de N

bemesting afhankelijk is. Een duidelijke daling/stijging van de N-output is na 3 jaar niet 

waarneembaar. De N-output wordt voor de meeste proefvelden significant beïnvloed door de N

bemesting (zie Tabel 4). Hoewel de afvoer aan nutriënten duidelijk hoger is bij hogere bemesting 

wordt er netto in het algemeen meer N afgevoerd bij lagere (nul-)bemesting. Dit betekent dat op 

langere termijn niet alleen de directe invloed van de N-bemesting van belang is maar ook de te 

verwachten hogereN-levering van de bodem door N-aanrijking/minder N-afvoer uit het verleden. 

Bij bemesting met 90 kg Nlha is de N-balans na afvoer van de 1 o snede (N-bemesting - N-ouput) 

voor een aantal proefvelden (Bla, B4, Dl, D2 en Vil) positief. Er is m.a.w. geen netto N-afvoer. De 

proefvlakken van D 1 en D2 die niet met N en wel met P en K bemest worden hebben een grotereN

output dan de proefvlakken die ook geenPen K krijgen. Dit wijst er op datPen/of K beperkend 

zijn. Enerzijds kan de produktie beperkt worden door niet te bemesten metPen K. Anderzijds kan 

bij dergelijke omstandigheden doorP-en K-bemesting sneller N verwijderd worden. 
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Tabel 3: N-bemesting, N-output via ] 0 snede en N-balans voor 1993, 1994 en 1995 (alle gegevens 
in kK N/ha) 

1993 1994 

Bla 0 73 (1 0) 1 -73 (1 0) 49 (27) ! -49 (27) 59 (29) -59 (19) 
30 91 (10) ! -61 (10) 73 (3) ! -43 (3) 72 (12) -42 (12) 
60 82 (24) 1 -22 (24) 79 (12) 1 -19 (12) 81 (13) -21 (13) 

········-·· ........ ?.9.. .. 78 (1 ~) i }.?. .. 0..?.2. ........ ~?. .. (~). l. l~ .. C~L ...... ?.? . .<i~2. ... .. :?..C~.~L. 
Bl b 0 72 (8) i -72 (8) 53 (9) i -53 (9) 79 (25) 1 -79 (25) 

30 79 (12) . -49 (12) 76 (8) 1 -46 (8) 94 (6) 1 -64 (6) 
60 91(12) ! -31(12) 107(13) 1 -47(13) 103(32) 1 -43(32) 

................................... 29. ........... }.9.9 .. (~.J...i .... :.~.9. .. CD ........ ?..~.(~.?>. ... 1. ... :~ .. (.~.?.>.. .... }}~ .. (~~) .. 1 ... :~.~ .. (~.?.) ... 
B3 0 69(13) i -69(13) 67(7) i -67(7) 80(19) ! -80(19) 

30 95 ( 11 ) 1 -65 (1 1) 91 (8) 1 -61 (8) 81 (10) 1 -51 (10) 
60 110 (1 2) ! -50 (12) 131 (7) ~ -71 (7) 118 (14) j -58 (14) 

.............. 90 111 (17). L.:.?.L.ü.?.J.. ... U.~ Q.?.) ; .. :.?..~..(?..?2 ..... P .. ?. .. Q.?.) .. L ·25 .. (.1?) .. 
0 102 (11) ;-102 (11) 93 (5) ; -93 (5) 79 (23) i -79 (23) 
30 102 (13) i -72 (13) 121 (6) ~ -91 (6) 60 (12) ! -30 (12) 
60 108 (26) : -48 (26) 128 (8) l -68 (8) 70 (3) : -10 (3) 

................................... 29. ............. ~.}.~ .. (?.J ... i .... :~.?..J?J ... ... J .. ~.?..QJ. .. l....:~.?. .. (}) ......... .?.~ .. (~) ..... l .... }.~.{~t .. . 
. ~.?.. . .......... 9. .............. ~-~ .. (2.?.) .... L.:~~ .. C??.L .... ? .. ~ . .ü.?2....L..~.? .. LQ.~2 ....... ?..9 .. (?.L .. l ~~9...C9.L 
Dl 0 58 (7) 1 -58 (7) 52 (9) l -52 (9) 

' 0 70 (9) i -70 (9) 71 (12) ; -71 (12) 
30 97 (18) i -67 (18) 75 (14) ~ -45 (14) 

.......... 29. ..... .............................................. -......... ~.? .. (~.92....L. ... ~(~.92. ......... ?.~..C?..2Ll....:~ . .<?22 .... . 
0 69 (23) i -69 (23) 69 (22) i -69 (22) 
0 76 (9) ! -76 (9) 95 (24) i -95 (24) 

30 76 (10) i -46 (10) 104 (14) i -74 (14) 

.................................. 29. ............................................................ .... ~.? .. (~ .. D. ... L..~.~ . .<.!.D. ... .... ~.2 . .c?..?.) ... J ... ) ... (?..22 .... .. 

. ~3 ....................... .9 .................................................................. ~.?..O..?.J ... l...~.~?. .. Q.?.2. ..... ~.~ .. P.D ... l .. :.~J .. Q.D. .. . 
Vil 0 79 (16) l -79 (16) 61 (29) l -61 (29) 

0 77 (23) i -77 (23) 44 (35) i -44 (35) 
30 81 (30) ! -51 (30) 48 (16) j -18 (16) 

B4 

.. 

D2 

........................ .......... ?.9. ............................................................... !~.J~}2 ... L. .. ?. .. (~}L ...... ~~.J?.}Ll ... ~.?. .. (~}J ... . 
Vi2 0 121 (29) i -121 (29) 82 (12) i -82 (12) 
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Tabel 4: Regressievergelijkingen met N-output (kg N/hajr) als afhankelijk veranderlijke en N
bemesting (kg Nlhajr) als onafhankelijke veranderlijke voor 1995 
proefv i regressievergelijking (kg Nlha.jr) ! N i R R1 p 
eld ! l l 
alle N-output = 69 + 0,3 x N-bem. 11 9 0,40 0,16 < 0,001 
Bla N-output = 60 + 0,4 x N-bem. 16 0,45 0,20 < 0,10 
Blb N-output = 77 + 0,6 x N-bem. 15 0,65 0,42 <0,01 
B3 N-output = 78 + 0,6 x N-bem. 15 0,71 0,51 < 0,01 
B4 14 0,06 0,004 0,82 
Dl N-output = 63 -+ 0,4 x N-bem. 15 0,62 0,39 < 0,05 
02 16 0,12 0,02 < 0,65 
Vil 16 0,25 0,06 <0,34 

2.3.2. N-outnut via 2° snede en nabegrazing 

Enkel op proefveld B1a en 2 proefvlakken van 85 en Vi2 wordt ook een 2° snede geoogst. In 1995 

werddeN-output via deze snede berekend. 

Tabel 5. N-afvoer via 2° snede 

N-bem. i N-out ut 
Bla 0 , 53 (11) 

30 ! 49 (5) 
60 ! 52 (15) 

............ ............ ...... .?.9 ........... ; ....... ~?. .. (?.L ... . 
... ~.?. ................................ .9. ............ 1... .... ?} .. {~) ..... .. 
Vi2 0 l 58 15 

OpvaJlend is dat de N-output via de 2° snede onafhankelijk is van de bemesting en van het 

proefveld in tegenstelling tot de resultaten van de 1 ° snede. Een verklaring is dat ten gevolg van de 

lagere grondwaterstand gedurende de zomer de mineralisatie in alle proefvelden hoog is. Gezien de 

vrij lage C/N-verhouding is bij mineralisatie een hogeN-vrijstelling te verwachten (Martens et al, 

1995). Vanuit landbouwkundig oogpunt is dit eveneens van groot belang gezien de niet-bemeste, 

botanisch waardevolle Calthion-graslanden (B5 en Vi2) een even hoge produktie en N-gehalte 

(eiwitgehalte) hebben als het licht bemeste, botanisch minder waardevolle Poo-Lolieturn (Bla). 

De N-output via nabegrazing is moeilijker in te schatten. Globaal is de output aan nutriënten via 

begrazing lager dan bij maaibeheer omdat een gedeelte van de via de vegetatie opgenomen 

nutriënten via de uitwerpselen terug op (in) de bodem komen. Door begrazingsbeheer is er 

bovendien een versnelde mineralisatie en dus verhoogde beschikbaarheid aan nutriënten. Van 

belang is verder de niet uniforme verspreiding van de nutriënten (uitwerpselen) waarbij mogelijks 

bepaalde zones in het proefveld meer verarmen dan andere (Bakker, J 987). Vooral van paarden is 

bekend dat ze hun mest telkens op dezelfde plaats deponeren (van Vessem & Stieperaere, 1989). 

Het N-gehalte dat via uitwerpselen terug het ecosysteem bereikt is afhankelijk van de 

voedselrijkdom van het ecosysteem (Floate, 1987). Whitehead (1995) berekende dat bij een 

produktie van 10000 kg/ha organisch materiaal per jaar, een gemiddelde verteerbaarheid van 65% 
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en een opname van 250 kg N/ha 80% terug uitgescheiden wordt. Gewoonlijk wordt meer N 

uitgescheiden via urine dan via faeces. Door de plaatselijk zeer grote concentraties aan N wordt een 

deel van de via urine uitgescheiden N uitgeloogd (Vermoessen, 1995). Anderzijds is de N 

uitgescheiden via urine en faeces door een versnelde afbraak sneller beschikbaar (Bakker, 1987). Uit 

bovenstaande bedenkingen en de resultaten in Tabel 5 is een N-output via nabegrazing van 10-20 kg 

N/ha te verwachten. 

