Steenmeel voor bodemvruchtbaarheid en klimaatdoelstellingen landbouw

Herwaardering van een
vergeten bodemverbeteraar
Nieuwe ideeën brengen mensen op de been. Vanuit verschillende invalshoeken zijn we bezig steenmelen toe te passen op bodems: om bodems
vruchtbaarder te maken, om klimaatdoelstellingen van de agrarische
sector te behalen, en om ontwikkelingslanden meer mogelijkheden te
geven om eigen grondstoffen te gebruiken. De zoektocht naar geschikte
steenmelen vraagt inbreng van verschillende partijen.
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Om aan de voedselvraag van een groeiende wereldbevolking te
voldoen moeten bodems vruchtbaar zijn. De vruchtbaarheid kan
verhoogd worden met meststoffen. De hoeveelheid fosfor en kalium en fossiele energie om kunstmest te produceren is echter
beperkt en afnemend. Hierdoor groeit de noodzaak om overal,
maar vooral in ontwikkelingslanden, de bodemvruchtbaarheid op
een andere manier te verbeteren. In Nederland bestaat daarbij de
wens om in de landbouw een lagere uitstoot van broeikasgassen
en een kleinere belasting van het oppervlaktewater met messtoffen te realiseren. Steenmeelbemesting kan langs verschillende
wegen een antwoord zijn bij deze vraagstukken. De natuurlijke
minerale bodemvruchtbaarheid is immers zelf al een product van
het klimaat en de verwering van gesteenten.

je kwalitatief een uitspraak doen over de verwachte nutriëntlevering. Dit is kwantitatief ingewikkeld, omdat de mineralen in het
steenmeel qua afbraaksnelheid verschillend reageren op pH, redoxpotentiaal en bodemleven. Op dit moment zijn er geen beproefde methoden om steenmelen te karakteriseren op hun effect in de bodem. De oplosbaarheid en beschikbaarheid van
nutriënten uit steenmeel kan ruw geschat worden met behulp
van extracties, maar het uiteindelijk effect op bodem en gewasproductie is nog onderwerp van onderzoek. Figuur 1 laat duidelijk zien dat de geselecteerde steenmelen veel hogere gehalten aan
zuur-extraheerbare (zgn. beschikbare) nutriënten hebben dan
landbouwbodems.
Huidig en historisch gebruik

Verschillende steenmelen worden in de landbouwsector al verkocht als bodemverbeteraar, strooimiddel in stallen, toevoeging
in veevoer en emissiebeperkend middel in dierlijke mest (produc-

Zoektocht naar geschikte
steenmelen kan beginnen
Werking

Verwering van o.a. silicaatmineralen waarbij nutriënten vrijkomen zorgt voor de basale vruchtbaarheid van de bodem. Deze mineralen verdwijnen langzaam uit de bodem, maar kunnen met
steenmeel aangevuld worden. Steenmeel bestaat uit verschillende
mineralen met verschillende verweringssnelheden. Op basis van
een mineralogische en chemische analyse van een steenmeel kun
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Figuur 1 Boxplot met gehalte aan voor de plant potentieel beschikbare
nutriënten in bemeste Nederlandse zandgronden en steenmelen. Bepaald
via 0,43 M HNO3 extractie (plots geven de 5, 25, 75 en 95 percentielwaarden).

denteel verhoogde gehalten aan zware metalen voorkomen. De
normen voor deze contaminanten in meststoffen dienen niet te
worden overschreden.
D u u r z a a mh e i d

ten: Vulkamin, Eifelgold, Lava3, Bio-lit, Rockdust). In tuincentra
ligt het in de schappen als algemene bodemverbeteraar, tegen
slemp in tuinen met komkleigronden en om gewassen sterker en
weerbaarder te maken. Steenmeel is toegestaan in de biologische
landbouw en daarom al langer bekend.1 Petrologisch variëren de
aangeboden steenmelen van basalt, diabaas, syeniet tot fonoliet.
Relevante mineralen in voor steenmeel geschikte gesteenten zijn
olivijn, glauconiet, mica, leuciet, plagioklaas, zeoliet en nefelien.
Er was veel enthousiasme in de jaren dertig voor steenmeelbemesting met basaltmelen in Duitsland. Proeven resulteerden echter
niet in eenduidige resultaten en de opkomst van kunstmest zorgde
ervoor dat de interesse in steenmeel verdween. Hernieuwde belangstelling ontstond in de jaren vijftig in de USA en Nieuw
Zeeland voor magnesiumbemesting met steenmeel van olivijn of
serpentijn.2 Recentelijk is er veel interesse voor kaliumhoudende
steenmelen die bijvoorbeeld mica of kaliveldspaat3,4 bevatten, of
het gebruik van steenmeel voor siliciumbemesting.5 Hoewel silicium formeel geen nutriënt is, beschermt het verschillende gewassen tegen diverse ziekten en tegen stress bij droogte. Diverse steenmelen kunnen de siliciumopname in planten verhogen. In al deze
gevallen blijken specifieke steenmelen slow-release meststoffen te
zijn voor de genoemde nutriënten. Dit is in veel landbouwkundige
omstandigheden gunstig, vooral bij de bemesting van meerjarige
gewassen en op uitspoelinggevoelige bodems.
Fijngemalen steenmeel wordt ook aangeboden als strooimiddel in
ligboxen en om direct toe te voegen aan dierlijke mest. In aerobe
mest met steenmeel zou de ammonia-emissie verminderd kunnen worden door gunstige omstandigheden voor micro-organismen of directe binding. Een pilotexperiment bij Alterra (WUR)
laat vooralsnog geen significante effecten zien. Fijngemalen
steenmeel wordt daarnaast ook wel toegevoegd aan diervoeders.
Het zou de darmflora van runderen gunstig beïnvloeden.
Onderzoeksgegevens hierover zijn nog beperkt.

