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 8.1 DE VLAAMSE AKKERBOUWBODEM: FOSFOR EN BODEMORGANISCHE STOF 

Als gevolg van de overproductie aan mest in voorbije decennia werd meer P via dierlijke 

mest aan de bodem toegevoegd, dan werd opgenomen door de gewassen. Dit werd nog 

versterkt door het hoge gebruik van P bevattende, samengestelde minerale meststoffen 

in intensieve akkerbouw en tuinbouw. Door de relatieve immobiliteit van P, werd steeds 

meer P in de bodem opgeslagen via adsorptie- en precipitatieprocessen. Gaandeweg 

steeg de P-voorraad van de Vlaamse landbouwbodem en leidde dit tot graduele verhoging 

van P-verliezen naar het milieu toe via erosie, run-off en uitspoeling. Ongeveer 75 tot 95% 

van de bodemstalen van akkerland uit streken met lichte textuurgronden die werden 

geanalyseerd bij de Bodemkundige dienst in de periode 2008-2011, hebben een P-AL 

gehalte hoger dan de streefwaarde (zie Figuur 1). Dit terwijl de vooropgestelde streefzone 

voor P-AL (12 tot 18 mg P-AL/100g luchtdroge grond) in Vlaanderen reeds beschouwd 

wordt als veruit de hoogste van Europa (Jordan-Meille et al., 2012). In de Kempen, de 

Vlaamse zandstreek en de Zandleemstreek had respectievelijk 4,2%, 14,6% en 8,6% van 

de bodemstalen zelfs een P-AL gehalte van meer dan 60 mg P/100g luchtdroge grond 

(Maes et al., 2012). 

 

 

  

Gebaseerd op het doctoraatsonderzoek van Thijs Vanden Nest (2011-2014), in 

samenwerking met de KU Leuven (prof. Roel Merckx): “Long term use of different 

organic fertilizer types and impact on phosphorus leaching”. 
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Figuur 1. Evolutie in het aantal bodemstalen van akkerbouwbodems met een te hoog P-AL gehalte 

(>180 mg P-AL/kg) en een suboptimaal TOC-gehalte van de bouwvoor (0-23 cm), geanalyseerd door 

de bodemkundige dienst van België voor de regio’s Vlaamse zandstreek, Kempen en 

Zandleemstreek (gebaseerd op Maes et al. (2012) 

Als gevolg van de EU-nitraatrichtlijn (1991/676/EEC) en de EU-kaderrichtlijn water 

(2000/60/EC), werden de mestactieplannen in Vlaanderen geïntroduceerd. Door het aan 

banden leggen van de bemesting werd de opbouw van de P-voorraad in de bodem 

gestopt. Dankzij maatregelen zoals verlaging van P-gehaltes in het veevoer en 

mestverwerking, kon het P-surplus in Vlaanderen worden weggewerkt. De bodembalans 

is sinds 2008 zelfs licht negatief (VMM, 2014). De P-bemesting voorgeschreven volgens de 

normen van MAP IV (2011-2014) bevinden zich echter nog steeds maar net onder het 

punt van evenwichtsbemesting voor heel wat teelten. Evenwichtsbemesting houdt in dat 

ongeveer evenveel wordt bemest dan dat het gewas onttrekt aan de bodem. Ondanks de 

grote inspanningen van de landbouwsector, impliceert dit dus dat het opvullen van de 

norm dan wel niet zal zorgen voor een verdere stijging van de P-voorraad van de bodem, 

maar ook niet tot een daling. Door de relatieve immobiliteit van het element P in de 

bodem en de lage concentraties die reeds leiden tot eutrofiëring van het milieu, kan het 

diffuse P-verlies uit landbouw op dit niveau van bemesten blijvend een probleem vormen. 

Naast het te hoge P-gehalte van de Vlaamse landbouwbodems stelt zich ook het 

probleem van de dalende bodemorganische stofgehaltes. In Figuur wordt geïllustreerd 

dat het aandeel bodems met een te laag bodemorganische stofgehalte (gemeten als 
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totaal organische koolstofgehalte of kortweg TOC-gehalte) gestaag toenam in de voorbije 

20 jaar. Ook al is er een kentering in deze grafiek merkbaar, toch heeft 20 tot 40% van de 

bemonsterde akkerlandbodems in deze streken tot op vandaag een suboptimaal TOC-

gehalte. De redenen die men hiervoor aanhaalt zijn: gedeeltelijke vervanging van stalmest 

door mengmest, verdunningseffect van het TOC-gehalte door dieper te gaan ploegen, 

verhoogde C-mineralisatie door intensievere bodembewerking, verlaagde aanvoer van 

dierlijke mest per eenheid oppervlakte, een verschuiving in de keuze van gewassen van 

granen naar hakselmaïs en wortel- en/of groentegewassen, verhoging van de oogstindex 

(verhouding geoogst plantenmateriaal en oogstresten), enz (LNE, 2009). 

Tabel 1. Enkele richtwaarden voor gehaltes aan effectieve organische stof (EOS, organische stof die 

een jaar na toediening aan de bodem nog niet is gemineraliseerd) en P-gehaltes (op vers gewicht) 

van enkele organische meststoffen/bodemverbeterende middelen. De C/P ratio is berekend op 

basis van het totaal C- en totaal P-gehalte (kg C en kg P per ton verse stof) 

Organische meststof 

bodem verbeterend middel 

EOS* 

(kg/ton) 

Totale P 

(kg P2O5/ton) 

C/P ratio 

rundermengmest 30 1,4# 23 
varkensmengmest 20 5,0# 6 
runderstalmest 80 2,9# 28 
kippenmest 180 14,1 – 31,6# 6 - 14 
GFT-compost 200 7,0* 45 
groencompost 160 2,8* 91 

* VLACO (2014a en 2014b) 
# VLM (2014) 

In de huidige situatie is het dus logisch om een strategie van bemesting te volgen waarbij 

zoveel mogelijk effectieve organische stof kan opgebouwd worden per eenheid P die 

wordt toegevoegd aan de bodem. Organische meststoffen en bodemverbeterende 

middelen verschillen niet alleen in C/P-verhouding, maar ook is de organische stof in het 

product niet altijd even stabiel. Het EOS-gehalte (organische stof die een jaar na 

toediening aan de bodem nog niet is gemineraliseerd) verschilt van product tot product. 

In Tabel 1 worden enkele richtwaarden gegeven voor veel voorkomende organische 

meststoffen en bodemverbeterende middelen in Vlaanderen. 

