Bijpratenoverbemesting(8)

Dekalktoestandvandegrond
Eenvandebelangrijkste
elementendieinvloeduitoefenenopdezuurgraadvan
degrondiscalcium.Bij
hetbesprekenvandekalktoestandvandegrondzullen
wedaaromooktelkensweer
terugkomenopdepH.
Kalk komt in de grond voor als koolzure,
kalk (CaCO3) en als kalkion (Ca**). De
koolzurekalkkomtvooralsvaste deeltjes,
soms zichtbaar (schelpresten), soms als
microscopisch kleine deeltjes. Het kakion is inhet bodemvocht opgelost of gebondenaanklei-enhumusdelen.
Deaanwezigheidvan kalk 'm het bodemvochtisomdrieredenenbelangrijk.
—voedingvoordeplant
—grote invloed op de structuureigenschappen van de grond (speciaal bij
kleigrond)
—bepaaltdezuurgraadvandegrond
Aankleiziteengroot aantalpositief geladen deeltjes gebonden. Voor een goede
structuur ishetvanbelangdatde meeste
van die positieve deeltjes (kationen) als
Ca**-ionenaanwezigzijn. Dekluitjesvan
de klei die ruim van kalkionen zijn voorzien hebben een gunstiger vorm en vallen gemakkelijker uiteen dan de deeltjes
waaraanveelNa*.K*ofH + -ionenzijngebonden.
Zijnerveelcalcium-ionen(Ca**), danzijn
er veel OH - -ionen en weinig waterstofionen(H*). De hoeveelheid H*-ionenbepaaltdepH. Inzuiverwater met evenveel
H*-ionen als .OH~-iorrenis de pH 7. dit
isneutraal.
Wanneer er relatief weinig Ca-ionen in
hetbodemvochtzitten,dankomenerveel
H*-ionenvoor DepHisdan laag.bijvoorbeeld4 of 5endegrond noemen we dan
zuur. Bij veel Ca-ionen zijn er weinig
H*-ionen; de pH ligt dan boven 7 en de
grondnoemenwedanbasisch.

werkende meststoffen,kanenzalpasde
pHomlaaggaan.
We hebbengezien dat Ca en Hals ionen
in het bodemvocht voorkomen. De belangrijkstekationen zijn:Ca**. M g * * , K*.
Na*, H ' e n N H t * . Wehebbenalaangegeven dat Ca relatief sterk vertegenwoordigdmoetzijn. Inhetbodemvocht van de
meeste kasgrorïden bestaat 4 0 a 5 0 %
vandekationenuitCa**-ionen.
Verder speelt de verhouding tussen de
verschillende kationen een rol. Over het
algemeen kan men stellen dat éénwaardig ionen gemakkelijker worden opgenomendantweewaardige.
Een bemesting met zwavelzure ammoniak brengt NH** -ionen in de grond
(naast SO»*-ionen) De NH 4 *-ionen
werken remmend op de opname van
C a * * e n Mg**. Dreigt neusrot, of treedt
magnesiumgebrek op, dan mag'zwavelzureammoniak dusniet worden gebruikt
en moeten we kalksalpeter als meststof
gebruiken. Ook een teveel aan K*-ionen
werkt neusrotenmagnesiumgebrek inde
hand.

Wanneer overmaat dreigt kan soms een
pH-verhoging helpen. BIJ stomen wordt
mangaan in een voor deplant gemakkelijkopneembarevormomgezet. Wordt de
pH nu, liefst voor het stomen, op minimaal 6.5gebracht, danzal meestal geen
mangaanovermaat meeroptreden.

pH-waterenpH-KCI
Opnamevanspoorelementen
enpH
DepHisvangrote invloedopdebeschikbaarheid en de opname van spoorelementen. Overhet algemeen ishet zodat
de spoorelementen slechter worden opgenomennaarmatedepHhoger is.IJzerenmangaangebrek treden speciaalopbij
hoge pH. Ook boriumgebrek treedt op bij
hoge pH.vooral opzandgronden die van
natureweinigboriumvasthouden.
Eriseenuitzondering:molybdeengebrek
komt meer voor bij lage pH. Gelukkig

Integenstelling totdebepaling van N, P,
K, enz., die in een filtraat wordt uitgevoerd,bepaaltmendepHineen mengsel
van grond en water, een zogenaamde
suspensie.
Datwit zeggen,men maakt een mengsel
van grond en water, schudt dit mengsel
enige tijd en bepaalt vervolgens de pH