Steenmeel blijkt andere duurzaamheidsaspecten te hebben dan
die van industriële meststoffen. De productie van kaliumhoudend steenmeel bijvoorbeeld kost minder energie per kg kalium
dan de productie van kaliumkunstmest (scheiding van KCl van
NaCl) . Dit komt bij een gemiddeld kaliumgebruik op landbouwbodems neer op 1 g CO2 per m-2 j-1.6 De toepassing van steenmeel in plaats van kalk (CaCO3) vermindert de CO2 emissie, en
kan zelfs CO2 vastleggen. Dit laatste proces, Enhanced
weathering is bekend van emeritus hoogleraar Olaf Schuiling:
door verwering van silicaten wordt CO2 uit de atmosfeer genomen. Door toepassing van steenmeel op land kan dit natuurlijke
proces significant versneld worden.7,8 Onderzoek hiernaar is
schaars. Dat CO2 inderdaad vastgelegd wordt blijkt uit onderzoek
met steenmeel van het mineraal wollastoniet.9 De CO2 vastlegging als bicarbonaat (HCO3 )in het grondwater bedroeg 1,1 C
per opgelost Ca ion. Na 10 jaar bleek de vastlegging netto 40 g
CO2 m-2j-1, in die periode van tien jaar was dus 400 gram CO2
per vierkante meter bodem vastgelegd.

Steenmeel doet zijn werk in stal,
mest en in de bodem
Belangrijker is waarschijnlijk de interactie tussen steenmeel en
bodemorganische stof (BOS). Ondanks de verhoogde mineralisatie van BOS blijkt uit een lang lopende graslandproef10 dat door
bekalking het BOS toeneemt. Een kalkgift ter behoud van een pH
van 7 bleek gedurende 21 jaar te resulteren in een vastlegging
van 0,4% extra BOS in 21 jaar, oftewel 439 g CO2 m-2j-1 inclusief correctie voor CO2 uit CaCO3. Bij de ontwikkeling van vulkanische bodems wordt ook een versnelde opbouw tot zeer hoge
organische stofgehalten waargenomen. Analoog daaraan is dit
effect ook bij steenmeel als kalkvervanger te verwachten maar
dan zonder de bovengenoemde uitstoot van CO2. De vastlegging
van CO2 door met steenmeel gestabiliseerde BOS is een onderzoeksvoorstel van Arcadis, Wageningen UR en de Universiteit van
Amsterdam.

P r o d u c t i e va n s t e e n m e l e n a l s h o o f d - e n b i j p r o duct

De huidige steenmelen zijn in de meeste gevallen de hoofdproducten uit kleine mijnen. Interessant zijn de steenmelen die vrijkomen als bijproduct van de mijnbouw van economische waardevolle mineralen. Zo komt een kaliumrijk bijproduct vrij bij de
winning van nefelien syeniet (product voor glas, verf en plastic)
in Noorwegen. Ook bijproducten die te fijn zijn om als zand of
constructiemateriaal te worden verkocht kunnen als bodemverbeteraar dienen. Omdat deze stromen bij de productie van andere industriële mineralen al in fijne vorm ontstaan, is de verdere
verwerking tot steenmeel energetisch voordelig ten opzichte van
“nieuwe” winning. Bij deze natuurlijke gesteenten kunnen inci35

De verhoogde koolstofvastlegging bij een hoge bodem-pH past
goed bij de wens van de biologische en conventionele landbouw
om meer stikstofbindende gewassen te gebruiken in plaats van
N-kunstmest. Dergelijke gewassen stellen namelijk hogere eisen
aan de pH en de beschikbaarheid van magnesium en kalium.
Minder gebruik van kunstmeststikstof leidt daarnaast tot energiebesparing en lagere stikstofemissies naar grond- en oppervlaktewater.
Door de transportkosten wordt kunstmest heel duur in de meer
afgelegen gebieden. Dit is met name van belang voor arme landen in Afrika. Ook al mijnen ze zelf kalizouten zoals in Ethiopië,
de opwerking ervan geschiedt meestal door grote energiebedrijven in Europa of India.
Rond de Riftvallei echter komen kaliumrijke gesteenten voor die
terplekke met bescheiden middelen tot bodemverbeteraar gemalen worden. Steenmeel uit deze kaliumrijke gesteenten blijkt
zelfs bij de sterk fluctuerende KCl prijzen concurrerend te zijn.
Het landbouwkundig gebruik van deze kaliumrijke steenmelen
tezamen met eigen fosfaat en stikstofbindende planten verhoogt
in afgelegen Afrikaanse gebieden de economische activiteit en
verlaagt de afhankelijkheid van import.
A anbevelingen

Steenmeel is een veelzijdige duurzame bodem- en klimaatverbeteraar, mits de normen voor zware metalen in meststoffen niet
worden overschreden. Om steenmeelbemesting in korte tijd
grootschalig uit te rollen zijn verschillende partijen nodig.
Geologen zijn nodig voor de exploratie, chemici voor de toetsing
en de kwantificering van de effecten, agronomen voor het schet-
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sen van het economisch potentieel terwijl maatschappelijk ondernemers, NGO’s en overheden de verschillende belangen samen zullen brengen.
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