Ondanks het feit dat het algemeen aanvaard is dat de P-voorraad van de bodem voor een 

groot stuk de P-uitspoeling bepaalt en dat P afkomstig uit welke mestvorm dan ook, in 

dezelfde mate bijdraagt tot de opbouw van de P-voorraad, zijn er een aantal studies 

uitgevoerd in Europa en de VS waarin werd vastgesteld dat er toch matige tot grote 

verschillen in P-uitspoeling zijn vast te stellen tussen verschillende types meststoffen aan 

een zelfde P-bemestingsniveau kort na toediening evenals na een periode van 2 à 3 jaar 

van jaarlijkse toediening. Het is bv. bekend dat organische zuren uit organische 

meststoffen (Tabel 2) in staat zijn om in competitie te gaan met orthofosfaat op 

adsorptiebindingsplaatsen van bodempartikels of zelfs om deze bindingsplaatsen te gaan 

complexeren, waardoor adsorptie van orthofosfaat niet meer mogelijk is. Het gevolg 

hiervan is een verlaagde sorptiecapaciteit van de bodem voor P en een verhoogde P-
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beschikbaarheid voor uitspoeling. Dit dient uiteraard vermeden te worden in bodems die 

reeds een groot vermogen hebben om P te verliezen. 

De hoofddoelstelling van dit onderzoek was na te gaan welke (organische) 

bemestingstypes het meest geschikt zijn om het TOC-gehalte van de bodem te verhogen 

zonder het risico op P-uitspoelingsverliezen te doen toenemen. Een nevendoelstelling 

was om te onderzoeken of het risico op P-uitspoeling kan verminderd worden op een 

relatief korte termijn (4 jaar) door verlaging van de P-bemesting. Dit werd onderzocht aan 

de hand van bodems van langetermijn veldproeven, waarin meerdere meststoffen en/of 

bodemverbeterende middelen werden vergeleken en P-uitspoelingsexperimenten 

werden uitgevoerd. Daarnaast werd ook gebruik gemaakt van orthofosfaatsorptie-

experimenten in het labo, ter bepaling van de invloed van organische meststoffen op 

orthofosfaatadsorptiekrachten van de bodem. Ten slotte werd in het kader van dit 

onderzoek ook een metadata-analyse uitgevoerd, met het doel een voorspellingsmodel te 

bouwen voor P-uitspoeling. Dit laatste komt in deze tekst slechts beperkt aan bod. 

 8.2 MATERIAAL EN METHODEN 

In wat volgt worden de gebruikte veldexperimenten, opzet van de 

uitspoelingsexperimenten en het sorptie-experiment beschreven. 

8.2.1 De bemestingsproef – Ugent (M05.01) 

Ligging    Melle, Proefhoeve UGent – vakgroep plantaardige productie 

Bodemtextuur  zandleem 

Startjaar    2005 

Design    blokkenproef (8 behandelingen in 4 herhalingen) 

Afmeting veldje  8 x 6 m 

Gewasrotatie  voederbiet (2005) – wintertarwe (2005-2006) - rode kool (2007) - 

Engels raaigras (2008) – hakselmaïs (2009) – voederbiet (2010) - rode 

kool (2011) – aardappelen (2012) 

Behandelingen  braak, geen bemesting, minerale bemesting 

      CMC1-compost(1), CMC2-compost(2), GFT-compost 

      rundermengmest, runderstalmest 

(1) boerderijcompost met C/N=25 à 30 
(2) boerderijcompost met C/N=15 à 20 

 

Deze lange termijn veldproef werd oorspronkelijk gestart om verschillende organische 

meststoffen te vergelijken in hun potentieel om het bodemorganische stofgehalte en de 

bodemkwaliteit op fysisch, chemisch en biologisch vlak te verhogen. Verder werd ook 

opgevolgd of de gewasgroei positief werd beïnvloed door een verbeterde bodemkwaliteit. 

Om dit laatste te kunnen onderzoeken, werd de NPK-bemesting zo afgestemd dat de NPK-

input niet de beperkende factor is voor gewasgroei. Op basis van een N-balansmethode, 

rekening houdende met de N-behoefte van het gewas, de N-voorraad in de bewortelbare 
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zone (gewasafhankelijk) voor planten/zaaien, de geschatte bodem N-mineralisatie 

(bepaald via incubatieproef) en de geschatte N-mineralisatie van rundermengmest, werd 

de dosis rundermengmest berekend voor de veldjes met de mengmestbehandeling. De 

compost en stalmestveldjes krijgen een dosis compost of stalmest die overeenkomt met 

een gelijke C dosis als deze in de mengmestbehandeling. Gemiddeld werd er jaarlijks 2989 

kg C/ha toegediend in de compost-, stalmest- en mengmestbehandelingen. Voor de 

behandelingen met compost, stalmest en minerale bemesting wordt extra N (hoeveelheid 

wordt berekend op basis van een N-balansmethode) onder de vorm van kunstmest 

toegevoegd om aan de gewasbehoefte te voldoen. Extra P en K worden toegediend onder 

vorm van kunstmest tot een niveau van 100 kg P2O5/ha en 300 kg K2O/ha. In sommige 

jaren, impliceerde de organische bemesting een hogere P-input dan de vooropgestelde 

100 kg P2O5/ha. Hoewel dus werd gestreefd naar een gelijke P-input bij alle bemeste 

veldjes, zijn er dus afwijkingen in de totale P-bemesting over de jaren heen (zie Tabel 3). 

 

 
Foto 1. Bemestingsproef, Melle, augustus 2011 

 
Tabel 2. Gemiddelde samenstelling (op vers gewicht) van de organische meststoffen gebruikt in de 

bemestingsproef 

 C 
(kg C/ton) 

N 
(kg N/ton) 

P 
(kg P2O5/ton) 

K 
(kg K2O/ton) 

C/P 

runderstalmest 89 ± 16 4,9 ± 1,5 3,4 ± 1,1 13,2 ± 6,1 67 

GFT-compost 149 ± 23 11,5 ± 3,0 5,5 ± 2,5 9,9 ± 2,3 75 

CMC1-compost 101 ± 43 3,9 ± 1,2 1,8 ± 0,9 4,7 ± 2,9 156 

CMC2-compost 81 ± 21 5,9 ± 2,4 2,5 ± 1,4 5,0 ± 2,8 107 

rundermengmest 31 ± 6 3,8 ± 0,6 1,4 ± 0,2 5,0 ± 1,3 53 
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Tabel 3. P-bemesting van de bemestingsproef 

 Totale P-bemesting 
2005 - 2012 
(kg P2O5/ha) 

runderstalmest 1262 

GFT-compost 1021 

CMC1-compost 889 

CMC2-compost 1092 

rundermengmest 1017 

minerale bemesting 774 

geen bemesting 0 

braak 0 

 

Op dit perceel werden in 2011 en 2012 bodemstalen genomen om de P-toestand van de 

verschillende behandelingen te karakteriseren. Verder werden ook bodemstalen van alle 

veldjes genomen voor een uitspoelingsexperiment. Gewasopbrengst, P en N export 

werden ook in kaart gebracht. De verschillen tussen deze parameters waren voor de 

compost, mengmest, stalmest en mineraal-bemeste veldjes echter miniem en worden 

hier niet verder besproken. 

