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Vader, dat Gijhetverschijnen vanditproefschrift met mocht medemaken stemt smartelijk. D e herinnering echter a a n U w lichtend
voorbeeld als mens enwerker en U w grote liefde voor de problemen,
welke de studie vandebodem met zich brengt, is mij bijhet bewerken
van deze dissertatie tot grote steun geweest. D a t ik ten slotte vele
jaren onder U w leiding heb mogen werken, is eveneens eenreden tot
grote dankbaarheid.
Hooggeleerde Edelman, Hooggeachte Promotor, bijzonder erkentelijk benik U voor desteun, dieikbijde samenstelling vandit proefschrift van U heb ontvangen en voor de grote belangstelling, die Gij
steeds voor mijn werk toonde. Zeer bijzonder waardeer ik de wijze
w a a r o p Gij het Mineralogisch-Geologisch Laboratorium voor mij
openstelde. H e t zij mij vergund hiervoor mijn oprechte dank uit
te spreken.
Een aangename taak is het mij ook dank te betuigen a a n Hoogleraren van de Landbouwhogeschool voor de leiding, die ik bij mijn
studie in de landbouwwetenschappen van H e n mocht genieten.
D r D . J. Doeglas ben ik zeer verplicht voor de leiding, die hij mij
gegeven heeft gedurende de periode, dat ik in het Mineralogisch
Laboratorium der Bataafsche Petroleum Maatschappij te Amsterdam, werkzaam mocht zijn.
Bijzonder erkentelijk ben ik voor de steun ontvangen van Prof. D r
C . W . Correns, D r V . Leinz, D r M . Mehmel en D r W . Schott,
bij mijn werk in het Mineralogisch-Geologisch Instituut te Rostock.
D e n Heer H . Lindeman, Directeur van de N . V . Vereenigde Kalimaatschappij te Amsterdam en den H e e r H . F . van Rummelen te
Heerlen, ben ik dank verschuldigd voor de hulp, ontvangen bij het
verzamelen der onderzochte monsters.
Bijzonder erkentelijk ben ik nog het personeel van het Mineralogisch-Geologisch Laboratorium, de Heren C . van Aggelen, S. van
Guilik enM e j . L . Hey,voor de wijze w a a r o p zijmij,ondanks drukke
eigen werkzaamheden, behulpzaam waren.
V o o r de correctie van manuscript en drukproeven betuig ik M e j .
A . M . H . de Lange gaarne mijn dank.
D a n k zij de steun van de Stichting „Molengraaff-fonds" w a s het
mij mogelijk het noodzakelijke materiaal voor het onderzoek bijeen
tebrengen.
Mij voegend n a a r de wensen van de overheid werd dit proefschrift
in de nieuwe spelling geschreven.

HOOFDSTUKI

D E BETEKENIS V A N HET
MINERALOGISCH BODEMONDERZOEK
There is no mineral in any plant, that
was not in the soil from which it sprang.
Fletcher. Soils.

E r is in debodemkundewellichtgeenbelangrijker, doch ook geen gecompliceerder probleem dan dat van debodem-vruchtbaarheid. Reeds
in de periode 2357-2261 voor Christus, zo deelt Miss Ping H u a Lee
(115) mede, werd tijdens de Yao-dynastie een poging gedaan om
gronden volgens hun vruchtbaarheid te classificeren. Nu, ruim 4000
j a a r later, bestaat nog hetzelfde probleem van de bodemindeling. Talloze scholen van onderzoekers hebben getracht een maatstaf te vinden voor de vruchtbaarheid van de bodem, dan wel geprobeerd een
schema uit te werken, dat een bruikbare classificatie mogelijk maakt.
V o o r een overzicht naar de pogingen om tot een bodemkaartering te
komen,verwijs ikinhoofdzaak naar het verslag van een door mij over
dit onderwerp gehouden voordracht (6). W^el zij hier het zeer merkwaardige feit geconstateerd, dat de belangstelling voor het meest
essentiele van het vraagstuk nl. uit welke componenten het substraat,
dat w e ,,grond" noemen, in gematigde streken bestaat, zeer gering is
geweest. D a t men in de tropen hierop een juister kijk had, bewijst
M o h r ( 1 3 0 , 131). Bij de volgende bespreking zal het vraagstuk voor
tropische verhoudingen echter buiten beschouwing blijven.
D e ogenblikkelijke hoeveelheid voor planten opneembare voedingsstoffen verheugde zich reeds lang in de belangstelling van het wetenschappelijk onderzoek. M e n trachtte deze voorraad te bepalen zowel
langs de weg van extractie met zoutzuur, citroenzuur of koolzuurhoudend water, dan wel door de plant zelf als extractiemiddel aan
te wenden (Neubauer, Mitscherlich e.a.). Tegen dezelaatste methode
geldt echter volgens Lundegardh (121, biz. 262) het bezwaar, dat de
plant een sterk regulatievermogen heeft en dat verschillende planten
9