2.3.3 .. Andere factoren van belang in deN-balans 

Uit de resultaten van proefveld B 1 a blijkt naast N-bemesting en N-export via het gewas vooral N

depositie van belang is. Ook voor de andere proefvelden is een minimale N-depositie van 30 kg 

N/ha per jaar te verwachten. 

2.3.4. N-output in relatie tot het totaleN-gehalte van de bodem 

Uit Tabel 6 blijkt dat het N-gehalte sterk afhankelijk is van het proefveld/proefvlak Vooral het 

gehalte aan organisch materiaal is hierbij van belang (Martens et al, 1995). De relatieve N

verwijdering is dus zeer beperkt (zie ook 2.2) en afhankelijk van het gehalte aan organisch materiaal 

in de bodem. 

Tabel 6: Het totaal ehalte aan N van de roe elden in 1995 
TOT -N std. ma x min 

··~·~·~··· ........... ..J?.9.9.Q ..... L ..... ?.§9..9. ...... ! ... ).??.9.9. ..... 1... ... ?..?..?..9. ..... .. 
BIb 8000 i 1200 ~ 9880 ~ 5780 

~-~ ........ ~.::::::: ... j:t:Ç_g::::::L::::::~QQ:::::::r::::~4.QQ:::::r:jn:§::::::. 
B4 14000 ~ 1600 i 16700 ; 11700 .......................................................................... : ......................... ,. ························ 
BS 18900 i 9500 i 28600 i 10250 oï ...................... 9<ioo··· .. ·;···· .... 9oo ..... .. l ...... i.i3ï'o ..... f" ... 8.3'7·o .... .. 

·········· ······l· .......... ... . J ................................................... . 

. !?.~... . ................. ?.?..9.9. ..... .l ....... ~-~9..9. ..... l ...... ~.9.?.9.9. ..... 1 ....... ~9..~.9. ..... .. 
D3 9000 i 1900 i 1 0680 i 6290 
ooouoooooooooooo•• o ooooo ooOooooouo o ooooooooooooo ,Pooooooooooo oouooo oooooo o1•••••••ooOOOOO OO Oo ooouoo,ooooooo o ooooooooOooooooooo 

..Y~.~ ................ ....... ~}.9.Q ...... L. .. J?.9.9. ....... L ..... ?..~.~.9. ...... 1 ...... ~:?..~.9. ...... . 
Vi2 7500 ~ 1100 ~ 9140 ~ 6550 

3.4. Besluit 

De netto N-afvoer is zoals te verwachten het grootst bij nulbemesting. Bij 2x hooien is de N-export 

groter dan bij nabegrazing van de toemaat. N-depostie is een belangrijke factor in de N-balans 

wanneer het hernestingsniveau laag is. Bij een mestgift van 60 kg N/ha of 90 kg N/ha is het 

mogelijk dat een 2° snede noodzakelijk is, of zelfs niet voldoende is, om een negatieve N-balans 

(netto N-afvoer) te bereiken. Ten opzichte van het totaalgehalte aan N in de bodem is de N

verwijdering via hooilanduitbating uiterst beperkt. Anderzijds is het niet zo sterk het totaalgehalte 

aan N in de bodem maar eerder het C/N-gehalte diedeN-mineralisatie zullen bepalen (Vertinden, 

1986). 
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3. Fosfor- en kaliumcyclus 

3.1. Inleiding 
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Bij de start van de proefopzet werd er vanuit gegaan dat N de stimulerende factor is in het herstel 

van soortenrijke graslanden. Om de bodemvruchtbaarheid van de graslanden voor de andere 

belangrijke nutriënten (P en K) te behouden werd voor een evenwichtsbemesting (behoud van 

bodemvruchtbaarheid) geopteerd. Dit betekent dat er getracht werd om de output aan P en K te 

compenseren doorP-en K-bemesting zonder de bodem aan te rijken. Aan de proefvlakken die geen 

N-gift ontvingen werd echter ook geen P en K toegediend. Deze beheersmaatregel stemt overeen 

met de hangbare natuurbehoudsoptie. Om evenwichtsbemesting metPen K te evalueren werd in de 

Dijlevallei en Viersel geopteerd om een hernestingstrap bij te voegen waarbij geen N gegeven wordt 

maar wel P en K. 

Moeilijkheid was dat deP- en K-afvoer bij de verschillende hernestingstrappen niet gekend waren. 

Een juiste afstelling van P- en K-gift is pas mogelijk na kennis van de resultaten (produktie en 

nutriëntengehalte) van de vorige jaren. Om de jaarlijkse afname/toename van P enK te bestuderen 

wordt voor elk proefveldlbemestingstrap eenP-en K-balans berekend. 

3.2. Fosfor 

3.2.1. P-balans na 1° snede 

Uit de Tabel 7 blijkt dat de P-bemesting, zeker in 1993 en 1994, veel te hoog was voor de 

vooropgcstelde doelstelling ( evenwichtsbemesting). Er werd dan ook besloten om in 1996 niet met 

P te bemesten. Voor de proefvelden in de Dijlevallei (D l en D2) werd een uitzondering gemaakt 

omdat het P-gehalte van deze proefvelden zeer laag is (zie hoofdstuk " Bodemvruchtbaarheid"). Op 

deze proefvlakken werd 12 kg P/ha gestrooid in 1996. 

De standaarddeviatie van de P-output is in het algemeen hoog. De invloed van de nabegazing 

(uitwerpselen) kan hier een belangrijke rol spelen. De P-output is vrij onafhankelijk van de P

bemesting en dus vooral van de produktiviteit van het grasland. Volgens Olff & Pegtel (1994) is dit 

te verklaren door de gelijkmatige verdeling van P over ondergrondse en bovengrondse biomassa. De 

N- en K-concentratie in de bovengrondse biomassa van produktieve graslanden is daarentegen 

hoger. liet stopzetten van de stijgende P-bemesting bij een stijgendeN-bemesting vanaf 1994 was is 

gerechtvaardigd aangezien er geen verschil in P-output te bemerken is tussen proefvlakken bemest 

met 30 kg N/ha, 60 kg N/ha of 90 kg N/ha. In het algemeen is de P-output vooral afhankelijk van de 

produktie aangezien het P-gehalte vrij constant is (zie hoofdstuk "Beperkende factoren"). 

Opvallend is de veel lagere P-output van proefveld V i 1 in 1995 in vergelijking met 1994. In 1995 

werd dit proefveld niet met P-bemest omdat het gehalte aan P in de bodem zeer hoog is. Bovendien 

werd er in 1994 een ruime overmaat aan P gegeven. Blijkbaar zijn deze hoge P-gehaltes slechts in 

beperkte mate plantbeschikbaar. Dit is waarschijnlijk te wijten aan het hoge Fe-gehalte van het 

grondwater en de lage pH van de bodem (zie ook hoofdstukken " Bodemvruchtbaarheid" en 

"Grondwaterregime en -kwaliteit"). 
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Tabel: P-bemesting, P-output via ] 0 snede en P-balans voor 1993, 1994 en 1995 (alle gegevens in 
kg P/ha) 

1993 1994 1995 

Bla 0 : 13(2) l -13{2) 0 : 9(5) l -9(5) 0 l 10(6) l -10(6) 
16 ; 15(2) ! 1(2) 56 i 14(0) j 42(0) 48 i 12(2) j36(2) 
32 l 14(5) l 18(5) 56 i 16(3) i 40(3) 48 ~ 14(3) l 34(3) 

................................. ~.~ ......... L ... ~.?...P2 .... L}.?. .. P2 ............. ?..~ ....... ..! .... Y~ .. üL .. L .. ~? . .CD ............. ~?. ........ .! ..... 15 .. QJ.. .. L.}.~ .. QJ .. 
Bib 0 1 13 (1) 1 -13 (1) 0 1 10 (3) 1 - 10 (3) 0 1 12 (6) i -12 (6) 

16 l 14 (1) l 2 (1) 56 l 14 (0) l 42 (0) 48 l 15 (3) l 33 (3) 
32 l 14(2) ~ 18(2) 56 ~ 18(3) ~ 38(3) 48 l 14(4) l 34(4) 

... ... .............. ...1..8 ..... L.} .. ?. ... Q) .... L}} .. üJ.. ........... ?..~ ........ L ... ~..?. .. Ol .. .L}.? . .CD .............. ~?. ......... L. .. PJ~J.. . .L ... ~} .. QL .. 
B1 0 : 10(2) t -10(2) 0 j 14(1) t -14(1) 0 t 14(3) [ -14 (3) 

16 ; 13(2) l 3(2) 56 l 19(1) l 37(1) 48 l 14(3) 1 34(3) 
3Z i 14(2) i 18(2) 56 ~ 23(1) j33(1) 48 ~ 18(Z) ~ 30(Z) 

.............................. 1..~ ...... L).~_.ot .. L}4 .. .0.J ............. ?..~ ......... L...~J..(D. .... L.}?. .. P) ........... ~8 ...... L 18 <~J....t. 3q .. Q) 
B4 0 1 18 (2) ! -18 (Z) 0 1 ZO (Z) ! -ZO (2) 0 ! 16 (5) l -16 (5) 