8.2.2 De Qualiagro veldproef – INRA (Frankrijk) 

Ligging    Feucherolles, Yvelines (regio Parijs), INRA (afd. Versailles-Grignon) 

Bodemtextuur  zandleem 

Startjaar    1998 

Design    blokkenproef (5 behandelingen in 4 herhalingen) 

Afmeting veldje  45 x 10 m 

Gewasrotatie  wintertarwe - korrelmaïs 

Behandelingen  Enkel N-bemesting (minerale N) 

      MSW-compost(1), BIO-compost(2) 

      GWS(3)-compost 

      runderstalmest 

(1) vergelijkbaar met GFT-compost 
(2) vergelijkbaar met groencompost 
(3) co-compostering van groenafval en slib van waterzuivering 

 

Op dit proefveld worden in het najaar, na de oogst van de wintertarwe, de compost en 

stalmest tweejaarlijks toegediend aan een dosis van 4 ton C/ha. Dit impliceert dat de NPK-

bemesting niet is gelijk gesteld. Er wordt bovenop de organische bemesting, N onder 

kunstmestvorm bijbemest volgens de gewasbehoefte. Andere P- en K-meststoffen 
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worden niet toegediend. De totale P-bemesting van de periode 1998-2013 bedraagt 0, 

1349, 781, 1626 en 3884 kg P2O5/ha voor respectievelijk de behandelingen minerale N-

bemesting, runderstalmest, MSW-, BIOW- en GWS-compost. De GWS-compost is door 

toevoeging van slib van waterzuivering sterk verschillend qua samenstelling van de 

andere composten (Chalhoub et al., 2013). In 2013 werden op dit perceel bodemmonsters 

genomen om de P-toestand in de bodem te bepalen, en voor een uitspoelingsexperiment. 

8.2.3 De digestaatproef – UGent & VLACO (M10.01) 

Ligging    Melle, Proefhoeve UGent – vakgroep plantaardige productie 

Bodemtextuur  zandleem 

Startjaar    2010 

Design    blokkenproef (15 behandelingen in 3 herhalingen) 

Afmeting    veldje 8 x 8 m 

Gewasrotatie  hakselmaïs – aardappelen – voederbiet - zomergraan 

Behandelingen  triple superfosfaat bemesting (P0, P15, P30, P45, P60, P75, P85, P95)(1) 

      Dikke fractie(2), effluent(2), OBA(3), GDM(4), GDZ(5) 

      GFT-compost 

      rundermengmest 

(1) minerale P-bemesting volgens opgaande lijn 0, 15, 30, 45, 60, 75, 85 en 95 kg 
P2O5/ha met triple superfosfaat (45%) 

(2) van mechanische scheiding van digestaat 
(3) organisch biologisch gedroogd afval (snelle compostering) 
(4) gedroogd digestaat, mest is onderdeel van het inputmateriaal voor de vergisting 
(5) gedroogd digestaat, mest is GEEN onderdeel van het inputmateriaal voor de 

vergisting 
 

Tabel 4. Gemiddelde samenstelling (op vers gewicht) van de organische meststoffen gebruikt in de 

digestaatproef 

 N 
(kg N/ton) 

P 
(kg P2O5/ton) 

K 
(kg K2O/ton) 

DS 
(%) 

OS 
(%) 

dikke fractie 61,0 ± 0,50 10,6 ± 7,0 4,3 ± 0,1 30,0 ± 8,4 16,7 ± 7,5 

effluent 21,0 ± 0,30 2,2 ± 0,1 4,9 ± 0,2 8,0 ± 5,8 2,3 ± 0,1 

OBA 19,0 ± 6,0 27,8 ± 8,1 18,5 ± 2,9 60,4 ± 9,6 34,9 ± 4,8 

GDM 18,6 ± 3,2 26,0 ± 4,7 29,6 ± 11,5 83,3 ± 0,8 50,3 ± 0,8 

GDZ 23,0 ± 7,7 40,9 ± 9,2 26,3 ± 14,5 80,1 ± 7,1 54,2 ± 0,4 

GFT-compost 13,0 ± 5,60 6,9 ± 3,1 12,4 ± 7,4 58,1 ± 11,0 25,1 ± 4,7 

rundermengmest 3,90 ± 0,60 1,6 ± 0,4 5,5 ± 3,0 8,5 ± 1,6 6,3 ± 1,1 
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De digestaatproef werd opgestart met als doel het potentieel van bepaalde verwerkte 

digestaatproducten (Tabel 4) als nieuwe organische meststoffen of bodemverbeterende 

middelen te vergelijken met mengmest, GFT-compost en minerale bemesting. Daarnaast 

was het ook de bedoeling te onderzoeken wat het effect is van een graduele verlaging van 

de P-bemesting op de bodem P-voorraad, de P-beschikbaarheid voor de gewassen, de P-

uitspoeling, de gewasopbrengst en de P-balans op de korte en de lange termijn. Dit wordt 

specifiek onderzocht in een bodem die een bodem P-voorraad heeft die (licht) boven de 

streefwaarde ligt van de Bodemkundige Dienst van België voor akkerland (120-180 mg P-

AL /kg, zie verder; Maes et al., 2012) en daarmee ook representatief is voor vele Vlaamse 

akkerbouwbodems. Via deze proef kan getest worden hoe snel er een effect waar te 

nemen is van verlaagde P-bemesting op P-beschikbaarheid, P-verliezen en 

gewasopbrengst. De behandelingen met organische meststoffen krijgen een jaarlijkse 

bemesting van 200 kg N/ha, 85 kg P2O5/ha en 250 kg K2O/ha. De bemesting gebeurt 

volledig met de organische meststof tot de vooropgestelde P-norm is bereikt. Daarna 

worden N en K verder opgevuld tot de vooropgestelde norm met kunstmest. Bij de 

mineraal bemeste behandelingen wordt 200 kg N/ha en 250 kg K2O/ha bemest. De P-

bemesting ligt naargelang de behandeling van 0 tot 95 kg P2O5/ha in de mineraal bemeste 

veldjes. We beperken in deze tekst de bespreking van de mineraal bemeste veldjes echter 

tot behandelingen P0, P45 en P85. Van 2010 tot 2013 werden jaarlijks bodemstalen 

genomen om de evolutie in P-beschikbaarheid en bodem P-voorraad in kaart te brengen, 

daarnaast werd ook de gewasopbrengst gemeten en een P-balans opgesteld per 

behandeling. In 2013 werden na de oogst van het zomergraan (haver), bodemstalen 

genomen van de behandelingen dikke fractie, GFT-compost, rundermengmest, P0 en P85 

om een uitspoelingsexperiment uit te voeren. 

 
Foto 2. Oogst van de proefveldjes aardappelen van de digestaatproef in 2011 

8.2.4 De andere onderzochte veldexperimenten 

Naast bovenstaande veldproeven, werden nog twee extra veldproeven waarbij de 

toediening van compost werd vergeleken met de toediening van minerale en/of dierlijke 

mest, bemonsterd voor bepaling van de bodemparameters en het uitvoeren van een 

uitspoelingsexperiment. Er werd vervolgens een dataset van de gegevens van al deze 

veldproeven opgesteld en een meta-data-analyse uitgevoerd, waarbij naar verbanden 

werd gezocht tussen de P in de bodem en de uitspoeling van P. 
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8.2.5 Bodemparameters 

Reeds in de inleiding werd aangehaald dat de P-cyclus vrij complex is; er dient 

onderscheid dient gemaakt te worden tussen enerzijds de bodemvoorraad aan P en 

anderzijds de snelheid waarmee het beschikbaar komt voor gewasopname of verlies naar 

het milieu toe. Doorheen het onderzoek werden meerdere parameters gemeten in 

bodemstalen om met deze eigenheid van P rekening te houden. In deze tekst worden de 

resultaten van 3 parameters getoond en besproken, namelijk P-CaCl2, HWP en P-AL. 