Gebrekaantpooretementenkomtvoor
wanneerdepHtehoogwordt.Hierziet
uboriumgebrekbijtomast:dekoppen
stervenaf

door in het mengsel twee elektroden te
laten zakken In feite bepaalt men een
verschil in elektrisch« spanning Gebruikt menwater voor het mengsel, dan
krijgt menpH-water Wanneer men een
zoutoplossingmetKClgebruikt,dankrijgt
menpH-KCI.
Het verschil tussen de waarde voor
pH-water en dievoor pH-KCl isafhankelijk vaneen aanxalfactoren, onder meer
vanhetniveauvandepHenvanhetzoutgehaltevandegrond
IsdegrondzuurendepHdusbetrekkelijk
laag.dan ishetverschiltussen pH-water
enpH-KCIgroot, somswel één punt. Bij
een pH-KCI van 4.0 past een pH water
vanongeveer 5.0 Bi)eenpHrond7 ishet
verschilvrijwel niet meer aanwezig. Het
verschiltussendebeidepH'sisook klein
wanneer de grond veel zout bevat. Dit
laatste heeft een eenvoudige verklaring
en laatzich goedbegrijpelijk maken met
eenvoorbeeld.
Stel een boer strooit kafizout. Hij strooit
een beetje te veel en laat de grond op
pH-water onderzoeken Wat gebeurt er
dan?Omditgoedtebegrijpenmoeten we
erevenaanherinnerendatdechemische
formulevoorkalizout KClis.Inhet laboratorium mengt men de met kalizout bemestegrondmetwater Het water wordt
dan vanzelf een KCI-oplossing en men
bepaaltnunietdepH-water,maar infeite
pH-KCl,hoewelmenvanwater uitging.
Onder glasstrevenwe naar een reserve
aankoolzurekalk.DepHisdusdoorgaans
niet te laag. Verder isde grond meestal
enigszinszout.dusonder glas is het verschil tussen pH-water en pH-KCI klein,
gemiddeld niet meer dan 0,2 pH-eenbeid.
Waarom wordt nu soms pH-water en
somspH-KCIbepaald?Hiervoor zijn twee
redenen.Indeeersteplaatsisde pH-KCI
theoretisch een iets betere methode om
de bekalking vast te stellen Deze pH is
immers weinig afhankelijk van de zouttoestandvandegrond.
OmdeechtepHvasttestellenopeenbepaald moment tijdens de groei van de
plant, bij voorbeeld in verband met het
optreden van gebrek aan spoorelementen,isdepH-waterweerbeter.
Detweede reden iseen historische Het
Proefstation te Naaldwijk werkt samen
met het Bedrijfslaboratorium te Oosterbeek. „Oosterbeek" doet veel voor de
landbouwenindelandbouwkentmenalleen depH-KCI Zokomt het dat er twee
bepalingenzijndieintheorieverschillen,
maar onder praktische omstandigheden
allebeiookgoedbruikbaarblijken.

Zorgenvooreenreserve
Wanneerdegrond 1/2 %of meer koolzurekalkbevat,danzaldepHbij 6 of hoger
liggen. Het zal jaren duren, bij grote reservezelfseeuwen,voordatdeze reserve
is opgebruikt. Onder glas hebben we
graag een reserve aan koolzure kalk. We
denkendat 2%wel voldoende is. Zolang
deze reserve aanwezig is.kande pH niet
ernstigdalen.
Wanneer de reserve wordt verbruikt,
door uitspoeling of aantasting via zuur7u<«*»ri|19(I979»-nr 18«Mpi««*«>

komt molybdeengebrek zelden voor Het
is in ons land alleen bekend bij de opkweek;bloemkool(klemhart)ensla(slappeblaadjesjzijnhetmeestgevoelig
Algemeen kunnenwe dus stellen dat bij
hoge pH meer kans is op gebrek aan
spoorelementen. Maar ook het omgekeerdekangevaar metzichmeebrengen.
Bij lage pH kan de beschikbaarheid zo
groot zijn, dat overmaat optreedt. Dit is
vooral bekend bij mangaan. Iedereen
weet zo langzamerhand wel, dat na stomenmangaanovermaatkanoptreden.
In's-Gravenzandehebbenwe echter een
keer sla gezien met mangaanovermaat
op niet gestoomde grond De pH lag wel
bij4.61
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