16 : 18(1) : -2(1) 56 ~ Z6(3) : 30(3) 48 ~ 12(Z) 1 36(Z) 
32 t 16(3) l 16(3) 56 l Z4(Z) i 3Z(2) 48 l 1Z(l) \ 36 (1) 

........................... 1..~ ..... ! ...... l .. ? .. {~) .... .l .... }~ .. QJ. ............ ?..~ ....... ..t ... }} .. (?.2 ..... l .... .?..?. .. Q) ............. ~?. ......... L .. .L~ .. .o.J .... i .... ~.? .. ü.1 ... . 
B5 ........ __ ....... .9.. . . .1 ...... ?. p) ..... L .... :.?. .. PJ.. ............ 9. ........... L.. ... ~.Q.L ... L ... ::.~ .. QL ............. 9 ........... L. ... ~ .. (?L ... L.. .. ~~ .. (?L 
Dl 0 ! 9(1) l -9(1) 0 l 7(0)! -7(0) 

' 99 ~ 11 (3) j 88 (3) 16 : 11 (Z) ; 5 (Z) 
99 ~ 14(2) : 85(2) 16 : 10(1) : 6(1) 

.......................................................................................................... ?? ......... t ..... ~ .. ~.{?.2. .... l... .. ~.~..C?..L .......... }.?. ....... ..J .... J..~ .. .<~2. .... l ...... ~ . .C~J.. ... . 
D2 0 t 1Z(3) [ -12(3) 0 t 9(3) : -9(3) 

99 l 13(1) l 86(1) 16 1 1Z(3) l 4(3) 
99 i lZ (1) l 87 (1) 16 i 14 (2) i z (Z) 

.. ................. .. ................................................................................ ?? ......... l ..... ~.~ .. QL .. L ... ~.?...C~J. ............. ~.?. ......... L. .. ~.9. . .<~J .... l ...... §. . .C?1 .... . 
P~ ................. ..................................................................................... 9 ........... l ...... ~ ... Ql .... .l ..... ::.~ . .(~L ............ .9 ........... 1 ...... ?. .. <?2 ...... 1 ..... ~?. . .<?) ..... . 
Vil 0 1 18(4) l -1 8(4) 0 1 9(5) j -9(5) 

99 l 17(5) l 82(5) 0 l 7(6) 1 -7(6) 
99 l 18 (5) i 81 (5) 0 ~ 8 (3) ~ -8 (3) 

............................................................................................................ ?? ......... l ..... ~ .. ~.{~2. .... L. .. ~.~ .. (~} .............. 9 ......... ..J ... ).9..(~J.. .. t ... ::J.9 .. (~2 ... . 
Vi2 0 18(4) -18(4) 0 11 (1) -11(1) 

3.Z.2. Output via zo snede en nabegrazing 

Enkel op proefveld Bla en 2 proefvlakken van B5 en ViZ wordt ook een zo snede geoogst. 1n 1995 

werd de P-output via deze snede berekend. Uit Tabel 8 blijkt dat ook de P-output van de 2° snede 

onafhankelijk is van de bemesting. De P-output via de zo snede is iets lager dan van de 1 o snede. 
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Tabel 8: P-a oer via 2° snede 
P-bem. 1 P-out ut 

Bla 0 9 (2) 
48 9 (1) 
48 ! 9 (1) 

...................... ~8 ... L ...... ?. .. (D 
BS ....................... 0 .... ..J ...... ?. .. Q). ... .. 
Vi2 0 1 9 3 
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De P-output via nabegrazing is net als deN-output moeilijker in te schatten. Dezelfde bemerkingen 

gelden hier (zie 2.3.2). Volgens Gillingham (1 987) varieert de P-output in dierlijke produkten van 

36% van het opgenomen fosfor voor intensieve veehouderij tot ongeveer 10% bij extensievere 

systemen. Marss ( 1985) vond geen significante output van fosfor in een met schapen begraasd 

Agrostis-Festuca grasland. Op de graslanden met hooilandbeheer wordt via de 2-de snede 

gemiddeld 5 kg P/ha (B5) tot 9 kg P/ha (Bla en Vi2) afgevoerd. Als we vereenvoudigd een zelfde 

produktie en P-gehalte in de begraasde graslanden veronderstellen en een relatieve output van 1/3 

van de opgenomen P dan wordt via nabegrazing 2 tot 3 kg P/ha afgevoerd. 

3.2.3. Andere factoren van belang in P-balans 

P is in 'de bodem vrij immobiel indien de bodem niet P verzadigd is zodanig dat P-uitloging beperkt 

blijft. Bij hogere grondwaterstanden is de kans op P-uitloging veel groter (Janssen, 1994). Gezien 

hetP-overschot (zie Tabel 7) en de hoge grondwaterstanden op de meeste proefvelden is een zekere 

P-uitloging te verwachten. Aanrijking van P vanuit het grondwater is minder waarschijnlijk 

aangezien P in de diepere bodemlagen aan Fe, Al en Ca gebonden is (zie ook hoofdstuk 

"Bodem vruchtbaarheid"). 

P-depositie (natte en droge) bedraagt volgens Janssen (1994) in Nederland gemiddeld 1 kg Plha.jr 

en volgens Verhoeven et al (1988) 1,56 kg Plha.jr. Volgens Marss (1985) bedraagt de aanvoer via 

regenwater 1,7 kg Plha.jr in Suffolk, Engeland. Net als N is P onderhevig aan mineralisatie en 

immobilisatie. In overeenstemming met het vrijkomen van N uit organisch materiaal is de CIP

verhouding van belang (Brady, 1990). Deze processen zijn vooral belangrijk voor de (plant-) 

beschikbaarheid van P, maar zijn van geen belang in deP-balans. 

3.2.4. P-output in relatie tot P-gehalte van de bodem 

De meeste proefvelden bevatten ten gevolge van jarenlange (over-)bemesting en de immobiele 

eigenschappen vanPeen te hoog P-gehalte om op korte tot middellange tijd aan P-gebrek te lijden. 

Van een aantal niet-bemeste proefvlakken is de negatieve P-balans t.o.v. het P-gehalte van de 

bovenste bodemlaag (zie Tabel 8 en 9) wel relatief hoog (+/- 10% voor Dl, D2 en B5, +/- 20% 

voor 03). Dit betekent echter niet dat de bodem na 5 of 10 jaar volledig uitgeput zal zijn aangezien 

ten gevolge van mineralisatie, P-depositie, het vrijkomen van stabiel P (evenwichtsherstel), een 
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verlaagde output (daling van produktie en P-concentratic), P-aanvocr v1a grond- en 

oppervlaktewater, ... de P-ontrekking afgeremd wordt. Ook Olff & Pegtel (1994) kwamen tot de 

vaststelling dat P slechts beperkend wordt lang (45 jaar) na stopzetten van de P-bemcsting. 

Tabel 9: P- ehalte ammoniumlactaat extract van de bovenste bodemlaag (0-6 cm) in 1995 
k P/ha std. max · min 

.Yi.~................... ...... . ................ ~ ........ }f.L ........ ! ......... §..~.~ ....... ...l ......... f.?.f. .......... . 
81a 355 l 46 l 450 ! 298 -ii4····················· ······· ·23·s··········r··········s·?"··········1········"3"34·········1··········ï6"3··········· 
sib················· .......... ï.7ës········1···········s·9···········r-·······29"3··········r········iöc5·········· 

Y.~:~::··:::::::::::::: :::::::..t:~+:::::::::r::::::::::?L::::::::r:::::::I:*T::::::T::::::::I~:~::::::::::: 
83 132 l 38 l 228 ! 99 

...................... ·-·- ········-········'-·························· .. '····························'· .. ·························· 
Dl ............... _ 78 ....... .l.. ......... ~3 ... .L ..... .J~.Q ........ J .......... ?..?. ........... . 
85 76 l 17 i 99 ~ 59 

.................. ····-. ·················~·-························ .. t····························t····························· 

rij·············-------····· ······j-i-········+··········~2~---·········1···-······Vl--········l···········jó .. ·········· 

3.2.5. Besluit 

De P-onttrekking van niet en weinig bemeste graslanden is laag. Gemiddeld wordt 6-10 kg Plha 

verwijderd van niet bemeste en 10-20 kg P/ha van bemeste proefvelden via een 1° snede half juni. 
' 

Gezien het relatief hoge P-gehalte van de meeste proefvelden is deP-output vooral afhankelijk van 

de produktie (en dus van deN-bemesting). Via een 2° snede wordt 5-10 kg Plha verwijderd. Bij 

nabegrazing bedraagt de geschatte output slechts 2-3 kg P/ha. 

4.3. Kalium 

4.3.1. K-gehalte van bodem enK-balans na 1° snede 

De 1 °Snede zorgt bijna steeds voor de volledige afvoer van de toegevoegde K via bemesting (zie 

Tabel 1 0). Van K is bekend dat er een grote output is via de produktie (Brady, 1990). Bovendien 

bevordert luxe-consumptie (hogere K-concentratie dan concentratie bij optimale groei bij hoge K

beschikbaarheid) de afvoer van beschikbare K. Net als bij Pis de standaarddeviatie vandeK-output 

hoog. 

Opvallend is de veellagere K-output van proefvelden Dl, D2 en Vil in 1995 t.o.v. 1994. Deze 

daling is waarschijnlijk hoofdzakelijk aan de lagere bemesting te wijten. De daling bij nulbemesting 

is ook te wijten aan de lagere produktie (zie hoofdstuk "Produktie"). 