Daarnaast worden ook het totaal organische koolstofgehalte (TOC%) en de 

bodemzuurtegraad (pH-KCl) gemeten volgens respectievelijk de ISO 10694 en ISO 10390 

norm, als algemene bodemkwaliteitsparameters besproken in deze tekst. 

P-CaCl2 en HWP staan respectievelijk voor 0,01 M CaCl2 extraheerbaar P en heet water 

extraheerbaar P. Beide parameters kunnen gehanteerd worden om de P-beschikbaarheid 

in te schatten. Het extractiemiddel bij de bepaling van P-CaCl2 bootst de zoutconditie van 

bodemwater na. Dit zou er voor moeten zorgen dat via de P-CaCl2-bepaling een 

inschatting kan gemaakt worden van de hoeveelheid P in het bodemwater op het 

moment van staalname. De bepaling van HWP is gelijkaardig aan deze van HWN en HWC, 

die respectievelijk een inschatting geven van de labiele hoeveelheid N en C in de bodem. 

Er wordt aangenomen dat de hoge temperatuur van het water tijdens de extractie zorgt 

voor de afbraak van het labiele organische materiaal waarbij P vrij komt. Deze P-fractie is 

niet onmiddellijk beschikbaar voor gewasopname of uitspoeling, maar is dit wel op korte 

termijn. Het voordeel van deze P-beschikbaarheidsmeting, is dat deze minder onderhevig 

bleek aan schommelingen dan P-CaCl2. 

 
Foto 3. ICP-OES toestel (Inductively coupled plasma-optical emission spectroscopy) 

De P-AL meting is gebaseerd op een extractie van bodemstalen met een 

ammoniumlactaat azijnzuur buffer bij pH 3,75. Het extractiemiddel zorgt voor de 

oplossing van alle Fe- en Al-oxiden, waardoor het geadsobeerde fosfaat in oplossing komt. 

Deze methode geeft dus een inschatting van de bodem (desorbeerbare) P-voorraad, en 

wordt gebruikt in o.a. Nederland, België en Zweden om bemestingsadviezen op te stellen. 

Gewoonlijk is een bemestingsadvies gebaseerd op een streefzone waarbinnen de 

voorraad aan P zou moeten liggen. Binnen deze streefzone kan evenveel P bemest 

worden als de gewassen onttrekken, beneden de streefzone dient de P bemesting hoger 
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te liggen dan de gewasonttrekking. Bij bodems boven de streefzone kan de bemesting 

gradueel verlaagd worden. 

8.2.6 Uitspoelingsexperimenten op laboschaal 

Het is moeilijk om de P uitspoeling in het veld te gaan vaststellen en vervolgens een link te 

leggen met een bepaalde bemestingsstrategie. Proefveldveldjes zijn meestal erg klein en 

de bodemhydrologie zorgt ervoor dat het uitspoelingswater uit de bouwvoor niet 

noodzakelijk loodrecht naar beneden stroomt. Het water kan een preferentiële pathway 

volgen of eerst horizontaal doorheen het profiel stromen. Daarom is het onjuist om de P-

concentratie in het grondwater net onder een proefveldje te gaan linken aan de 

bemestingsstrategie van de bouwvoor. In vele studies in Europa en Noord-Amerika 

worden daarom volledige intacte profielen hetzij van de bouwvoor, hetzij tot aan de 

eerste ondiepe grondwatertafel naar het lab gebracht om daar uitspoelingsexperimenten 

uit te voeren. Bij dergelijk experiment wordt water bovenaan het profiel met een spuitkop 

toegevoegd en in het uitspoelingswater onderaan het profiel wordt de P-concentratie 

gemeten. Dit geeft een inschatting van de werkelijke P-uitspoeling. In de studie die hier 

besproken wordt, werd dit principe ook gehanteerd, maar met enkele belangrijke 

aanpassingen. Er werden enkel bodemstalen genomen van de bouwvoor (0-30 cm) met 

een gewone gutsboor en per veldje werd een mengstaal gemaakt dat vervolgens gezeefd 

werd (<2 cm). Het bodemstaal wordt vervolgens vers over gebracht in de bodemkolom 

(opbouw zie Figuur 1), en samengedrukt tot een bulkdensiteit van 1,4 kg/dm³ wordt 

bekomen (= vergelijkbaar met bulkdensiteit in zandleembodem). P is relatief immobiel en 

dus blijft P na bemesting voornamelijk aanwezig in de bouwvoor. We werken met 

bodemstalen van de bouwvoor, omdat dit ook de oorsprong is van het P-verlies. P dat aan 

uitspoeling onderhevig is, kan echter in de diepere lagen van het profiel nog steeds 

opnieuw geadsorbeerd worden, zodat een gedeelte van het P dat uit de bouwvoor 

uitspoelt, de grondwatertafel niet zal bereiken. Het doel van deze proefopet is dan ook 

niet om het potentieel P-verlies uit het bodemprofiel exact te bepalen, maar te duiden op 

verschillen in risico op uitspoeling tussen bodems met een verschillende 

bemestingsstrategie. Doordat gewerkt wordt met een mengstaal per veldje in plaats van 

een intacte bodemkolom, is het staal ook representatief voor het volledige veldje. Bij het 

werken van een intact bodemprofiel, zijn meerdere profielen per veldje nodig om 

variabiliteit te verlagen. Bodemartefacten zoals regenwormen, plantenresten en steentjes 

beïnvloeden de meting immers. Zeven van de mengstalen gebeurde op 2 cm zodat grote 

aardkluiten zijn gebroken, maar dat micro-aggregaten niet zijn vernietigd. 
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Figuur 1. Opbouw van een bodemkolom van het uitspoelingsexperiment (naar Vanden Nest et al., 

2014a) 

De bodemkolommen zijn op een zuigfles geplaatst waar een constante onderdruk van 

10 kPa wordt aangelegd. Deze onderdruk is vergelijkbaar met de zuigkracht van de 

onderste bodemlagen op de bouwvoor in een bodem met lichte textuur. Door deze lichte 

onderdruk wordt het vocht onderaan de kolommen weggezogen en blijft de bodem in 

permanente gesatureerde conditie. Dit maakt dat de bodem in permanent aerobe 

condities wordt gehouden. Zonder aanzuiging zou de bodem dichtslibben en kunnen 

anaerobe condities ontstaan waarbij Fe-oxiden worden gereduceerd en dus het aantal P-

adsorptieplaatsen afneemt, met verhoogde P-uitspoeling tot gevolg. De bodemkolom 

bevat onderaan 2 filters om bodempartikels op te houden en bovenaan 1 papierfilter om 

de waterflow beter over de bodemkolom te verdelen (zie Figuur 1). Bovenaan de 

kolommen wordt permanent water toegevoegd met een peristaltische pomp (zie Foto 4). 

