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Gevoeligheid voor verslemping van
lichte klei- en zavelgronden
A. PELGRUM
Instituut voor Bodemvruchtbaarheid, Groningen

Inleiding

Degevoeligheidvoor verslempingvormt opvelelichteklei-enzavelgronden eenernstigprobleem.Bijzwareregenval zietmenopveelpercelen oppervlakkigevcrvlociing
enverdichtingvan degrond optreden,hetgeeneenslechteaëratictot gevolgkan hebben.Dit kan onder bepaalde omstandigheden ernstigemoeilijkheden bijdegroei van
verschillende gewassen geven. De verbouw van wintergraan wordt vaak een mislukking omdat direct na het zaaien door zware slagregen een zodanige verdichting kan
ontstaan,datdeontkiemingvanhetzaadnietgoedmeermogelijk is.Ookinhetvoorjaar kanernstigeschadeoptreden alsgevolgvanzwareslagregensdirectnahetzaaien.
Vooral bijgewassendieeenfijn zaaibcdeisen,kan degrondzodichtslaan,datdoorde
slechte aèratie het zaad slechts gedeeltelijk ontkiemt. Het gevolg isvaak een te holle
standmetallenadelendaarvan.
Diteuvelvandelichtegronden zal dan ookzoveelmogelijk moetenworden voorkomen.Omdenodigemaatregelentekunnentreffen zullendevoornaamsteoorzakenvan
heteuvelbekendmoeten zijn.
Hetisalgemeenbekenddatvooraldelichteregrondengevoeligzijnvoorverslemping.
Het gehalte aan afslibbare delen speelt bij dit probleem dus een rol. In de praktijk
blijkt echter dat op gronden van dezelfde zwaarte de gevoeligheid voor verslemping
tochsterkkanverschillen,hetgeeneropwijstdatookanderefactoren vaninvloedzijn.
In dit verband isbekend dat het gehalte aan organische stof en de kalktoestand van
belangzijn.
In 1962werdinNoord-Groningen eenonderzoek ingesteldterverkrijgingvaneenindruk overdebetekenis van genoemde eneventuele andere factoren voor degevoeligheidvoorverslemping.
Werkwijze

In het voorjaar van 1962werd op een groot aantal percelen in Noord-Groningen de
matevanverslempingvisueelbeoordeeld. Opelkvandezepercelen werddematevan
verslempinggeschatdoorvoordetoestandvanhetoppervlakeenbeoordclingscijfer te
gevenvolgenseenschaalvan 1 tot 10.Bijdezebeoordelingduidteenlaagcijfer opeen
ongunstigetoestandalsgevolgvan ernstigeverslemping,eenhoogcijfer opeen gunsttigetoestand(fig. 1).Debezochtepercelenbehoordenalletoteenseriewaarvaninverband met het regionale structuuronderzoek in Noord-Groningen reeds verschillende
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Beoordeling2

Beoordeling4

Fro. I. Enkeletoestanden vanhetgrondoppervlakmetbijbehorendebeoordelingscijfers

bodemkundige factoren, nl. de gehalten aan afslibbare delen, aan organische stofen
aan koolzure kalk, pH-KCl en de oplosbaarheid van de kalk waren bepaald, terwijl
tevens enkele bedrijfstechnische gegevens zoals tijdstip en wijze van grondbewerking
envruchtopvolging warenverzameld.Naderhand werdvoor eenaantal vandezepercelendefractieverdeling vanhetzand bepaald.
Mate van verslemping in de praktijk
Om een indruk te krijgen omtrent demate van verslemping in de praktijk werd een
frequentieverdeling gemaakt van de beoordelingscijfers. Het resultaat hiervan isvermeldintabel 1.
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TABEL 1. Matevanverslcmpingin de praktijk
Beoordeling oppervlak
Aantal percelen