Meer dan bij P is de K-output ook afhankelijk van de K-concentratie. Vandaar de relatief lage K

output van de niet-bemeste proefvlakken. Aangezien in de praktijk het gewas niet onmiddellijk 

afgevoerd maar op het proefveld eerst nog gedroogd wordt, is de totale K-afvocr mogelijks lager 

aangezien K zeer makkelijk uitloogt uit organisch materiaal (Auclair, 1977). 
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Tabel JO: K-bemesting, K-ou/put via 1° snedeenK-balans voor 1993, 1994 en 1995 (alle gegevens 
in kg Klha) 

1993 1994 1995 
-K-be~ ···K~ ........ _ ........ K~ ........... K~b~; ............ ï<:~· K~·· ........ K-be;·T···· .. K~ ....... T ........ i(~· .... _ 

output balans output balans ~ output ~ balans 
Bla 0 5 (43) ' -55 (43) 0 ~ 49 (53) l -49 (53) 0 ~ 58 (52) i -58 (52) 

40 . 5 (28) -35 (28) 105 l.96 (12) l 9 (12) 90 l 86 (15) ! 4 (15) 
80 l 84 (34) l -4 (34) 105 j 103 (14) l 2 (14) 90 l 88 (28) ~ 2 (28) 

............................... ..1. .~.9. ...... .l ... ?.}J?.~2. .. L.?.?. .. C?.~) ... ...... }9..?. ........ t ..... ~.?...(?.2. ... J ..... ~.~ . .C?.J ............. ?.Q ........ .t ... ?.?. . .C~?.Lt ... ::.?...(~?.J... 
Blb 0 j 69(12) j -69(12) 0 j 55(12) j -55(12) 0 j 93 (57) j -93(57) 

40 : 74 (36) : -34 (26) 105 : 100 (2) ! 5 (2) 90 : 141 (27) : -51 (27) 
80 i 89 (13) i -9 (13) 105 i 116 (22) i -11 (22) 90 i 139 (58) i -49 (58) 

..... ~ .~.9. . 1 .. ~.Q.9. .. (?.>. .. .i. .. )}_.(9.2.. ......... }9..?. ........ U.9..?. .. ü.D .L .. .9.. c 1.D.. . ...... 90. ........ U .. ~.9..P.?.2..l .. ::?.9..P.?.2 
0 j 57 (10) j -57 (10) 0 j 91 (8) j -91 (8) 0 i 93 (24) j -93 (24) 

40 ! 90 (21) l -so (21) 105 l t49 (17) j -44 (17) 90 i 109 (7) l -19 (7) 
80 ! 105 (7) i -25 (7) 105 i 191 (14): -86 (14) 90 : 138 (8) i -48 (8) 

... 
B3 

.................................. ~.~.9. ...... .l .. P.~ .. (~.42.l. .... ~ .. ü~J ........... .LQ.?. ........ U .. ~.?. . .(?._I.J.i .. -~Q .(?.J>... ......... ?.Q ......... iJ.~.~ .. O..?J.i .. ::?..~.DD .. . 
B4 0 j 114 (14) l-114 (14) 0 l 128 (26) !-1 28 (26) 0 ~ 99 (27) i -99 (27) 

40 111 (45) 1-71 (45) 105 i 172 (39) ! -67 (39) 90 ~ 71 (28) ! 19 (28) 
80 i I 09 (25) l -29 (25) 105 ! 184 (25) i -79 (25) 90 ~ 79 (6) i 11 (6) 

_ .... 120 ; II4..(~.QXL. .. ~ .. (?.9.J ............ ~.9.?. ....... U .. ?.~ .. (~?J.: ~~? (?.?.>. ........... ?.Q ........ L.~Q.{?..D .. .L. .. ~.9. .. Q}) 
.......... .9........ 1 2~ .. <. t .?..J..L~f.} .Q..?.J. .......... 9. .......... .L.}?. .. 0.?1 . .i..~~?. .. ü?.>. .......... 9. ........... L..J?..J?.J ... .L..::.~.?. .. Qt. 

0 l 63 (23) l -63 (23) 0 ; 50 (I) i -50 (I) 
99 j 105 (28) j 6 (28) 30 j 82 (22) j -52 (22) 

BS 
Dl 

99 l l21(31) j -22(31) 30 i 80(10) l -50(10) 

........................ ························-··································· .. ············ ......... ?.?. ......... i .. P .. ~ .. Q~JJ.::.~.?. .. Q}) ........... ~Q ......... i ... ?.?. . .C?.?.>. ... t .. ~.4.?. . .C~.2) .. . 
D2 0 j 107 (45) i-107 (45) 0 i 48 (34) i -48 (34) 

99 i 119(12) j -20(12) 30 i 74(13) i-44(13) 
99 i 108(8) ! -9(8) 30 i 85(11) i -55(11) 

......................... ························-················································· ......... 22 ......... l .. ~.9.9. .. ü§2J ... ~ .. ~ .. o..~x ........... ~Q ......... L.~~ . .C?..D . ..l .. ::?..~ . .c~.D. .. 
P.?. ..................................................................................................... 9. ........... L..~Q . .C~.~) .. .L::~Q .. 0.~2 ............ 9. ........... l...~~ .. 0.9.Li .. ::~.~ .. Q.9.L 
Vil 0 j 95 (24) j -95 (24) 0 j 55 (34) j -55 (34) 

99 ! 117 (37) l -18 (37) 30 l 42 (25) l-12 (25) 
99 i 128 (50) i -29 (50) 30 l 53 (26) j -23 (26) 

.. ............. .. ................................................................................. 22 ......... U.9.~ .. (? 5.2 .l-... ~.?. . .(?..?.1. ......... }Q ......... l ... ~~ .. (?.~) ... L~}} . .Q.~) .. 
Vi2 0 ! 122(32) !-122(32) 0 j 65_{91 ! -65(9) 

4.3.2. Ouput via 2° snede en nabegrazing 

In 1995 werddeK-ouput van de 2° snede berekend voor de proefvlakken met hooilandbeheer. De 

K-output via de 2° snede is relatief laag (zie Tabel 11). Naast de relatief lage produktie is de lage K

concentratie verantwoordelijk voor de lage K-output. 
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Tabel 1 I : K-ex ort via a oer van 2° snede in 1995 

K-bem. i K-out ut 
Bla 0 37 (26) 

90 35 (4) 
90 38 (7) 

........................................ ?.9. ........... J ....... ?..?. . .C~.l. ..... . 
··~·~···················· ............ .9 ............ ] ....... ?~ .. .(?.) ...... . 
Vi2 0 . 34 6 
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Voor de verwijdering van K via de nabegrazing gelden dezelfde bedenkingen als bij N (zie 2.3.2). 

Volgens Barrow (1987) wordt bij intensieve begrazing slechts 5% van de ingenomen K 

geëxporteerd. Volgens Marss (1985) wordt K meer dan P via dierlijke produktie (schapen) uit een 

Festuca-Agrostis grasland verwijderd. De output via nabegrazing is dus moeilijk in te schatten. 

4.3.3. Andere factoren van belang in deK-balans 

Gezien de lage pH van de meeste proefvelden behoort uitloging zeker tot de mogelijkheden. Dit 

geldt vooral voor de proefvlakken met een laag gehalte aan klei en organisch materiaal. Ook 

aanvoer vanuit het grondwater is waarschijnlijk verwaarloosbaar gezien de lage correlatie tussen K

gehalte van de bodem en het K-gehalte van het grondwater (zie hoofdstuk "Bodemvruchtbaarheid"). 

Over k-depositie zijn weinig gegevens bekend. Volgens Marss (1985) bedraagtdeK-depositie in 

Suffolk, Engeland, slechts 3 kg K/ha.jr. Volgens Verhoeven et al (1988) bedraagt K percipitatie 

39,3 kg K/ha. Indien deze laatste waarde eveneens voor de bestudeerde graslanden geldt zou K

depositie het verschralingsproces sterk kunnen afremmen. Aangezien K vrijwel niet voorkomt in 

organische verbindingen is het rechtstreekse effect van mineralisatie te verwaarlozen voor de K

beschikbaarheid. 

4.3.4. K-afvoer in relatie tot K-gehalte van de bodem 

In vergelijking met N en P is de K-output t.o.v. het K-gehalte van de bovenste bodemlaag veel 

belangrijker. Op korte tot middellange termijn is voor de meeste niet-bemeste proefvlakken een K

gebrek te verwachten (zie ook hoofdstuk "Beperkende factoren"). De vraag is in welke mate het 

plantbeschikbare K-gehalte op peil gehouden zal worden door aanvoer uit de lagere bodemlagen, 

via het grondwater, via vrijstelling van het gefixeerde K, ... Ook andere auteurs (Vermeer, 1986, Olff 

& Pegtel, 1994, Oomes, 1990, ... ) kwamen tot de conclusie dat K op korte tot middellange termijn 

een belangrijke beperkende factor kan zijn in verschralende graslanden met hooilandbeheer. 
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ammoniumlactaat extract van de bovenste bodemlaag (0-6 cm) in 1995 

std. max min 
24 7 . 32 . 281 . 205 ·············-·············· .. . ................... ~. ........................................................................................ . 