Dit water wordt artificieel in het labo gemaakt en de samenstelling is vergelijkbaar met 

deze van regenwater. Door de constante (druppelsgewijze flow van 2 tot 3 ml/h per 

kolom) wordt op korte tijd (30 tot 40 dagen) het doorspoelen van het neerslagoverschot 

gesimuleerd. 
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Foto 4. Enkele bodemkolommen en de peristaltische pomp van de opstelling van de percolatieproef 

De kolommen bevinden zich in een ruimte die permanent bij 18°C wordt gehouden. 

Kolommen en zuigflessen worden bedekt met zilverpapier en in een donkere ruimte gezet 

om algengroei tegen te gaan. Per week wordt tweemaal een waterstaal genomen uit de 

zuigfles ter bepaling van het totaal P-gehalte (TP) en het totaal opgeloste P-gehalte (TDP). 

TP wordt bepaald via een rechtstreekse meting van het waterstaal in de ICP-OES. TDP 

wordt bepaald met ICP-OES via een meting van het filtraat van het waterstaal over een 

membraanfilter (<0,45 µm). Door het filteren wordt het particulair P verwijderd (TDP = TP 

- particulair P). 

Deze opstelling wordt in meer detail besproken in Vanden Nest et al. (2014a). 

8.2.7 Sorptie-experiment 

Op basis van een sorptie-experiment met radioactief gelabeld orthofosfaat op 

bodemstalen van de behandelingen minerale N-bemesting, MSW-compost, BIO-compost 

en runderstalmest van de Qualiagro veldproef (zie 1.2.3) werd eveneens de orthofosfaat-

distributiecoëfficiënt (PO4-Kd) berekend. Deze parameter geeft aan hoe sterk orthofosfaat 

wordt gesorbeerd door bodempartikels. Enerzijds kan een bodem die steeds meer fosfaat 

bevat, steeds slechter nieuw toegediend fosfaat gaan adsorberen, anderzijds kunnen 

organische zuren (i) concurreren met orthofosfaat op adsorptie-bindingsplaatsen zoals Fe 

en Al oxiden/hydroxiden op bodempartikels, of (ii) deze Fe en Al oxiden/hydroxiden zelfs 

gaan complexeren waardoor orthofosfaat er niet meer kan aan adsorberen. In het 

sorptie-experiment wordt een bodemstaal in waterige oplossing met een gekende 

hoeveelheid radioactief orthofosfaat gesuspendeerd. Na schudden van de suspensie en 

filtreren wordt de overblijvende radioactiviteit in het filtraat gemeten en kan worden 

bepaald welke hoeveelheid orthofosfaat werd geadsorbeerd door de bodem. Hoe hoger 

de PO4-Kd waarde, hoe meer orthofosfaat werd gesorbeerd en dus hoe hoger de 

sorptiecapaciteit van de bodem. 

Het sorptie-experiment wordt meer in detail besproken in Vanden Nest et al. (2014b). 
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 8.3 RESULTATEN EN DISCUSSIE 

8.3.1 Bodemorganische stof opbouwen zonder P-verliezen te verhogen: 

compost of stalmest? 

Naar: Vanden Nest et al. (2014a) en Vanden Nest et al. (2014b) 

Dankzij de jaarlijkse toevoeging van bijna 3 ton C/ha in de behandelingen met organische 

bemesting van de bemestingsproef kon het TOC-gehalte van de bodem duidelijk 

toenemen (Figuur 2). Deze toename is zoals verwacht echter sterk afhankelijk van het 

type organische meststof dat werd aangewend. Compost en runderstalmest hadden 

duidelijk een groter effect op het TOC-gehalte dan rundermengmest. Bij minerale 

bemesting en de braakbehandeling daalde het TOC-gehalte licht. Er is niet onmiddellijk 

een verklaring waarom de niet-bemeste veldjes een lichte verhoging hadden in TOC-

gehalte in 2011 en 2012. 

 
Figuur 2. Evolutie in het TOC-gehalte (2005-2012) van de bemestingsproef per behandeling 

De organische meststoffen hadden ook een duidelijk effect op de P-beschikbaarheid, 

gemeten als P-CaCl2 (Figuur 3) en HWP (Figuur 5). Bij de behandelingen waar 

runderstalmest werd aangewend, was het P-CaCl2 duidelijk verhoogd. De varianties in 

deze meting waren echter hoog en de behandeling met stalmest was niet significant 

verschillend van de behandelingen met GFT-compost en rundermengmest. Het HWP-

gehalte van de stalmest-behandeling was echter wel significant hoger dan alle andere 

behandelingen. Enerzijds is de P-bemesting van de runderstalmest behandeling de 

hoogste van alle behandelingen (zie Tabel 3). Anderzijds ligt de P-bemesting van de 

rundermengmest en de GFT- en CMC2-compost behandelde veldjes niet veel lager. 

Bovendien hadden verschillen in P-bemesting tussen de andere behandelingen blijkbaar 

weinig of helemaal geen effect op de P-beschikbaarheid. De variantie in de P-AL waarde is 
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groot (zie Figuur 3). En ondanks dat de P-AL waarde zoals verwacht de hoogste was voor 

de runderstalmest-behandeling (hoogste totale P-bemesting), is deze bv. niet significant 

verschillend van de niet-bemeste veldjes, maar wel significant verschillend van deze van 

de rundermengmest-veldjes. Merk ook op dat alle behandelingen inclusief de niet-

bemeste behandeling, een P-AL waarde hebben ruim boven de streefzone. 8 jaar niet 

bemesten gaf een weinig verschillende P-AL waarde van deze van de bemeste 

behandelingen. Dit laatste viel te verwachten. Door het niet bemesten hadden de 

gewassen een gebrek aan N, verlaagde de gewasopbrengst en dus ook de P-export. De P-

AL waarde bleef dus grotendeels op het niveau dat het ook had bij het begin van de proef. 

 
Figuur 3. Gemiddelde P-CaCl2 en P-AL gehaltes (±SD) van de bodem (2011-2012) per behandeling van de 

bemestingsproef. De behandelingen met dezelfde letter zijn niet statistisch significant verschillend van 

elkaar (Tukey-test, p<0,05) 

De verschillen in P-beschikbaarheid hadden duidelijk een effect op de totale P-uitspoeling. 

Deze was significant hoger voor de met runderstalmest behandelde veldjes dan voor de 

andere behandelingen (zie Figuur 4). Merk hier ook op dat het overgrote deel van de 

fosfor uitspoelde onder vorm van totale opgeloste P (TDP). 

Zoals verwacht werden ook verschillen gecreëerd in de bodemzuurtegraad (zie Figuur 5). 