zo geheel uiteenlopende eisen aan de chemische bodemfactoren stelle„. Sinds de grote betekenis, die het ph^sch-chemisch onderzoek,
dank zij het werk van Wiegner c.s. (206, 207, 208), voor de bodemkunde heeffc gekregen, is ook langs deze weg het vraagstuk aangepake. H e t is Vagfler geweest, die door middel van efn door hem
uitgewerkte formule (196, biz. 53) de voor de plant beschikbare
hoeveelheid minerale voedingsstoffen bepaalt en zorechtstreeks aansluiting zoekt aan de praktijk (197, 198).
Vermeldenswaard is nog de door Bouyoucos (27) uitgewerkte methode omdoor middelvan de vriespuntsverlaging het gehalte aan voedingsstoffen in de bodemoplossing te bepalen, gebaseerd op het feit,
dat deze vriespuntsverlaging afhankelijk is van de concentratie aan
zouten. O p deze wijze onderzocht Hoagland (95) een groot aantal
gronden met en zonder gewas en tijdens de verschillende jaargetijden.
Hierbij viel op de sterke concentratievermindering gedurende en vlak
na de oogst, waarbij niets wijst op een evenwichtsreactie tussen
bodem en bodemoplossing. D e mogelijkheid komt echter naar voren,
dat deze evenwichtsreactie sterk beinvloed wordt door het C 0 2 gehalte van de grond, welk gehalte belangrijk metjaargetijde en oogst
varieert, afhankelijk van de intensiteit van het bacterienleven (168).
Ten slotte werd ook de electro-chemie toegepast (107, 108), zonder
dat hiermede direct bruikbare resultaten w^erden verkregen (99).
Afgezien van het feit, dat nog niet uitgemaakt is, ^welkevan de methoden de juiste uitkomsten geeft, hebben alle slechts ten doel het
gehalte aan direct beschikbare voedingsstof te bepalen, ze zijn niet
bedoeld en in staat inzicht te verschaffen in de natuurlijke vruchtbaarheid van de grond, resp. in de hoeveelheid reserve, die voor een
langdurige voedselvoorziening eventueel aanwezig is. Gegevens hieromtrent kunnen slechts verwacht worden van kwantitatievemineralogische analysen.
D e oorzaak van de geringe interesse voor het mineratogldch onderzoek is wellicht te vinden in de opvatting, dat de chemische analyse
geen betekenis voor het bodemonderzoek zou hebben. Dit was vooral
het geval, toen na het hoogtepunt van Liebig's mineraaltheorie een
reactie intrad, waarbij hetgehele chemische onderzoek geen genade
meer kon vinden in de ogen van land- en bosbouwkundigen. D a t het
ongemotiveerd was zich geheel van deze methode af te wenden,
betoogde in 1911 reeds Ramann (156).
D e eerste pogingen in 1904 van Delage en Lagatu (52) om de mine-
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ralogie naast de chemie in de sfeer van erkende onderzoekmethoden
te betrekken, ondervonden de scherpste critiek van Cayeux (36), op
grond van het feit, dat zij slechts kwalifatief werkten. Cayeux zegt,
dat het mineralogisch onderzoek geen zin heeft alshet niet kwantitatief wordt opgezet, en dat zelfs dan nog aan een chemische totaalanalyse de voorkeur is te geven.
Geriiime tijd vinden -we in de literatuur geen verdere belangstelling
voor deze wijze van onderzoek, tot in 1913 F r y (70) het voor de
mineralogie opneemt en hierbij tevens stelling neemt tegen de opvatting van Cayeux. N a a r zijn mening is het directe en opvallende voordeel van de mineralogische analyse, dat zij/veel sneller dan de chemische, een kwalitatief inzicht geeft, en onmiddellijk kan worden geconstateerd, op welke wijze gebonden, de elementen in de grond
voorkomen. Bovendien wijst hij in een andere studie met McCaughey
(123) op de noodzakelijkheid de mineralen van de grond te kennen,
wil men tot een beter begrip komen van die eigenschappen van dit
substraat, welke afhankelijk zijn van afkomst, wijze van vorming
en samenstelling. Verder vestigen zij in dit verband de aandacht op
het feit, dat alle belangstelling uitgaat n a a r de physische, chemische
en biologische eigenschappen van de grond, terwijl het mineralogisch
onderzoek geheel wordt verwaarloosd.
O o k Robinson (161) komt tot de conclusie, dat de mineralogische
analyse recht van bestaan heeft naast de erkende chemische methode
van onderzoek. Hij wijst hierbij op de betekenis van de mineralen
orthoklaas en muscoviet, dielangzaam, over eenuitgestrekte periode,*
zullen voortgaan hun kalium aan de bodemoplossing af te staan. H e t
valt hem verder bij zijn eigen onderzoek op, dat w a t de K-houdende
mineralen betreft, de hoeveelheid kalium, berekend uithet percentage
orthoklaas en muscoviet, altijd lager is dan de werkelijk aanwezige.
D e oorzaak hiervan is zijns inziens te zoeken in het feit, dat deze
mineralen in de fijnste fractie, die voor de gewone mineralogische
analyse niet toegankelijk is, in groter hoeveelheid voorkomen dan in
de grovere fracties. Deze in 1914 gedane uitspraak is, w a t de muscoviet betreft, geheel in overeenstemming met de resultaten van het
later te bespreken moderne onderzoek der iaatste jaren. "Wat de
orthoklaas aangaat, zoo blijkt uit de nieuwere gegevens, dat. het
gehalte hieraan, onder een zekere korrelgrootte, afneemt naarmate
de fractie fijner wordt.
Eenzelfde verschuiving van de veldspaten constateerde overigens
ook Thomas (191), die naast de chemische een mineralogische ana11