85 204 i 63 l 262 i 146 
oi················- ··-· 1S4········r· 22 ···r······23"ö"···· T ...... ï"5(5··········· 

······················- ..... . ............... , ...................................................... .. .. ,, ......................... . 
84 154 i 38 i 228 l 111 ................................................................................................................................................ 
8 la 116 i 51 i 294 ! 80 

•oooooooooooooooooooooooooooo ooooooooo•ooooooooooooooooooloooooooooooouooooooooooooooo&,ooooooooooooooooooooooooooo•~•o•oo•••••••••••••••••••••••• 

.~~···················· .......... U.~ ......... .L. ....... J?. ............ L.. ..... }~.~ .......... L.. ........ ~~············ 
83 l 09 i 17 i 145 : 82 vii·················· ·········ï"ö"6·········-r··········"3"9·········--r·········ïàs··········i· ········59············ 
·»2·················- ····· ïo4 ......... r·········ï·s···· ·······r·········ï"3·s-·······Mr····· ····s6············ 
............................ ...... ................................... . ................................................................ .. 
81 b 97 i 18 i 135 i 80 

4.3.5. Besluit 

Gezien het hoge K-gehalte van de vegetatie wordt bij hooilandbeheer heel watKuit het ecosysteem 

verwijderd. Aangezien de K-concentratie sterk variabel is, waarbij KMbeschikbaarheid een 

belangrijke rol speelt, is de K-output sterk afhankelijk van de K-concentratie van de vegetatie en 

vandeK-bemesting en deK-beschikbaarheid van de bodem. Op niet-bemeste proefvlakken werd 

via de 1 o snede 35-100 kg K/ha verwijderd. Op bemeste proefvlakken werd via de 1 o snede 80-180 
I 

kg K/ha verwijderd. De K-afvoer via de 2° snede is lager. Mogelijks is dit een gevolg van K-gebrek 

tijdens de zomer (zie hoofstuk "Beperkende factoren"). Gezien de hoge output aan K behoort een 

mogelijke beperking van groei t.g.v. K-gebrek tot de mogelijkheden. Anderzijds is het wel zo dat de 

lagere K-concentratie van de biomassa bij een lagere K-beschikbaarheid de verschraling afremt. 
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1. Inleidillg 

De Duitse chemicus Justus van Liebig toonde in 1840 aan dat de groei van landbouwgewassen 

dikwijls achterblijft als één essentieel element in de bodem schaars is. Hij was de eerste die het 

concept van de beperkende factoren voor de plantengroei voorstelde : planten kunnen door een lage 

beschikbaarheid van velerlei hulpbronnen in hun groei beperkt worden (licht, water, koolstof, 

nutriënten, ... ), maar in principe is slechts één factor de 'bottleneck' voor meer groei. Als deze 

beperkende factor wordt opgeheven (bijvoorbeeld door bemesting), zal de groei in eerste instantie 

toenemen totdat een andere factor beperkend gaat worden (Verhoeven et al, 1994). 

Dezelfde hulpbronnen bepalen ook in belangrijke mate de groei van natuurlijke vegetaties. Dikwijls 

is echter niet één beperkende factor voor plantengroei aan te duiden. 

In de eerste plaats is een vegetatie samengesteld uit verschillende soorten die elk kunnen verschillen 

in de wijze waarop ze een hulpbron aanboren. In vergelijking met soorten typisch voor een hoge 

bodemvruchtbaarheid, absorberen oligotrofe soorten relatief weinig nutriënten onder nutriënt-rijke 

omstandigheden maar evenveel, of soms zelfs meer, onder nutriënt-arme omstandigheden (Chapin, 

1980). Vlinderbloemigen (Trifolium spp.) bijvoorbeeld zijn in staat om atmosferisch stikstof in hun 

wortelknolletjes te binden, waardoor deze planten vaak gelimiteerd worden door P of K. Sommige 

plante~ bezitten de mogelijkheid om N en P op te slaan (Grootjans, 1986). Andere mogelijkheden 

van planten om de nutriëntbeschikbaarheid te vergroten zijn de uitscheiding van H+ of HC03- (de 

rhizosfeer pH kan met meer dan één eenheid veranderd worden), zuurstofuitscheiding in anaeroob 

milieu, uitscheiding van fosfatase welke de hydrolyse van organische fosfaten bevordert en 

stimulering van mineralisatie door uitscheiding van oplosbare organische componenten (Chapin, 

1980). 

In de tweede plaats beïnvloeden nutriënten elkaar. N-opname wordt bevorderd bij een grotere P

beschikbaarheid en omgekeerd (Shaver & Melillo, 1984). Standplaatsfactoren zoals 

grondwaterregime en -kwaliteit bepalen verder in belangrijke mate de beschikbaarheid aan 

nutriënten. Het vochtgehalte in de bodem speelt een belangrijke rol in de aard en snelheid van heel 

wat bodemprocessen, en bijgevolg in de plantbeschikbaarheid van nutriënten (Grootjans, 1985; 

Etherington, 1983; Verhoeven et al, 1994, ... ). 

Bij het herstel en het behoud van soortenrijke graslanden is de kennis van de beperkende factor en 

de factoren die deze bepalen van groot belang. Volgens Koerselman & Verhoeven (1995) is bij 

herstel van soortenrijke vegetaties het belangrijk om op korte termijn de produktie terug te dringen 

door een verdere limitatie van de beperkende factor. Op langere termijn is het volgens hen echter 

belangrijk om co-limitatie te verkrijgen zodanig dat bij een stijgende beschikbaarheid van één 

nutrient de produktie laag blijft. Co-limitatie kan bovendien voor een grotere biodiversiteit zorgen 

aangezien plantesoorten verschillend reageren op beperking van één nutriënt. Bovendien kan 

gedurende het groeiseizoen de ene beperkende factor vervangen worden door een andere afhankelijk 

van de weersomstandigheden Grootjans et al ( 1986). 
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Voor het vaststellen van de nutriëntenbeperking kan men gebruik maken van verschillende 

methoden. Bepaling van de bodemvruchtbaarheid is de meest voor de hand liggende methode. De 

relatie tussen bodemvruchtbaarheid, produktie en soortensamenstelling levert echter geen eenduidig 

beeld op (zie ook hoofdstuk "Bodemvruchtbaarheid"). De chemische bodemvruchtbaarheid neemt 

trouwens slechts zeer langzaam af bij het stopzetten van bemesting en tweemaal maaien per jaar 

(Bakker, 1987). 

Een hernestingsexperiment levert in principe het meest zekere bewijs voor het vaststellen van een 

groeibeperkende stof, omdat een directe relatie tussen respons (=toename van de groei) en dosis van 

een voedingsstof causaal kan bepaald worden. Nadeel is echter dat dergelijke proeven veel tijd 

vergen. Een aanvulling geven nutriëntenanalyses van het plantmateriaal. Wanneer na een 

experiment met een bepaald element wèl de biomassa toeneemt, maar niet de concentratie van dat 

element in het plantaardig materiaal, dan is dit een extra aanwijziging dat het betreffende nutriënt 

beperkend is voor de groei (Verhoeven et al, 1994). 

De chemische samenstelling van planten is m.a.w. een andere hulpmiddel om de 

bodemvruchtbaarheid te bepalen bij een lage nutriëntbeschikbaarheid (Pegtel, 1987). Ook Vermeer 

& Verhoeven (1987) vonden een significant positief verband tussen de produktie en de gehaltes N, 

P en K die deze bevatte. Uit de landbouwwetenschap is bekend dat gewassen bij een hoog 

nutriëqtenaanbod meer opnemen dan nodig is voor hun groei ('luxe-consumptie' ), waardoor de 

nutriëntengehaltes van de volwassen planten relatief hoog zijn. Bij vermindering van het 

nutriëntenaanbod daalt het nutriëntengehalte van de plant, tot dat een 'kritische waarde' wordt 

bereikt, waarna de groei afneemt en beperkt wordt door de betreffende voedingsstof (Verhoeven et 

al, 1994). Volgens De Wit et al (1963) zijn de kritische concentraties voor landbouwgewassen 

respectievelijk 14 g N/kg, 0,7 g P/kg en 8 g K/kg. De gehaltes aan N en vooralP enK in het gras 

nemen af gedurende het groeiseizoen en zijn afhankelijk van de plantesoort (Korevaar, 1986). Dit 

relativeert de bruikbaarheid van de door De Wit bepaalde kritische gehaltes. Seizoenale variaties in 

nutriëntengehalte treden vaak parallel op voor verschillende elementen. Relatieve nutriëntengehaltes 

t.o.v. andere elementen kwmen bijgevolg een betere indicatie van de beperkende factor geven 

(Prentki et al, 1978). Prummel (1973) vond dat het optimale P-gehalte voor grasgroei 

(landbouwkundig gebruik) afhankelijk is van het ruw eiwitgehalte in het gras. Hij vond de volgende 

relatie: 

P = 0,729 + 0,0236 x re- 0,00003 x re2 

Sluijsmans (1963) stelde een relatie op voor het ideale K-gehalte: 

K = 16 + 0,076 x re 

Verhoeven et al (1994) stellen N/P-ratio's voor om de nutriëntbeperking te bepalen in (half-) 

natuurlijke vegetaties. Op basis van literatuurgegevens werden kritische N/P-ratio's van het 

plantaardig materiaal bepaald. In 31 van 34 studies zijn de resultaten van hernestingsproeven in 

overeenstemming met de NIP-ratio. Zij concludeerden dat een ratio tussen 14 en 16 een situatie 

aanduidt waarbij beide nutriënten niet beperkend zijn of waarbij beide nutriënten beperkend zijn 
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(co-limitatie), een NIP-ratio kleiner dan 14 geeft een N-beperking aan terwijl een NIP-ratio groter 

dan 16 een P-beperking aanduidt. Shaw (1981) beschreef de voor een optimale grasgroei benodigde 

PenKin de vorm van een PIN-ratio van minstens 0,12 en een KIN-ratio van minstens 1. 