2 i | 3 | 3 J | 4 J 4 J | 5 :5J
6 18 1 1 1 6

1 j2
25%

n

6 61 7
8 8} 9 91
5 9 j 10 17 22 14 13 5
15%
60°

Uitdezetabelblijkt dat 34(25%)vande 135 percelenwerden beoordeeldalssterk ver
slempt,20(15%)alsmatigverslempten81 percelen(60%)alsweinigofnietvcrslempt.
Aannemende dat deze cijfers als een vrij goed gemiddelde van de noordelijke lichte
klei- en zavelgronden kunnen worden beschouwd, is het zeer zeker gewenst aan dit
probleem de nodige aandacht te besteden.
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Matevanverslemping bijverschillend gehalteaanafslibbare delen
Eenoverzichtbetreffende dematevanverslempingbijverschillend gehalte aan afslibbaredelenisgegeven intabel2.
TABEL2. Mate van verslemping bij verschillend gehalte aan afslibbare delen
f
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In dezetabel zijn voor 3groepen met gehalten aan afslibbare delenvan resp. <20%,
20-30% en >30% de frequentieverdeling van debeoordelingscijfers, het gemiddelde
bcoordelingscijfer en het gemiddelde organische-stofgehalte samengevat. Het blijkt
dat naarmate het gehalte aan afslibbare delen hoger wordt, demate van verslemping
afneemt. Gezien echter het feit dat bij stijging van het gehalte aan afslibbare delen
ook het organische-stofgehalte hoger wordt, kan deze invloed mede worden veroorzaakt door het gehalteaan organische stof (ziepag.642).

Invloed vande kalktoestand
In het algemeenwordt dekalktoestand gekarakteriseerd door bepalingvan depHen
het gehalte aan koolzure kalk. Het is echter gebleken dat ook de hoeveelheid in de
bodcmoplossing aanwezige Ca-ionen* voor de fysische eigenschappen van belang is
(BOEKEL, 1958). In verband hiermee werd aan de hand van de factoren pH-KCl,gehalteaan koolzure kalk en hoeveelheid oplosbare kalk een indelinggemaakt ingrondenmeteengoede,eenmatigeeneenslechtekalktoestand. Bijdezeindelingduidteen
hogepH,eenhooggehalteaan koolzurekalkeneengrotehoeveelheid oplosbare kalk
opeen goede kalktoestand. een lagepH,weinigofgeen koolzure kalkeneengeringe
hoeveelheid oplosbare kalk daarentegen opeenslechte kalktoestand. Deinvloedvan
dekalktoestand bijverschillendgehalteaanafslibbare delenisweergegeveninfig.2.
Bijgronden met een hoog gehalte aan afslibbare delen isde invloed van de kalktoestand gering.Bijeenlaaggehalteaan afslibbare delenisdeinvloedaanmerkelijk. Het
blijkt datopdelichtegrondendeverslempingvoorhetgrootstedeelkanwordenvoorkomen door tezorgen voor een goede kalktoestand. Welkerol speelt nu de hoeveelheidoplosbarekalktenaanzienvandegevoeligheidvoorverslemping?
* Een indruk over de hoeveelheid in de bodemoplossing aanwezige Ca-ionen werd verkregen door
bepaling (d.m.v.metingen van het elektrisch geleidingsvermogen) van de hoeveelheid kationen (grotendeels Ca-ionen),die inoplossing gaan bijpcrcolaticvan 25ggrond met 11water.

640

Landbouwvoorl.nor.ldec. 1963

V E R S L E M P I N G L I C H T E K L E I - EN Z A V E L G R O N D E N
IO

beoordelingoppervlak

F I G . 2.
,hnitjaonoHtibborc delen Invloed van de kalktoestand op de
. —— —
male van verslemping

2 kalktoestand
I
goed

matig

Omeen antwoord op deze vraag te kunnen geven werd voor de percelen met eengehalteaanafslibbare delen<25% deinvloed vanpH-KCIopdematevan verslemping
nagegaan bij verschillende gehalten aan oplosbare kalk. Het resultaat van deze bewerking isweergegeven infig.3.
DeinvloedvandepHkanalleen overeengroot traject wordengegeven bijlagegehaltenaanoplosbarekalk,omdat indepraktijk bijlagepHgeen hogeregehalten aanoplosbare kalkvoorkomen. Bijhogegehalten aan oplosbare kalk kan deinvloed vande
pHovereenbeperkttraject wordengegeven.
Uitfig.3blijkt datdoor verhogingvandepHvan 5tot ruim 7zonderdat dehoeveelheidoplosbarezoutentoeneemt,het beoordelingscijfcr voorhetgrondoppervlak stijgt
van 3 | totbijna 6endat dit cijfer verder toeneemt wanneer de hoeveelheid oplosbare
zouten groter wordt. Om de gevoeligheid voor verslemping zoveel mogelijk te verkleinen zalhetdusnietvoldoendezijn pH-KCItot 7teverhogen,maar zal tevenseen
voldoendehoeveelheidoplosbarekalkaanwezigmoeten zijn.
I O [-beoordeling oppervlak
hooggthalteaan oplotbore kolk
matig gehalte

^^

laag gehalte

_ _

_L

SO

S.4

SB

Landbouwvoorl.nov.ldec. 1963

62

66

70

pH.KCI
_i
I
7.4
78

Fio. 3.
Invloed van plf-KCl op
de maie van verslemping
bij verschillende gehalten
aan oplosbare kalk