lyse geeft van de verschillende zandfracties van een lemige grond. D e
fractie 1-0,5 mm bevatte geen veldspaat, die van 0,1-0,05 mm 50°/ 0
en de daarop volgende van 0,05-0,005 mm bleek rijk aan veldspaat
te zijn. Een nauwkeurige analyse van deze fractie w a s echter niet
mogelijk. D e veldspaat bestond hoofdzakelijk uit frisse mikroklien,
waarbij nog wordt medegedeeld, dat van de orthoklaasfragmenten
slechts gekaoliniseerde splijtstukjes over waren.
D o o r Lyon, Fippin en Buckman (122) wordt, behalve aan orthoklaas als uiteindelijke kali-leverancier ook betekenis toegekend aan
kwarts, opgrond van het feit, dat dit mineraal niet verweert en door
de grote hoeveelheid waarin het voorkomt, als stabiliserende kern
van de bodem kan worden beschouwd. H e t vormt het in de bodemkunde algemeen bekende zgn. bodemskelet.
D e belangstelling voor dergelijke onderzoekingen blijft, ondanks
uitspraken als van Hall (83), dat onze kleien toch verweringsproducten zijn van veldspaten, augiet, hoornblende e.a., nog beperkt tot
Amerika, w a a r Brown (33) in 1921 zich terecht op het standpunt
stelt, dat wetenschappelijk bodemonderzoek eerst afdoende kan geschieden, indien men het grondtype kent, welk type mede door de
mirieralogische samenstelling wordt bepaald. In deze geest is ook de
opvatting van een aantal Amerikaanse bodemkundigen op het in
1923 te Chicago gehouden congres, waarbij de betekenis van een
grondige kennis van de bodem zeer scherp naar voren wordt ge-