Door enkel minerale meststoffen te gaan gebruiken, is er duidelijk een verzuring van de 

bodem aan de gang. Alle organische meststoffen gaan dit effect tegen. Het toegediende 

organische materiaal kan de bodem bufferen tegen verzurende processen. Bovendien zijn 

de gebruikte composten basisch (pH>7,0). Het gebruik van CMC2-compost, 

runderstalmest, maar vooral ook GFT-compost zorgt voor een duidelijke (gunstige) 

verhoging van de pH, in vergelijking met de niet-bemeste en de braakbehandeling. Dit is 

geen onbelangrijk gegeven, aangezien alle behandelingen onder de streefwaarde voor 

pH-KCl liggen voor akkerland in zandleembodems (pH-streefzone 6,2-6,6; Maes et al., 

2012). 
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Figuur 4. Gemiddelde totaal P (TP) en totaal opgeloste P (TDP) concentraties in het eluens van het 

uitspoelings-experiment (±SD) van de bemestingsproef. De behandelingen met dezelfde letter zijn niet 

statistisch significant verschillend van elkaar (Tukey-test, p<0,05) 

 

Figuur 5. Gemiddelde HWP-gehalte en pH-KCl per behandeling (±SD) van de bemestingsproef. De 

behandelingen met dezelfde letter zijn niet statistisch significant verschillend van elkaar (Tukey-test, 

p<0,05) 
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Besluit 

Compost en runderstalmest hebben een groter potentieel om het TOC-gehalte van de 

bodem te verhogen in vergelijking met rundermengmest. Verder leidde het gebruik van 

runderstalmest tot hogere P-beschikbaarheid en hogere P-uitspoeling in de 

bemestingsproef dan de GFT-compost en de 2 boerderijcomposten die werden uitgetest. 

Toch dient opgemerkt te worden dat de runderstalmest-behandeling ook de hoogste 

totale P-bemesting kreeg over de jaren heen. Daarom werd ook de Qualiagro-veldproef in 

dit onderzoek betrokken. 

 

Voor bevestiging van de resultaten van de bemestingsproef, werd ook de Qualiagro-

veldproef bemonsterd. In deze veldproef werden over een periode van 16 jaar vrij grote 

verschillen gecreëerd in de totale aanvoer van P via de bemesting naar de bodem 

(minerale N, MSW-compost, runderstalmest, BIO-compost en GWS-compost hadden 

respectievelijk een aanvoer van 0, 781, 1349, 1626, en 3884 kg P2O5/ha). Uit Figuur 6 blijkt 

dat bodemvoorraad aan P (P-AL) gelijk opgaat met de totale P-bemesting zoals verwacht. 

Dit is echter niet het geval voor de P-beschikbaarheid. De runderstalmest-behandeling 

leidt duidelijk tot een significant hogere P-beschikbaarheid (zowel P-CaCl2 als HWP) dan 

de MSW- en BIO-compostbehandelingen, hoewel het P-AL gehalte van deze composten 

en zelfs van de minerale N-behandeling niet significant verschilt van deze van de 

runderstalmest-behandeling (Figuur 6 en Figuur 7). Bovendien is de totale P-bemesting 

zelfs groter bij de BIO-compostbehandeling dan bij de runderstalmestbehandeling. De 

behandeling met GWS-compost heeft echter een veel grotere P-bemesting dan de andere 

behandelingen (minimum 2 keer zo hoog), waardoor zowel P-AL, P-CaCl2 als HWP 

significant hoger liggen dan alle andere behandelingen. 
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Figuur 6. Gemiddelde P-CaCl2, P-AL (bovenste grafiek) en HWP (onderste grafiek) gehaltes (±SD) van de 

bodem (2013) per behandeling van de Qualiagro veldproef. De behandelingen met dezelfde letter zijn 

niet statistisch significant verschillend van elkaar (Tukey-test, p<0,05) 

Net zoals in de bemestingsproef volgt de P-uitspoeling hetzelfde patroon als de P-

beschikbaarheid (zie Figuur 7). En ook hier spoelde het grootste deel van de fosfor uit 

onder de vorm van totaal opgeloste P (TDP). 
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Figuur 7. Gemiddelde totaal P (TP) en totaal opgeloste P (TDP) concentraties in het eluens van het 

uitspoelings-experiment per behandeling (±SD) van de Qualiagro-veldproef. De behandelingen met 

dezelfde letter zijn niet statistisch significant verschillend van elkaar (Tukey-test, p<0,05) 

Net zoals in de bemestingsproef heeft ook bij de Qualiagro-proef het type organische 

mest een invloed op het TOC-gehalte van de bodem. Ondanks dezelfde C-input 

(tweejaarlijks 4 ton C/ha), was het TOC-gehalte van de behandelingen met 

runderstalmest, BIO- en GWS-compost significant hoger dan deze van de behandeling met 

MSW-compost (zie Figuur 8). De pH-KCl was significant hoger bij de compost- en 

runderstalmest-behandelingen dan bij de mineraal bemeste behandeling. Ook in de 

organisch bemeste veldjes onderling waren significante verschillen in pH-KCl (zie 

Figuur 8). 
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Figuur 8. Gemiddelde pH-KCl en TOC-gehalte (±SD) per behandeling van de Qualiagro 

veldproef (2013). De behandelingen met dezelfde letter zijn niet statistisch significant verschillend van 

elkaar (Tukey-test, p<0,05) 

Net zoals in de bemestingsproef leidde runderstalmest in de Qualiagro-veldproef tot een 

verhoging van het TOC-gehalte vergelijkbaar met dat van compost, maar eveneens tot 

een P-beschikbaarheid en P-uitspoeling die hoger was dan deze met compost behandelde 

veldjes. Zoals vermeld in de inleiding zou dit het gevolg kunnen zijn van een verlaagde 

orthofosfaat-sorptiecapaciteit van de bodem, onder invloed van organische zuren 

afkomstig van de verschillende mesttypes. Uit Figuur 9 kunnen we inderdaad afleiden dat 

de TP-uitspoeling gerelateerd is aan de orthofosfaat-sorptiecapaciteit van de bodem. 

Naarmate de PO4-Kd waarde van de bodem afneemt, heeft de bodem minder capaciteit 

om orthosfosfaat te adsorberen en zal dus meer P kunnen uitspoelen. Het is echter 

opvallend dat de PO4-Kd waarden van de MSW- en BIO-compostbehandelingen minstens 

gelijk tot hoger zijn dan deze van de minerale N-behandeling. Door P toe te voegen aan de 

bodem onder de vorm van (organische) mest, wordt de bodem meer en meer opgeladen 

met P. We verwachten dat meer en meer P wordt geadsorbeerd, en de PO4-Kd waarde 

hierdoor daalt. Het is dus logisch dat de PO4-Kd waarde voor de behandeling met 

runderstalmest kleiner is dan deze voor de minerale N-behandeling (waar geen P wordt 

aangewend). Het gebruik van compost leidt echter tot een stijging van de PO4-Kd waarde. 

Door compost toe passen, lijkt de bodem meer P te kunnen adsorberen. Het mechanisme 

hiervan is niet helemaal duidelijk. 