641

A. PELGRUM

Invloed van organische stof

Inverbandmethetfeit datereensamenhangbestaat tussenhetgehalteaan afslibbare
delen engehalteaan organischestof,werdvooreenjuiste beoordelingvan deinvloed
van het gehalte aan organische stof op deverslemping het materiaal naar het gehalte
aanafslibbare delen indevolgendedriegroepenverdeeld:<20%,20-30%en >30%.
Voor elk van deze groepen werd de invloed van de organische stof nagegaan bij een
slechteen bijeengoede kalktoestand(ziepag.640).Het resultaat van deze bewerking
isweergegeven indefiguren 4en5.
io
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Uitfig.4blijktdatbijeenlagekalktoestand bijtoenemendgehalteaanorganischestof
tot2,0%degevoeligheid voorverslempingsterkafneemt. Opdelichtstegrondenmet
eenlagekalktoestandtreedtgeenernstigeverslempingopbijeengehalteaanorganische
stof van 2%enmeer. Bijdewatzwaardere gronden ligt dit vereiste gehalte ietslager
(1,7%). Bijdalingvan hetgehalteaan organischestof beneden 2%neemtdegevoeligheidvoor verslempingopdelichteregronden sterk toe,bijstijgingdaarboven isdeze
invloed veel minder sterk. Om een tamelijk goede toestand te krijgen (beoordelings642
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cijfer niet beneden 7)zou naar schattingeengehalteaan organischestofvanongeveer
3%nodigzijn.
Uit dezefiguurblijkt verder datbijsterk ontkalktegronden hetverschil ingevoeligheid voor verslemping tussen gronden van verschillende zwaarte,maar met hetzelfde
gehalteaanorganischestof,nietveelverschilt.Dat indepraktijk tochdelichteregronden veel sterker verslempcn,wordt kennelijk inhoofdzaak veroorzaakt door het feit
datdegehalten aan organischestofhier lagerzijn dan bijdezwaarderegronden.
Bijgoedekalktoestand komternstige verslempingvrijwel nietvoor(fig. 5).Eentamelijk goede toestand isverkregen bijeengehalte aanorganische stof van 2%bijde
lichtsteen 1,7%bijdezwaarderegronden.
Invloed vandekorrelgrootteverdeling enhet U-cijfer
vandezandfractie
Vanongeveer 60bijditonderzoek betrokken percelenwerd de korrelgrootteverdeling
van dezandfractie bepaald en hetU-cijfer berekend.HetU-cijfer varieerde van170—
250. Zowel voor het U-cijfer alsvoor deverschillende zandsubfractics ofeventuele
combinaties vandeze subfracties werd nagegaan ofer enig verband bestond met de
gevoeligheid voorverslemping.Mogelijk inverbandmetdebetrekkelijk geringespreiding vanhetmateriaal koningeen enkel geval eenbetrouwbare invloed vande genoemdefactoren opdeverslempingworden aangetoond.
Invloed vande grondbewerking
Verslempingvan degrond kan alleen optreden wanneererveelregen valt.Het isdan
ook teverwachten dat dematevanverslemping toeneemtnaarmate deperiodedatde
grondnaeenbewerkingaandeinvloedvanhetweerisblootgesteld,langerwordt.Dat
isookduidelijk uithetonderzoek gebleken. Erwerd nl. nagegaan welke invloedhet
tijdstip van de laatste grondbewerking inhetnajaar heeft gehad opdemate van verslempinginhetvoorjaar. Daartoe werd voor zesgroepen van percelen, variörcndin
gehalte aan afslibbarc delen (kleiner en groter dan 25%)en intijdstip van de laatste
herfstgrondbewerking (oktober, november en december) het gemiddelde bcoordclingscijfer van het grondoppervlak berekend (tabel 3).
TABEL 3. Gemiddelde verslemping oppercelen dieopeenverschillend tijdstip zijn bewerkt
Gem.beoordelingscijfer van het grondoppervlak bij gehalte
aan afslibbarc delen