2. Resultaten 

2.1. Minerale gehalte van de 1° snede : beperkende factoren in bet voorjaar 

In Tabel I wordt een overzicht gegeven van richtwaarden van beperkende factoren volgens De Wit 

(1963), Prurnmel (1973), Sluijsman (1963), Verhoeven et al (1994) en Shaw (1981). In Tabel 2, 

Tabel 3 en Tabel 4 worden de minerale gehaltes van de biomassa in juni en enkele afgeleide 

parameters van alle proefvlakken weergeven. Om interactie met bemesting uit te schakelen en de 

ontwikkeling van graslanden bij stopzetten van de bemesting na te gaan wordt in Tabel 5, Tabel 6 

en Tabel 7 de resultaten van de niet-bemeste proefvlakken weergeven. 

Tabel 1: Richtwaarden van beperkendefactoren volgens De Wit (1963), Shaw (1981) en Verhoeven 
(199./ 

De Wit Shaw Verboeven 
N N < 14 N/P < 14 ..................................................................................................... ~·················································~················· ······ ................... . 
K K < 8 ~ KIN<l ~ 
P ................................ ......... r < o,7 ......... ! ......... Pn~i"< .. ö'ji' ... 1 ............. NÏP ·.;; ï6 ............. . 

Tabel 2: N-, P-en K- ehalte en enkele a 

proefveld N P K 

Bla 
Blb 
B3 

arameters van de 

KIN 

0,9 (0,3) 
1,0 (0,2) 
0,9 (0,1) 
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proefveld N P K i PIP opt. j KIK opt. NIP KIN 
D.S. l D.S. l D.S. i i 

Bla 15,7 (1 ,5) ~ 3,0 (0,3) ~ 17,9 (4,0) l 1,07 (0,06) ~ 0,77 (0, 17) ~ 5,3 (0,4) 1,2 {0,3) 
Blb 14,7 (2,5) l 2,7 (0,3) j 16,9 (2,8) 1,01 (0,08) l 0,73 (0,11) l 5,5 (0,7) 1,2 (0,2) 
B3 15,8 (1,9) ~ 3,0 (0,2) ~ 23,1 (3,3) 1,10 (0,06) i 0,98 (0,12) ~ 5,2 (0,5) 1,5 (0,2) 

I I I ! 

B4 14,9 (2,0) i 3,0 (0,2) ! 20,5 (2,4) 1,12 (0,11) i 0,89 (0,11) ! 5,1 (0,8) 1,4 (0,3) 
BS 15,2 (0,9) j 1,9 (0,3) l 9,0 (2,2) 0,76 (0,03) j 0,38 (0,14) j 7,4 (0,3) 0,6 (0,2) 
Dl 15,8 (1,6) j 2,5 (0,2) l 20,2 (3,6)! 0,80 {0,13) j 0,71 (0,22) j 7,3 (1,1) 1,0 (0,3) 
D2 16,7 (2,4) ! 2,7 (0,2) ! 23,9 (2,3) l 0,93 (0,07) l 1,00 (0, 11) l 6,3 (0,8) 1,5 (0,3) 
03 16,3 (2, 1) l 2,4 (0, I) !12,7 (1 ,2) : 0,97 (0,06) l 0,98 (0,09) j 6,0 (0,6) I ,4 (0,2) 
Vit 14,1 (1,6) j 2,9 (0,2) j 18,8 (3,6) j 1,12 (0,14) i 0,78 (0,18) i 5,0 (0,8) 1,3 (0,3) 

Y~ ...................... P.?} .. (9..~~2 . .L.f.J.~ .. (Q!.D .... U.?.?.~ .. üA2..l ... ~.~}.~ .. (Q?.Q?.J.l .. 9..~?.?. . .(Q?}.~!..l....~?.~ .. (9.l?.2. .. .l ..... ~.èJQ.!~L .. 
alle 15,3 2,1 i 2,7 0,3 ~ 19,5 4,5 i 1,01 {0,15 i 0,82 (0,20) ~ 5,7 (l,l ~ 1,3 0,3 

proefveld PIP opt. 1. KIK opt. 1. N/P 
/k D.S. i /k, D.S. l Ik D.S. 

KIN N p K 

Bla 15,9 (2, I) l 2,6 (0,3) l 16,4 (3,6) 0,94 (0,07) l 0,70 (0, 16) l 6, I (0,6) 1,0 (0,3) 
Blb 14,1 (2,1) l 2,0 (0,3) i 17,7 (4,5) 0,76 (0,13) Ï 0,88 {0,20) l 7,4 (1,4) 1,2 (0,3) 
B3 15,8 (2,7) l 2,6 (0,3) j19,4 (3,8) 0,94 (0,07) j 1,18 (0,20) l 6,1 (0,6) 1,3 (0,2) 
B4 14,7 (1,9) j 2,7 (0,2) i 16,8 (2,7) 1,02 (0,07) j 1,00 (0,16) j 5,5 (0,6) 1,2 (0,2) 
BS 16,4 (0,3) l 1,7 (0,3) l 9,4 (1,2) 0,61 (0,10) i 0,56 (0,07) i 9,7 (1,5) 0,6 (0,1) 
Dl 16,6 (2,9) l 2,3 (0,3) ~ 16,3 (2,2). 0,82 (0,08) l 0,97 (0,13) ~ 7,1 (0,9) 1,0 (0,3) 
02 18,6 (2,7) l 2,3 (0,3) j t3 ,7 (2,7) l 0,77 (0,07)! 0,81 (0,16)! 8,0 (1,1) 0,7 (0,2) 
03 17,3 (2,3) l 1,9 (0,3) i 10,8 (0,7) i 0,66 (0,08) l 0,64 (0,04) i 9,1 (1,1) 0,6 (0,1) 
Vil 14,7 (1,6)! 2,2 (0,3) ! 14,3 (2,3) l 0,84 (0,10) ! 0,86 (0,13) ! 6,7 (0,7) 1,0 (0,2) 

Y~ ................... J~?} ... Q?.~2 .. L...~J.~ .. (9.?.D .... L.U.?.~ .. ü.~~2..L..Q.~?.J ... (Q?.Q1.2 .. l..9.A?. .. (Q?.Q~.2..l.. .. ?.?.7..(Q.~~L.l.. .. 9.?.~ .. (Q.l9.L .. 
alle 15,8 2,5 ~ 2,3 0,4 i 15,7 3,8 i 0,85 0,13 i 0,88 0,23 i 6,9 1 ,4 ~ 1,0 0,3 

Volgens de kritische waarden van De Wit is enkel N beperkend voor een aantal proefvelden. In de 

Bourgoyen is geen significante daling en/of stijging van het N-gehalte waameeembaar. Het N

gehalte van de proefvelden in de Dijlevallei en Vierset zijn hoger in 1995 dan in 1994. Opvallend is 

het sterk dalende P- en K-gehalte van de vegetatie in de Dijlevallei en Vierset in 1995. Dit geldt 

zowel voor de bemeste als de niet-bemeste proefvelden zodanig dat niet alleen de lagere bemesting 

van belang is. 

De KIN-ratio van het Calthion in de Bourgoyen (B5) is voor de drie jaar steeds significant lager dan 

de waarde vooropgesteld door Shaw (1981). Opvallend is de sterke daling van de KIN-ratio voor de 

proefvelden in de Dijlevallei en Viersel in 1995 t.o.v. 1994. In de Dijlevallei is de produktie in 1996 

lager wanneer geen P en K toegediend wordt (zie hoofdstuk "Droge stof opbrengsten"). Dit 

bevestigt K- en/of P-gebrek. Volgens Verhoeven (1994) is P nergens beperkend. Volgens Shaw 

daarentegen is P wel beperkend voor de Calthions in de Bourgoyen (B5) en Dijlcvallei (03) in 

1995. 
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Opvallend is dat de proefvelden met de hoogste soortenrijkdom (85, D2, D3 en Vi2) de hoogste 

NIP-verhouding hebben en de laagste KIN-verhouding. Mogelijks is dit te wijten aan de botanische 

samenstelling. Anderzijds kan dit ook beteken dat deK- en P-beschikbaarheid op deze proefvelden 

het laagst is. 

Prumrnel ( 1973) en Sluijsmans (1963) definieerden de strengste criteria voor respectievelijk P enK. 

Volgens hen zijn bijna alle proefvelden beperkend voor P en K. Hun onderzoek was in eerste 

instantie landbouwkundig gericht zodat strengere criteria logisch zijn. Bijgevolg zijn hun criteria 

voor ecologische doelstellingen niet bruikbaar. 