bracht (204).
In 1926 wordt door Stremme het standpunt ingenomen, dat chemisch en physisch onderzoek slechts geringe w a a r d e voor de praktijk heeft. A a n een aantal voorbeelden laat deze onderzoeker zien
(184 biz. 32), hoe moeilijk het is met de exacte physische en chemische methoden het wezen van de bodem te benaderen. Toch wendt
hij zich niet geheel van het chemisch onderzoek af, integendeel maakt
hij volop gebruik van analyse-resultaten, ter karakterisering en
onderscheiding van de bodemtypen. Mijn overtuiging is het echter,
dat de waardering van het chemisch onderzoek niet zou zijn afgenomen, indien een aanvullende mineralogische analyse zou hebben geleerd, aan welke, wellicht karakteristieke, mineralen de verschillende elementen gebonden zijn.
O p de juistheid van deze opvatting wijst misschien het streven van
Stremme (184, biz. 207) om een groot aantal door Bausch-analyse
verkregen cijfers op waarschijnlijke mineralogische samenstelling om
te rekenen. H e t spreekt vanzelf, dat dit gedeelte in Stremme's be-
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schouwingen aanvulling behoeft van een werkelijk kwantitatief
microscopisch onderzoek, doch zijn voorbeelden w a r e n nu eenmaal
alleen chemisch onderzocht.
Ten slotte werd ook bij de kaartering van Danzig in bepaalde gevallen gebruik gemaakt van het begrip „Mineralkraft", waarbij o.a.
het gehalte aan veldspaten werd bepaald, daar zoals Stremme het
uitdrukt, dit mineraal zekere gunstige eigenschappen kan hebben
(184 biz. 268).
Enige jaren later verschijnt een publicatie van de hand van Hendrick en Newland (92), die op de betekenis van het microscopisch
onderzoek wijzen in verband met het feit, dat verschillende gronden
bepaalde mineralen of mineraalgroepen in wisselende hoeveelheden
bevatten, respectievelijk een geheel andere samenstelling kunnen
hebben. D a a r verschillende mineralen verschillende basen in varierende verhouding leveren, is het zeker van belang, hieromtrent ingelicht te zijn. E n niet alleen van dit standpunt bezien, doch tevens als
hulpmiddel bij de studie der bodemprofielen, zoals door Allen (2)
bij zijn onderzoek naar het verloop van de verwering der veldspaten
in een profiel, heeffc deze methode betekenis. D a t kennis van deze
bodemdynamische omzettingen belangrijk is, betoogt ook de 'Sigmond (177), er op wijzende, dat immers alleen op deze basis een
bodemkaartering, mede naar de voorraad minerale voedingsstoffen,
van blijvende betekenis is. Laatstgenoemde onderzoeker had zich
trouwens reeds in 1908 in dien zin geuit, dat het zeer wenselijk geacht moest worden, dat de mineralogen hand in hand met de bodemkundigen werkten, om de veelzijdige problemen, die het bodemonderzoek stelt, nader tot oplossing te brengen (176).
Hierbij sluit zich de opvatting van Niklas en Gotting (137) geheel
aan, die in een overzicht van de belangrijkste bodemsoorten van
Beieren op grond van petrografisch-geologische eigenschappen onder
meer de mening poneren, dat zulk een onderzoek voor de wetenschappelijke beoordeling van een bodem van belang is, terwijl kennis
van de herkomst van het materiaal voor de praktijk van groot belang
moet worden geacht.
Latere onderzoekingen van Niklas in samenwerking met Piirckhauer en Poschenrieder (138) bewijzen een duidelijke samenhang
tussen die herkomst en het gehalte aan voor planten opneembaar
fosforzuur volgens de biochemische Azotobacter-methode bepaald.
Hierbij bleek, dat marine sedimenten in het algemeen rijker zijn aan
fosforzuur dan terrestere afzettingen (139).
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Tengevolge van het feit, dat slechis incidenteel belangsielMng voor
het Jneralogisch onderzoek wordt getoond, blijkt in 1932nog noodzakelijk, dat Steinriede (181)voor deze methode eenwarm pleidooi
houdi en Demolon (53,biz. 32)uiteenzet, waarom de mineralogische
analyse naast de erkende bodemkundige chemische methoden van
onderzoek eenreden vanbestaan heeft. Zeer juist isdedoor Zemiaichensky (210) zoo scherp geformuleerde uiispraak, waarvan debetekenis niet hooggenoeg geschaikanworden: „degrondslag van alle
eigenschappen van een pond, hetzij beschouwd als een Luurlijk
lichaam, dan wel als voorwerp van landbouwkundige of andere betekenis, is de verwering der minerale gesteenfen."
D i i liieratuuroverzicht zij besloten met in herinnering te brengen,
hoe ook mijn Vader, Prof. J. van Baren, jarenlang heeft gestreden
voor de erkenning van de betekenis der mineralogische analyse, ter
aanvulling van de langs physische en chemische weg verkregen gegevens, hierbij zelf, waar mogeHjk, het voorbeeld gevend. Voor de
betreffende publicaties zijnaar deliterafuurlijst verwezen.
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H O O F D S T U K II