Bewerkt in
|
oktober
november
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Deverslempingopdelichteregronden,zoalsdieinhetvroegevoorjaartotuitingkomt,
kan dus in belangrijke mate worden voorkomen door degrond laat indeherfst tebewerken. Dezeinvloed zal hetgrootst zijn opgronden dieniet alleendoor een laaggehalteaanafslibbare delen,maartevensdoor lagegehalten aan organischestofenkalk
weinig stabiel zijn. Bij een grotere stabiliteit van de grond zal vroeger ploegen in de
herfst inhetalgemeenminderbezwaartenaanzienvanverslempingopleveren.
Beschouwing vande resultaten
Inhet voorgaande werd aangetoond dat het gehalte aan afslibbare delen, dekalktoestand, het gehalte aan organische stof endetijd van degrondbewerking in het najaar
vaninvloedkunnenzijnopdematevanverslemping.
In verband met het tegengaan van verslemping zijn de drie laatstgenoemde factoren
voor depraktijk hetmeest belangrijk.
Wat dekalktoestandbetreft isuit dit onderzoek gebleken dat opdelichtegronden de
ergste verslemping wordt tegengegaan door bekalking tot een pH-KCl van ruim 7.
Door bekalking boven dezewaardezaldoor verhoging vandehoeveelheid oplosbare
kalk deverslemping vrijwel geheel worden tegengegaan. Bemestingmet schuimaarde
geeft in dit opzicht goede resultaten. De wenselijkheid om te trachten deze optimale
kalktoestand ten aanzien van verslemping te bereiken hangt voor een groot gedeelte
af van het bouwplan. In gebieden waar b.v.veelaardappelen worden verbouwd voor
pootgocd,zal het inverbandmeteenmogelijke aantastingdoorschurft zekernietgewenst zijn door ruime kalkgiften te trachten een dergelijk niveau te bereiken. Opde
lichtegronden meteenslechtekalktoestand bleekook hetgehalteaan organischestof
vangroteinvloedtezijnopdematevanverslemping.Omernstigeverslempingtevoorkomenmoethetorganische-stofgehalte vandezegrondzekernietlagerzijndan2%.Bij
een goede kalktoestand isdeverslemping bijeengehalte aan organische stof van 2%
vangeringe betekenis. Uit hetonderzoek bleekdat opbijna47%vandepercelenmet
eengehalteaan afslibbare delen<30% hetgehalteaan organischestof beneden 1,8%
lag.Bijeengehalteaanorganischestof< 2 % lagdezewaardeop77%.Uitdeze cijfers
blijkt weldatmendoormeeraandachtaandeorganische-stofvoorziening teschenken,
in velegevallen de verslemping sterk zou kunnen beperken. Het isechter tevens van
belangdeinvloedvandevoorziening van degrond met organische stof op het optreden van schurft bij aardappelen na te gaan.
Ook detijd van degrondbewerking inhetnajaar bleekvangroteinvloedtezijn opde
mate van verslemping. Bijdelichtegrondenwerdopdevroeggeploegdeperceleneen
ergere verslemping waargenomen dan op de laat geploegde. Het blijkt dus voor deze
grondengewenstdegrondbewerkingzolaatmogelijk uittevoeren.Menvraagtzichaf
ofdezegrondenniet beterinhetvoorjaar geploegd kunnenworden.
Samenvatting enconclusies
In 1962werd inNoord-Groningen een onderzoek ingesteld naar het voorkomen van
verslempingennaar defactoren diedaarbij een rol spelen. Daartoe werdinhetvoor644
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jaar op 135percelen dematevanverslemping beoordeeld. Deze percelen behoorden
toteenserievan200dietenbehoevevanhetstructuuronderzoek in Noord-Groningen
reeds eerder waren bezocht en waarvan reeds enkele bodemkundige eigenschappen
(gehalte aanafslibbare delen, organische stof, kalktoestand) waren bepaald engegevensvanbedrijfstechnische aard waren verzameld. Na bewerking vanhet verkregen
cijfermateriaal konden devolgendeconclusiesworden getrokken:
a. Vande 135beoordeelde percelen werdop34een ernstigeenop20eenmatigeverslemping waargenomen.
b. Dezwaarderegronden zijn veelminder gevoeligvoor verslemping dandelichtere,
nietalleendoorhethogeregehalteaanafslibbare delen,maarmededoorhethogere
gehalteaanorganischestof.
c. Degevoeligheid vanlichtegrondvoorverslempingneemtsterk afwanneerdekalktoestand beterwordt.Hetgrootsteeffect wordt verkregen wanneer pH-KCIruim7
iseneenvoldoende hoeveelheid Ca-ionen indebodemoplossing aanwezigis.
d. Degevoeligheidvanlichtegrondvoorverslempingwordt aanmerkelijk verminderd
doorverhogingvanhetgehalteaanorganischestof.Deinvloedishetgrootst bij de
zeerlichtezavelgronden meteenslechtekalktoestand. Hieriseengehalteaan organischestofvantenminste2% nodigomernstigeverslempingtevoorkomen en van
naar schatting 3%omverslemping vrijwel volledig te vermijden.
e. Erkongeen betrouwbare invloed worden aangetoond vandekorrelgroottevcrdclingenhetU-cijfer vandezandfractie opdematevanverslemping.
ƒ. Deverslemping bleek afte nemen wanneer degrondbewerking later in de herfst
plaatsvond.Heteffect werdechtergeringernaarmatedegrondzwaarderwas.
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