Bij de GWS-compost behandeling ligt de TP-uitspoeling sterk hoger dan bij alle andere 

behandelingen. Deze behandeling is echter weinig of niet te vergelijken met de andere 

compostbehandelingen. Via de GWS-compost werd dubbel zoveel P toegediend als in de 

BIO-compost behandeling. Bovendien is de GWS-compost zeer sterk verschillend qua 

samenstelling met de andere composten. Bij het composteringsproces van GWS-compost 

wordt slib van waterzuivering toegevoegd. Alle andere composten (in alle veldproeven) 
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die binnen dit onderzoek werden aangewend werden geproduceerd louter op basis van 

plantaardige reststromen. Van de GWS-compost-behandelingen werden geen PO4-Kd 

waarden bepaald. 

 
Figuur 9. De TP-concentratie in het eluens van het uitspoelingsexperiment in functie van de orthofosfaat 

distributie coëfficiënt (PO4-Kd) van de Qualiagro-veldproef 

Algemeen besluit 

De Qualiagro-veldproef bevestigt de vaststellingen van de bemestingsproef. Bemesting 

met runderstalmest leidt bij vergelijkbare totale P-bemesting tot meer P-beschikbaarheid 

en P-uitspoeling dan compost. De achterliggende oorzaak hiervoor is echter niet duidelijk. 

We kunnen echter besluiten dat compost evenveel potentieel heeft om het TOC-gehalte te 

verhogen als runderstalmest, zonder daarbij de P-uitspoeling verder te verhogen zoals bij 

runderstalmest. 

 

8.3.2 Verlaagde P-bemesting en bemesten met digestaatproducten: Effect op 

de korte termijn? 

Naar: Vanden Nest et al. (2014c) 

Om het effect van de lagere P-bemesting op P-beschikbaarheid en P-uitspoeling op korte 

termijn (4 jaar) in kaart te brengen, bespreken we hier de behandelingen P0 en P45 (0 en 

45 kg P2O5/ha) in vergelijking met P85 (85 kg P2O5/ha) van de digestaatproef. Anno 2014 

komen ook steeds nieuwe verwerkte digestaatproducten als organische meststoffen of 

bodemverbeterende middelen op de markt. Het is hierbij de vraag in welke mate deze 

nieuwe producten de P-beschikbaarheid kunnen beïnvloeden. 

Bij de start van het experiment in 2010 was de bodem-P-voorraad van het proefperceel 

20 mg P/100g droge grond en daarmee dus licht hoger dan de streefwaarde (Maes et al., 
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2012). De P-bemesting achterwege laten (P0) gedurende 4 jaar had geen significant effect 

op de relatieve droge stof-opbrengst (DS). In 2010, 2011 en 2013 werden geen 

significante verschillen in absolute DS gevonden tussen de verschillende behandeling van 

de veldproef. In 2012 was de absolute DS-opbrengst voor voederbieten voor de GFT-

compost behandeling wel significant lager dan in alle andere behandelingen. Dit valt 

echter toe te schrijven aan de trage N-mineralisatie uit compost in vergelijking met de 

rundermengmest en de digestaatproducten. 

 
Figuur 10. Evolutie in het gemiddelde P-CaCl2-gehalte voor de behandelingen met dikke fractie, GFT-

compost, rundermengmest, P0 en P85 van de digestaatproef (2010-2013) 

Jaarlijks werden bodemstalen genomen om de evolutie in P-beschikbaarheid op te volgen. 

In Figuur 10 tonen we de evolutie in P-CaCl2 van de behandelingen waarop ook een 

uitspoelingsexperiment werd uitgevoerd in 2013. Het is duidelijk dat er van jaar tot jaar 

schommelingen zijn in P-CaCl2. Dit kan eventueel te wijten zijn aan het feit dat met 

vochtige bodemstalen wordt gewerkt. Verder valt het op dat bemesten met dikke fractie 

na digestaatscheiding zorgt voor bijna permanent de hoogste P-beschikbaarheid hoewel 

in deze behandeling evenveel P werd bemest dan in de GFT-compost, mengmest en P85-

behandelingen. Zoals verwacht ligt de P-beschikbaarheid permanent het laagste in de P0-

behandeling. Ondanks het jaar na jaar overslaan van de P-bemesting in deze behandeling 

is het niet zo dat de P-beschikbaarheid gradueel afneemt doorheen de tijd. Het lijkt alsof 

het niet bemesten met P de P-beschikbaarheid onmiddellijk naar een lager 

evenwichtsniveau brengt, maar dat het voor langere tijd op dit niveau zal blijven. 

Onderzoek op langere termijn zal uitwijzen over welke tijdspanne de P-beschikbaarheid 

eventueel wel zou kunnen gaan afnemen. De verschillen in P-beschikbaarheid werden 

weerspiegeld in de P-uitspoeling van het uitspoelingsexperiment dat in 2013 werd 

uitgevoerd (zie Tabel 5). Hoewel in 2013 geen significante verschillen in P-CaCl2 en HWP 

werden gevonden. 
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Besluit 

Op basis van de resultaten van de digestaatproef blijkt dat het achterwege laten van de P-

bemesting op een termijn van 4 jaar de P-beschikbaarheid duidelijk naar een lager niveau 

brengt dan bij voorgezette P-bemesting. Dit had in geen enkel jaar effect op de 

gewasopbrengst, maar wel op de P-uitspoeling die ook lager lag. Ondanks dat er dus 4 

jaar lang niet werd bemest, daalde de P-beschikbaarheid niet gradueel over deze 4 jaren 

heen. Ondanks de negatieve P-balans werd in de eerste 4 jaar van deze veldproef geen 

daling in het P-AL-gehalte vastgesteld. 

Ook het type van verwerkte digestaatproducten heeft mogelijk een invloed op de P-

beschikbaarheid en de P-uitspoeling. Zo leidt de dikke fractie van mechanische 

digestaatscheiding tot een significant hogere P-uitspoeling in vergelijking met 

rundermengmest, GFT-compost en triple superfosfaat-bemesting bij hetzelfde P-

bemestingsniveau van 85 kg P2O5/ha. 

 
Tabel 5. Gemiddelde P-CaCl2, HWP, P-AL-gehaltes in 2013, P-balans (2011-2013) en de totale P (TP) en 

totaal opgeloste P (TDP) concentraties in het eluens van het uitspoelingsexperiment (2013) (±SD) per 

behandeling van de digestaatproef. Er werden geen statistisch significante verschillen gevonden bij de 

P-CaCl2, HWP, P-AL-gehaltes in 2013. Behandelingen met dezelfde letter voor P-balans, TP en TDP zijn 

niet statistisch significant verschillend van elkaar (Tukey-test, p<0,05) 

Behandeling 
P-CaCl2 

(mg P/kg) 

HWP 

(mg P/kg) 

P-AL 

(mg P/100g) 

P balans 

2011-2013 

(kg P2O5 ha
-1

) 

TP 

(mg P/l) 