D E BETEKENIS VAN D E MINERALE RESERVE
VOOR DE LANDBOUW
Kan dus met behulp van de mineralogische analyse vastgesteld
worden, in welke vorm de verschillende elementen in de bodem zijn
vastgelegd, van bijzondere betekeniswordi daaraanvolgend de vraag,
of de verschillende mineralen in staat zijn hun componenten aan
enige vegetatie alsvoedingsstoffen af te staan. Deze vraag werd door
meerdere onderzoekers gesfeld, waarbij speciaal de belangstelling
uitgingnaar dekali-dragersorthoklaas englimmer. D e volgende bladzijden geven het resultaat van een aantal onderzoekingen, waarbij
we ons in hoofdzaak beperken tot de gegevens, verzameld betreffende orthoklaas, om bij bet bespreken der resultaten van een orienterend klei-onderzoek in te gaan op de onderzoekingen omtrent biotiet, daar dit laatste mineraal vooral in een der fijnere der onderzochte sedimenten ee"nbelangrijke rol bleek te spelen. H e t ligt voor
de hand in dit literatuuroverzicht eveneens te betrekken de onderzoekingen, die verricht werden met orthoklaas als kalimeststof.
Immers de daarbij verkregen ervaringen omtrent het gedrag van
orthoklaas in de grond geven direct aanknopingspnnten voor de betekenis van een oorspronkeHjk gehalte aan dit kalimineraal in de
bodem.
Het eerste onderzoek naar de eventuele praktische betekenis van
orthoklaas als kalimeststof werd in 1904 opgezet door Von Feilitzen (68), die de invloed van orthoklaasmeel bij een, in goed vergane
/turf gezaaid klavergrasmengsel, bestaande uitrodeklaver, bastaardHaver, witte klaver en timothee-gras, naging. Hierbij w^erd toegediend 100 en 200 kg kali per ha als orthoklaas naast 100 kg kali als
KCL Bij een oogstvermeerdering door KC1 = 100, bedroeg deze
voor de orthoklaasgiften resp. 15en 23. N a het tweede jaar was deze
verhouding 100 : 7 : 43.Van de toegediende kaliwerddoordeplanten opgenomen resp. §2,83%, 8,62% en 4,8%. Deze cijfers wijzen
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uit, w a t te verwachten w a s , dat de kali uit KC1 direct opneembaar
w a s en dus een goed waarneembare oogstvermeerdering gaf. D o c h
wij zien ook, dat na bemesting met orihoklaasmest in h e t t w e e d e j a a r
de oogst verdubbelde, immers van 23 op 4 3 % kwam. D i t k o m t o o k
uit met de verwachting, dat de kali uit orthoklaas langzamer ter beschikking zou komen dan uit KC1, maar toch evenzeer vrij komt,
waardoor zelfs bij achterwege blijven van de mestgift voor het
tweede of derde jaar, ten gevolge van de nawerking, een oogstvermeerdering te verwachten zou zijn en tevens, dat door een grotere
gift kali-silikaat een oogstvermeerdering bewerkstelligd zou kunnen
worden, die te vergelijken zou zijn met die, welke door toediening
van 100 kg per ha KC1 in het leven geroepen wordt.
Een soortgelijk onderzoek op veengrond stelde in 1918 D e Turk
(194) in, waarbij bovendien nog werd nagegaan of de aanwezigheid
van gemakkelijk verteerbaar organisch materiaal, dan wel M g C l 2
of N a C l van invloed w a s op de oplosbaarheid van het kalium uit
mineralen, resp. of voor de planten de opneembaarheid werd gestimuleerd. H e t fijn gemalen mineraalpoeder werd tot een gewicht
van 25 g per proefpot of twee ton per acre toegediend. H e t result a a t van deze onderzoekingen is, samengevat, dat gemalen kalimineralen de opbrengst van boekweit met 21 tot 3 4 , 8 % verhogen, waarbij
de voedingskracht van de plant zelf een belangrijke factor is voor het
gebruiken van relatief onoplosbaar kalium. Merkwaardig w a s de
waameming, dat de grond w a a r a a n men mineraalpoeder had toegevoegd, een lagere w a a r d e voor w a t e r oplosbaar kalium vertoonde
dan dezelfde grond zonder eenige bijmenging. H e t kalium werd dus
blijkbaar tijdelijk door de mineralen adsorbtief gebonden en later,
tijdens de proefneming, weer ter beschikking van de plant gesteld.
H e t bleek verder in overeenstemming met de bevindingen van Prianischnikov, dat de tot de glimmers behorende lepidoliet, gevolgd door
leuciet, het kalium gemakkeKjker afstaat dan de veldspaten.
Laatstgenoemde onderzoeker w a s aanvankelijk (151) tot de conclusie gekomen, dat potcultures van tabak, boekweit, vlas, bonen en
gerst geen gunstige invloed ondervonden door toediening van orthoklaas en slechts weinig door een gift van glimmer als kali-bron. Later
gepubliceerde onderzoekingen (152) gaven het volgende opbrengstbeeld in grammen:
'
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TABEL I