Tabel 5: N-, P- en K-gehalte en enkele afgeleide parameters van de niet-bemeste proefvlakken in 
1993 
proefveld 

Bla 
Bib 
83 

N p K NIP 

5,5 (0,3) 
5,5 (0,4) 
6,8 (0,6) 

KIN 

0,7 (0,4) 
1,0 (0,2) 
0,8 (0,1) 

Tabel 6: N-, P- en K-gehalte en enkele afgeleide parameters van de niet-bemeste proefvlakken in 
1994 
proefveld N p K NIP KIN 

Bla 16,7 (1.3) j 2,9 (0,3) j 14,2 (6,6) j 5,7 (0,3) 0,8 (0,4) 
Blb 12,7 (1,4) j 2,5 (0,3) ~ 13,0 (2,2) j 5,2 (0,8) 1,0 (0,1) 
B3 14,6 (7,1) ~ 3,0 (0,1) ~ 20,0 (1,8) ~ 4,8 (0,2) 1,4 (0,1) 
84 13,7 ( 1,7) l 3,0 (0,2) ! 18,5 (2,2)! 4,6 (0,4) 1,4 (0,3) 
BS 15,2 (0,9) j 1,9 (0,2) i 9,0 (2,2) ! 7,4 (0,3) 0,6 (0,2) 
Dl I5,0 (1,9) ~ 2,4 (0,2) ! 17,4 (5,9) 1 6,7 (I,3) 1,0 (0,4) 
D2 18,0 (1,8) j 2,6 (0,1) j 23,3 (3,9) j 6,8 (1,0) 1,4 (0,1) 
D3 16,3 (2, I) ! 2,4 (0, I) ! 12,8 (1 ,2) ! 6,0 (0,6) 1,4 (0,2) 
Vil 13,7 (1,2) ~ 2,9 (O,I ) ! I5,5 (3,2)! 4,7 (0,9) , I ,4 (0,3) 

.Y.~ .................... r~.r} .. (9..~?.L ... ?..~~ . .CQr.~.2. ... L .. ~.~~gJ.~.A2..L ... ~?.~ .. (9.?.~2. ... l.. ... ~.?.~ . ..CQ.!?.2. ... . 
alle 14,9 2,1 ! 2,6 0,4 i 15,9 5,0 ~ 5,7 1,2 ! 1,2 0,4 
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Tabel 7: N-, P- en K-gehalte en enkele afgeleide parameters van de niet-bemeste proefvlakken in 
1995 
proefveld N p K NIP KIN 

Bla 16,8 (2,7) ~ 2,7 (0,4) j 14,5 (5,6) ~ 6,3 (0,8) 0,9 (0,3) 
Blb 13,5 (2,5) l 1,9 (0,6) ! 15,5 (7,1) l 7,5 (2,7) 1,1 (0,3) 
83 14,4 (0,2) l 2,5 (0,1) l 17,0 (2,3) l 5,7 (0,3) 1,2 (0,1) 
84 13,1 (0,8) i 2,7 (0,1) 116,5 (2,2) i 4,9 (0,4) 1,3 (0,2) 
85 16,4 (0,3) 1 1,7 (0,3) ~ 9,4 (1,2) l 9,7 (1,5) 0,6 (0,1) 
Dl 16,7 (4,7) i 2,4 (0,4) i 16,0 (2,2) i 7,0 (1,0) 1,0 (0,2) 
02 17,8 (1,9) j 2,2 (0,2) j 11,1 (4,1) j 8,2 (1,2) 0,6 (0,3) 
03 17,3 (2,3) i 1,9(0,3) i 11,0(0,7) i 9,1 (1,1) 0,6(0,1) 
Vil 15,1 (1,1) l 2,1 (0,3) l 13,2 (3,7) l 7,2 (0,7) 0,9 (0,2) 

Y~--------·---------- .. r~~-~--ü-~?.) .. l .. J..~~--(9.?U . ..l ... ~..!.?.~ .. Q.~~tl .... 7.?.7..(Q.~~) .... l .... 9.?.~ .. (Q.?9.)._ .. 
alle 15,5 2,4 i 2,2 0,4 i 13,4 4,0 i 7,3 1,7 i 0,9 0,3 

De nutriëntengehaltes van de niet-bemeste proefvlakken zijn gelijkaardig aan de resultaten van alle 

proefvlakken. De gemiddelde KiN-verhouding van de niet-bemeste proefvlakken is lager t.o.v. het 

gemiddelde van alle proefvlakken. 

2. 2. Minerale gehalte van de 2° snede : beperkende factoren in zomer 
' 

Van de proefvlakken met een hooilandbeheer werd ook de minerale samenstelling van de 2° snede 

bepaald. Dit stelt ons in de mogelijkheid om de beperkende factor gedurende de zomer van deze 

proefvelden te bepalen. 

Tabel 8: N-, P-en K- ehalte en enkele a 

Bla 
85 
Vi2 

N p K KIN NIP 

Bet N-gehalte van de 2° snede is hoger dan de 1° snede (zie Tabel 8) . Proefveld B1a werd na de 

eerste maaibeurt nochtans niet bemest zoals bij het begin van het groeiseizoen. De hogere N

concentratie van de 2° snede kan verklaard worden door de verhoogde N-mineralisatie van de 

bodem ten gevolge van de verlaagde grondwatertafel (Vermeer, 1986). Door de verhoogde 

mineralisatie tijdens de zomer wordt N minder/niet beperkend. N-bemesting na de 1° snede lijkt dus 

overbodig. 

Het P-gehalte van proefveld Bla en Vi2 is hoger, het P-gehalte van proefveld B1a is van dezelfde 

grootte orde. Mogelijke verklaringen voor een verhoogde P-beschikbaarheid zijn P-mineralisatie en 

een verlaagde pH. DeP-beschikbaarheid is groter bij een lagere pH (Verhoeven et al, 1994). Bij 

verlaging van de grondwatertafel wordt de invloed van 'zuur' regenwater groter. Ook mineralisatie 

en nitrificatie, processen die gestimuleerd worden bij een lagere grondwatertafel, zorgen voor een 
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lagere pH. Bij aanhoudende lagere grondwaterstand wordt P-beschikbaarheid veelal teruggedrongen 

door fixatie van fosfaat door hydroxiden van ijzer (Fe3+). 

Het K-gehalte van proefveld Bla en in mindere mate van B5 is lager. Het K-gehalte van Vi2 is 

hoger. Opvallend is vooral de lagere KIN-verhouding. Waarschijnlijk is de verlaagde K-concentratie 

en KIN-ratio vooral een gevolg van de verhoogde N-beschikbaarheid met als gevolg dat K 

beperkend wordt. Ook andere auteurs wijzen op verandering van beperkende factor gedurende het 

groeiseizoen en bij daling van de grondwatertafel (Grootjans et al; 1986, Vermeer, 1986; ... ). 

2.3. Relatie met soortenrijkdom 

Ge7ien de mogclijks belangrijke indicatie van de KIN- en NIP-ratio op de vegetatie werd de relatie 

met de soortenrijkdom berekend (zie Tabel 9). Opvallend is de significante relatie die aanduidt dat 

de soortenrijkdom daalt bij een stijgende KIN- en PIN-ratio. 

Tabel 9 : Regressievergelijking met soortenrijkdom als afhankelijk veranderlijke en KIN- en PIN
ratio als onajhankel!jk veranderlijke 

Regressievergelijking N R l R2 p 

S<?g.~~!.u.".Uk.~~-~ ....... ~~ .~}.Q .. ~ ~-~E~.~~~ ........... .L. .... U.~ .. .. l .... .9.?.?..9. .... J .9.?.~? ... . t. 9.?.9.9.9. .. 
soortenrijkdom = 31 - 90 x PIN-ratio j 118 i 0,42 i 0,18 i 0,000 

3. Besluit 

- Op basis van het minerale gehalte van het gewas is voor een aantal proefvelden naast N ook K als 

beperkende factoren te verwachten. Dit is in overeenstemming met de resultaten van de 

nutriëntenbalansen en de produktiebepalingen. 

-De criteria voor P als beperkende factor uit de literatuur (Verhoeven, 1994; Shaw, 1981) zijn sterk 

verschillend. Op basis van de NIP-ratio voorgesteld door Verhoeven is P voor geen enkel proefveld 

beperkend. Volgens Shaw is P beperkend in proefveld B5 en D3. 

-De proefvlakken met de soortenrijkste vegetatie bezitten de laagste NIP-ratio en de hoogste KIN

ratio. Mogelijksis dit te wijten aan de botanische samenstelling. Anderzijds kan dit ook beteken dat 

deK- en P-beschikbaarheid op deze proefvelden het laagst is. 
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In dit onderzoek wordt de invloed van beheersmaatregelen op graslanden bestudeerd. Hiervoor 

worden 10 proefvelden intensief opgevolgd. De proefvelden worden onderverdeeld in proefvlakken 

zodanig dat het effect van 4 hernestingstrappen per proefveld nagegaan kan worden. De parameters 

die bepaald worden zijn bodemvruchtbaarheid, grondwaterregime en -kwaliteit, 

oppervlaktewaterkwaliteit, vegetatie, droge stof produktie, voederwaarde en minerale samenstelling 

van het gewas. De graslanden worden zowel vanuit ecologisch als landbouwkundig standpunt 

geëvalueerd. 

In het algemeen is het gehalte aan nitrische stikstof voor het groeiseizoen van de laag-bemeste 

proefvelden lager dan van een weide met een gangbaar bemestings-, beweidings- en maairegimc. 

Het gehalte aan ammoniakale stikstof is, als gevolg van de hoge grondwaterstand, hoger. 