TDP 

(mg P/l) 

dikke fractie 1,41 ± 0,18 11,3 ± 1,5 23 ± 7 -2 ± 2
cd

 0,51 ± 0,02
c
 0,46 ± 0,04

c
 

Effluent 1,25 ± 0,06 10,3 ± 0,6 21 ± 1 21 ± 2
de

 - - 

OBA 1,23 ± 0,18 9,5 ± 0,7 20 ± 4 8 ± 4
de

 - - 

GDM 1,25 ± 0,28 10,3 ± 1,2 20 ± 3 18 ± 9
de

 - - 

GDZ 1,06 ± 0,13 9,5 ± 1,8 20 ± 4 10 ± 7
de

 - - 

GFT-compost 1,20 ± 0,06 10,7 ± 0,6 21 ± 2 27 ± 9
de

 0,40 ± 0,06
b
 0,35 ± 0,05

b
 

rundermengmest 1,16 ± 0,27 10,3 ± 0,6 21 ± 2 39 ± 9
e
 0,42 ± 0,06

b
 0,36 ± 0,06

b
 

P0 0,90 ± 0,16 8,7 ± 1,5 22 ± 3 -222 ± 30
a
 0,30 ± 0,08

a
 0,25 ± 0,04

a
 

P45 1,17 ± 0,16 9,3 ± 0,6 23 ± 6 -117 ± 16
b
 - - 

P85 1,49 ± 0,54 10,3 ± 1,5 20 ± 2 23 ± 16
de

 0,43 ± 0,04
b
 0,36 ± 0,06

b
 

 

Het is opvallend dat de grote verschillen in P-balans tussen de behandelingen P0, P45 en 

P85 nog helemaal geen effect hadden op de bodem P-voorraad, gemeten als P-AL. Verder 

is de dikke fractie behandeling, de enige behandeling waarbij er 85 kg P2O5/ha wordt 

bemest en dat de P-balans negatief is. 

8.3.3 Verband tussen P-beschikbaarheid en P-uitspoeling 

In het kader van een metadata-analyse, werd de data van de bodemmetingen en de 

uitspoelingsexperimenten op basis van de bemestingsproef, de Qualiagro-veldproef en de 

digestaatproef, aangevuld met data van nog twee veldproeven (zie 1.2.4), samen 

gevoegd. In Figuur 11 geven we een aantal correlaties tussen P-uitspoeling enerzijds en de 
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P-beschikbaarheid, bodem P-voorraad en pH-KCl anderzijds. Uit deze grafieken blijkt dat 

de P-uitspoeling vooral is gelinkt aan de P-beschikbaarheid (P-CaCl2 en HWP). Er is dan wel 

een significante correlatie tussen P-AL en de P-uitspoeling, het is echter duidelijk dat de 

spreiding veel hoger is. Door de verschillende mesttypes die werden gebruikt, werden 

verschillen in de bodem-pH gecreëerd. Deze verschillen in pH-KCl hadden ook een invloed 

op P uitspoeling. 

 
Figuur 11. Correlatiegrafieken van de verbanden tussen P-uitspoeling (totale P (TP), totale opgeloste P 

(TDP) en P-beschikbaarheid (P-CaCl2 en HWP), bodem P-voorraad (P-AL) en zuurtegraad van de bodem 

(pH-KCl) van alle verzamelde data. De determinatiecoëfficiënt r wordt in de grafiek weergegeven en is 

aangeduid met *** en * indien de correlatie significant is op respectievelijk p<0.001 en p<0.01 

Er werd een poging gedaan om een voorspellingsmodel voor P-uitspoeling op te bouwen 

over alle mesttypes en veldproeven heen. De P-beschikbaarheid (P-CaCl2 en HWP) bleek 

hierbij de beste voorspeller voor P-uitspoeling, zonder dat extra informatie van andere 

bodemparameters het voorspellingsmodel kon verbeteren. Zowel de parameters P-AL als 

pH-KCl werden niet weerhouden in de voorspellingsmodellen, aangezien ze het model 

niet significant konden verbeteren. 

De P-CaCl2 en HWP werden echter steeds net voor het uitspoelingsexperiment gemeten, 

en we konden vaststellen dat -vooral de P-CaCl2- grote schommelingen kan vertonen over 

de seizoenen. Dit maakt dat er nadelen verbonden zijn aan het gebruik van P-CaCl2 

(gemeten op vers staal) als schatter voor P-uitspoeling op over een langere periode of op 

praktijkpercelen. 

Voor een uitgebreide toelichting van deze voorspellingsmodellen, wordt verwezen naar 

het doctoraat van Thijs Vanden Nest (2014). 
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 8.4 CONCLUSIES 

Op basis van het bovenstaand onderzoek kunnen we concluderen dat zowel het gebruik 

van runderstalmest als van boerderij- of GFT-compost goede opties zijn om het gehalte 

aan bodemorganische stof op langere termijn te verhogen. In zandleembodems met een 

bodem P-voorraad die hoger ligt dan de streefzone leidt runderstalmest niet alleen tot 

hogere P-beschikbaarheid, maar ook tot een hogere P-uitspoeling dan compost. We 

konden aantonen dat bodems met toediening van runderstalmest een lagere 

adsorptiecapaciteit voor orthofosfaat vertonen dan bodems waaraan compost werd 

toegediend. Het is opvallend en onverwacht dat in een bodem waar compost wordt 

toegediend de orthofosfaat-adsorptiecapaciteit gelijk blijft aan deze van niet met P 

bemeste bodems of zelfs neigt toe te nemen. Hier is momenteel echter geen sluitende 

verklaring voor gevonden. Uit de digestaatproef bleek dat naast stalmest en compost ook 

verwerkte digestaatproducten verschillen in invloed op de P-beschikbaarheid en de P-

uitspoeling vertonen. Zo bleek het 4 jaar toepassen van de dikke fractie van mechanische 

digestaatscheiding te leiden tot hogere P-uitspoeling dan het 4 jaar toepassen van GFT-

compost, rundermengmest of triple superfosfaat aan dezelfde P-bemestingsdosis van 85 

kg P2O5/ha per jaar. 

Door de P-bemesting op te schorten, zonder de N- of K-bemesting te verlagen, kon de P-

beschikbaarheid en P-uitspoeling duidelijk verlaagd worden in vergelijking met de bodems 

waar continu werd verder werd bemest met P. Deze verlaagde P-beschikbaarheid had 

geen effect op de gewasopbrengst. Het viel op dat P-beschikbaarheid in de niet P-

bemeste behandeling, niet verder gradueel daalde doorheen de tijd. 

Het is duidelijk dat ondanks een zelfde P-bemestingsniveau, organische meststoffen of 

bodemverbeterende middelen de adsorptiecapaciteit voor orthofosfaat anders gaan 

beïnvloeden en daardoor leiden tot verschillen in P-uitspoeling. Hiermee dient zeker 

rekening gehouden te worden bij het beperken van P-verliezen naar het milieu toe. Er zal 

echter verder onderzoek nodig zijn om te kunnen achterhalen wat de achterliggende 

reden is. Verder stelden we vast dat de P-uitspoeling dan wel snel kan verlaagd worden 

door de P-bemesting tijdelijk stop te zetten in bodems met een te hoge bodem P-

voorraad, maar dat verdere graduele verbeteringen langer op zich laten wachten. 

Vermoedelijk dient de bodem P-voorraad hiervoor eerst te gaan dalen, door het verlagen 

van de P-bemesting beneden het P-evenwichtsbemestingsniveau. 
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