KC1
mosterd
boekweit
gerst

13,95
10,10
6,90

Nephelien Muscoviet
gesteente
12,68
14,30
9,70

11,20
10,90
7,60

Orthoklaas

Geen K

5,88
2,80
4,40

2,77
4,40
4,70

•

E r bleek verder correlatie te bestaan tussen de hoeveelheid K,
uitgewisseld door 10%ige oplossing van N H 4 C 1 en BaCl 2 en de
mate, waarin de planten profijt konden trekken van de als mineraal
toegediende K. D e bij dit tweede experiment gebruikte mineralen
konden in de volgende drie groepen, gerangschikt naar toenemende
mate van beschikbaarheid van het kalium, worden verdeeld:
Nephelien
Biotiet
PhiUipsiet
Muscoviet
Leuciet
Apophylliet
Sanidien
Orthoklaas
MikrokKen

(Na,K) 2 (Al 2 Si 2 )0 8
K 2 (Mg 5 Fe)Al(Al 3 Si 5 )O 20 (OH) 4
(Ca, K 2 ) ( A l . S i J O ^ . 4 J H 2 0
KAl 2 (AlSi 3 )O 1 0 (OH) 2
K 2 (Al 2 Si 2 )0 8
K Ca 4 Si 8 O l e (OH) 8 . 3 i H 2 0
K(AlSi 3 )O s
K(AlSi 3 )0 8
K(AlSi 3 )0 8