Uit de resultaten blijkt verder dat bepaling van de chemische bodemvruchtbaarheid geen goede 

parameters zijn om de werkelijke beschikbaarheid aan N, P en K aan te duiden. Er wordt bij de 

bepaling van de bodemvruchtbaarheid onder andere geen rekening gehouden met de 

nutriëntencyclus (mineralisatie-immobilisatie-... ) in de bodem. Deze methodes houden eveneens 

geen rekening met de mobiliteit van ionen in oplossingen en de bodemstructuur en dus met de 

beweging van nutriënten naar de wortel. Zeker in nutriënt-armere, meer natuurlijke ecosystemen 

zijn deze chemische bodemanalyses te grof om een juiste indicatie van de bodemvruchtbaarheid te 

geven. Het fosfaatgehalte van de bodem is wel van belang omdat het een goede indicatie is van het 

voormalig landbouwkundig gebruik (bemesting). 

De meeste proefvelden worden gekenmerkt door een gelijkaardige duurlijn als de proefvelden met 

een Calthionvegetatie. Op basis van grondwaterregime is het bijgevolg te verwachten dat bij een 

verdere verschraling de graslanden evolueren in de richting van een Calthionvegetatie. De drogere 

graslanden worden gekenmerkt door een Arrhenatheretumvegetatie. Uit clusteranalyse van 

grondwaterpeil- en grondwaterkwaliteitsparameters en vegetatie blijkt dat de proefvelden veelal op 

een gelijkaardige wijze categorieën vormen. Dit wijst er op dat het grondwaterregime en -kwaliteit 

een belangrijke invloed uitoefent op de abiotische standplaatsfactoren en bijgevolg op de vegetatie. 

De produktie is een belangrijke parameter in het onderzoek. In de eerste plaats duidt deze parameter 

aan welke (landbouwkundige) opbrengst te verwachten is bij het gevoerde beheerd met lage 

bemestingsgiften. Anderzijds is een hogere soortenrijkdom slechts te verwachten bij een daling van 

de concurrentie van de dominante soorten en bijgevolg van de produktie. De gemiddelde produktie 

van de I o snede (half juni) daalt van 5500 kg/ha in 1995, over 5100 kg/ha in 1995 tot 4900 kg/ha in 

1996. Vooral de produktie van de niet-bemeste proefvlakken daalt in 1996 sterk. Het verschil in 

produktie tussen proefvlakken bemest met 30 kg N/ha, 60 kg Nlha en 90 kg N/ha blijft voorlopig 

beperkt maar wordt voor een aantal proefvelden wel duidelijk. Op langere termijn zijn grotere 

verschillen te verwachten. Van sommige niet-bemeste proefvlakken wordt de produktie in 1996 



Besluit 95 

even hoog (laag) als van het botanisch waardevolle Calthion in de Bourgoyen, namelijk 4000 kg/ha. 

Op jaarbasis daalt de produktie van heel wat niet-bemeste proefvlakken beneden 6000 kg/ha. Dit is 

volgens Altena & Oornes ( 1991) het produktieniveau waartoe produktieve graslanden moeten 

teruggebracht worden wanneer getracht wordt om een waardevolle, soortenrijke vegetatie te 

ontwikkelen. 

Er is geen verschil waarneembaar in produktie van de 2° snede tussen graslanden bemest in het 

voorjaar en niet-bemeste graslanden. De produktie van de 2° snede bedraagt gemiddeld 3220 kg/ha 

in 1994 en 2750 kg/ha in 1995. Landbouwkundig is het belangrijk dat de zomerproduktie (na 

maaibeurt rond 15 juni) van soortenrijke, niet-bemeste Calthion-graslanden ongeveer even hoog is 

als licht bemeste graslanden. Bij een voldoende hoge voederwaarde van dit gras biedt dit 

mogelijkheden voor zomerbeweiding. In de zomer is er landbouwkundig namelijk een gebrek aan 

voldoende vers gras tengevolge van de vertraagde zomergroei van (produktieve) graslanden. 

De biodiversiteit (soortenrijkdom en Shannon index) neemt in het algemeen slechts traag toe. Bij 

nulbemesting is de biodiversiteit in het algemeen iets hoger dan bij bemesting. Ook vele andere 

onderzoeken duiden aan dat de effecten van verschraling van graslanden op de vegetatie slechts na 

een aantal jaar optreden (Oomes & Altena, 1986; Bakker, 1987). Bovendien daalde de produktie 

maar r~cent zodat de vestiging van nieuwe soorten pas gedurende de volgende jaren te verwachten 

is. In 1996 werd voor het eerst in een aantal proefvelden duidelijke verschillen in de vegetatie als 

gevolg van de verschillende hernestingstrappen waargenomen. Een groter onderscheid is in de 

toekomst te verwachten. 

Uit de inzaaiproeven blijkt dat, behalve enkele uitzonderingen, geen planten kiemen op de intacte 

zode. Op de afgeplagde stroken kiemden de meeste ingezaaide soorten wel. Dit wijst er op dat niet 

alleen de dispersiedrempel (zaden kunnen het gebied niet bereiken) groot is maar dat ook de 

kiemingsdrempel (zaden kunnen niet kiemen) nog te groot is. De meeste ingezaaide soorten 

vestigen zich enkel bij de lagere bemestingstrappen. Sommige soorten breiden, waarschijnlijk 

hoofdzakelijk via vegetatieve vermenigvuldiging, zelfs uit. De vestigingsdrempel is dus minder 

groot. Zowel bij kieming als vestiging is waarschijnlijk vooral (licht-)concurrentie en structuur van 

de vegetatie van belang. 

De verteerbaarheidscoëfficient van het gewas varieert van 57% tot 72%, de VEM-waarde van 680 

tot 900 per kg D.S .. Dit betekent dat de energiewaarde van het hooi ideaal is voor jongvee en 

droogstaande koeien. Voor hoogproduktieve melkkoeien is de energiewaarde van hooi bij dergelijke 

late maaibeurten en het lage hernestingsniveau te laag. De verteerbaarheid van de 1 o snede gemaaid 

half juni is hoger bij een hoge grondwaterstand en calciumrijk grondwater in het voorjaar. Dit 

betekent dat vanuit landbouwkundig oogpunt laat maaien van de 1° snede best toepasbaar is op 

graslanden met een hoge grondwaterstand en calciumrijk grondwater. Ook vanuit 

natuurbehoudsstandpunt zijn dit sterk gewaarde standplaatsfactoren. 
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Een nutriêntenbalans werd opgesteld met als doel de mogelijke afname aan nutriënten in relatie tot 

de mestgift te bepalen. Hieruit blijkt dat de netto N-afvoer zoals te verwachten het grootst is bij 

nulbemesting. Bij hooilanduitbating (2 x hooien) is de nutriëntenafvoer groter dan bij nabegrazing 

van de toemaat. N-depositie is een belangrijke factor in de N-balans wanneer het hernestingsniveau 

laag is. Bij bemesting met 60 kg N/ha of 90 kg N/ha is het mogelijk dat een 2° snede noodzakelijk 

is, of zelfs niet voldoende is, om een negatieveN-balans (N-afvoer) te bereiken. In vergelijking met 

het totaalgehalte aan N in de bodem is de N-vcrwijdering via hooilanduitbating uiterst beperkt 

(minder dan I%). De P-onttrekking van niet en weinig bemeste graslanden is laag. Gemiddeld 

wordt slecht 6-10 kg P/ha verwijderd van niet bemeste en 10-20 kg P/ha van bemeste proefvlakken 

via een I 0 snede half juni. Via een 2° snede wordt 5-10 kg P/ha verwijderd. Bij nabegrazing 

bedraagt de geschatte output slecht 2-3 kg P/ha. Bovendien bevatten de meeste proefvelden ten 

gevolge van jarenlange (over-)bemesting en de immobiele eigenschappen van P een te hoog P

gehalte om op korte tot middellange termijn aan P-gebrek te lijden. De K-verwijdering is sterk 

afhankelijk van de K-concentratie van de vegetatie. Op niet-bemeste proefvlakken werd via de 1° 

snede 35 tot 100 kg K.Jha verwijderd, op bemeste proefvlakken 80-180 kg K.Jha. Gezien de hoge 

output aan K behoort een mogelijke groeibeperking als gevolg van K-gebrek tot de mogelijkheden. 

Anderzijds is het wel zo dat de lagere K-concentratie van de biomassa bij een lagere K-, 

beschikbaarheid de verschraling afremt. 

Op basis van het minerale gehalte van het gewas is voor een aantal proefvelden naast N ook K, en in 

mindere mate P, als beperkende factor te verwachten. Gezien de hogereN-beschikbaarheid doorN

mineralisatie is vooral tijdens de zomer het belang van K-gebrek groot. Ook de nutriëntenbalansen 

en de produktiebepalingen bevestigen dit vermoeden. 

In het algemeen evolueren de proefvelden in de Bourgoyen minder vlug dan de proefvelden in de 

Dijlevallei en Viersel. Waarschijnlijk is vooral de intensiteit van de vroegere lanbouwuitbating 

(bemesting) hierbij van belang. Om meer definitieve besluiten te kunnen nemen is het belangrijk om 

de proefopzet te behouden (constant beheer). Vooral aan de evolutie van de verschillende 

parameters en de interactie tussen deze parameters zal tijdens de volgende biënnale veel aandacht 

besteed worden. In samenwerking met sectie 5 zal een natuurwaarde aan de verschillende 

graslanden en beheersmaatregelen gegeven worden zodanig dat de graslanden zowel vanuit 

landbouwkundig als ecologisch oogpunt economisch geëvalueerd kunnen worden. 
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