In verband met de hier gebruikte formules zij medegedeeld, dat deze
zijn gebaseerd op de nieuwste structuuropvattingen der silikaten volgens
Bragg (28, 29), waarbij langs rontgenografische weg hetbestaandervolgende hoofd-structuurgroepen is aangetoond:
Si04
granaat, olivijn e.a.
pyroxenen
oi0 3
S i 4 O n amfibolen
glimmers
SigC/5
o.a. veldspaten
Si02
Vooral die groepen, waarin het 4-waardige Si door het 3-waardige Al
vervangen kan -worden, zijn belangrijk.Goldschmidt(78biz. I l l ) wijst er
op, dat door deze vervanging de negatieve lading van deze groep door
ieder intredend Al-ion met een negatieve eenheid vergroot wordt. Er ontstaatduseenoverschotaannegatievelading,welkedoordeinwisseling van
positieveionengecompenseerd moet worden, zodat een stabiel electrisch
neutraal complex ontstaat. Als zulke positieve ionen komen in de eerste
2
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plaats die der alkali-metalen en van calcium in aanmerking. Op de belangrijke rol van het Al-ion bij het adsorbtie-proces wijzen-ook nog
Breazeale en.Magistad (31) bij him onderzoekingen naar de basenuitwisselingsverschijnselen aan orthoklaas.
O p grond van vergelijkende studie deeltverder Bauer (19)mede, dat,
bij gift van orthoklaas als kali-bron, de volgende opbrengsten werden
genoteerd, de oogst met K 2 S 0 4 als bemestingsmiddel gelijk honderd
stellend:
boekweit
23,3
mais
45,2
klaver
106,5
haver
107,6
D e orthoklaas w a s in fijn gepoederde vorm in de verhouding 2 ton
per acre toegediend.
H a l e y ,(84) vergelijkt nog aan een aantal potproeven met boekweit
de bemestende werking van orthoklaas met die van K 2 S 0 4 bij aanwezigheid van C a , P , N , M g en F e , toegediend in oplossingen van
( N H 4 ) 2 H P 0 4 , C a H 4 ( P 0 4 ) 2 ? 0 a ( N O 2 ) 2 , M g S 0 4 en F e C l 3 en wel
zodanig, dat bij een optimale hoeveelheid w a t e r in het kwartszandmedium van 1 4 % van het gewicht van het zand, de concehtratie der
verschillende elementen in dit w a t e r de volgende waarden verkreeg
in delen per millioen: 36,3 N , 51,5 C a , 32,7 P , 41,7 K ( a l s K 2 S 0 4 ) ,
31,6 M g en een spoor F e . D e invloed van toegevoegde organische
stof, in de vorm van dextrose zowel als zetmeel, naast die van anorganische verbindingen als C a C 0 3 , C a S 0 4 , N a C l en N a 2 S 0 4 , op
de opname van K werd eveneens bestudeerd. D e orthoklaas w e r d
gepoederd en door een 200 mesh zeef gezeefd. V a n dit poeder werderi
resp. 25, 50 en 75 g toegevoegd aan 2750 g kwartszand. H e t result a a t van deze onderzoekingen is het volgende:
1,50 g porties orthoklaas geven 7 % meer opbrengst aan drooggewicht t.o.v. de volledige voedingsoplossing; bij 75 g porties stijgt die
meeropbrengst tot 2 1 % .
2. H e t kali-gehalte der planten bij een gift van 25,50 of 75 g orthoklaas bedroeg resp. 30, 60 en 8 5 % van dat bij toedieningvan de volledige voedingsoplossing.
3. D e totale hoeveelheid opneembare kali uit orthoklaas w a s dus in
geen der gevallen zo groot als bij de volledige voedingsoplossing,
maar de physiologische balans van de oplossing met K als orthoklaas
w a s blijkbaar gunstiger dan die met K. als K 2 S 0 4 .
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