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TWT VOOE CULTUURTECHNIEK EN WATERHUISHOUDING
NOTA No. 227*d.d. I l december 1963
Over de invloed van de "bodemgesteldheid op de beweidingsmogelijkheid en
van de beweiding op de bodemgesteldheid
G.P.Wind en C.J.Schothorst

Inleiding
Vertrappingvangrasland isindeweidebouw eenprobleem,dat steeds
urgenterwordt.Ditwordtdeelsveroorzaaktdoordemoderne economische
structuurvanhetlandbouwbedrijf.Dearbeidspositieisdoorgaansmoeilijk,zodateenaanmerkelijkevergrotingvandearbeidsbehoefte,alsgevolgvanvertrappingvanhetgrasland slechtisoptevangen.
Aandeanderekant steltdezwareveebezetting steedshogere eisen
aandedraagkrachtvanhetgrasland,datdoordehogestikstofbemesting
juistslapperwordt.
Ditartikelbehandeltdebodemkundigeoorzaakvandevertrapping en
deinvloedvande ontwateringsdiepte.Hetgeefttotslotenkeleconsequentiesvanmogelijkeverbeteringsmethoden.
Het onderzoekheeftzichvoornamelijkbeperkttotzand-enveengrasland.

Degronddrukvanhetweidendevee
Eenflinkekoeweegt 600kg,detotalehoefoppervlaktebedraagtvolgensSTEOENGA (persoonlijkemededeling)ongeveer300cm .Eenstilstaande
koeoefentopdegrondduseendrukuitvan2kg/cm .Alshetgewicht
o
optweehoevendrukt,dustijdenshetlopen,isdegronddruk4kg/cm.
Dezewaardeisenigzinsafhankelijkvande leeftijd enhetgewichtvan
dedieren.Jongeenlichtedierenhebbeneengronddrukvanongeveer
r\

p

3kg/cm .Oudereenvooral zwaarderekoeienkomentot4kg/cm ,blijkens
onderzoekvanSTEGENGA.Dit stemtovereenmetSEARS (1956)dievoor
P

Yersey-koeien3»3kg/cm vond.
Tervergelijkingdiene,dat landbouwtrekkers tenhoogste 1kg/am
wegen.Demeesteanderewerktuigenzijnnietzwaarder.Slechtsbeladen
wagensbenaderendedrukvankoeiehoeven.
SCHOTHOBST (1963)mathetdraagvermogenmeteensonde.Hijvond dat
grasland ernstigwerdvertraptwanneerdedraagkrachtkleinerwasdan
p

p

5 kg/cm .Pasbij7kg/cm blijkthetlandvoldoende stevig tezijn.De
effectievedrukvandekoeiehoevenschijntdusnogwatgroter tezijn
dan
dieLANDBOUWCATALOGUS
berekend uitdedeelsomvangewicht enhoefoppervlakte.Datis
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- 2ookwel-plausibel,omdatdehoevennietvolledigplatwordenneergezet
terwijldatbovendiennogmeteenzekeresnelheidgebeurt.

Bodemkundigeeigenschappendiededraagkrachtbepalen
Zeervoordehand liggend is,dathet organischestofgehaltevan
grootbelangisvoordedraagkracht.Vertrappingkomtzeldenvoorop
zandigegronden;opveengrondenishetmeerregeldanuitzondering.
SCHOTHORST (1963)vonddatdenettoweide-opbrengst opvenigeenzeer
humeuzegronden 15$lagerisdandieopstevigezandgronden.PIETERS
(1961)enSCHOTHORST (1963)namenwaar,datdegevoeligheidvoorvertrapping toeneemtmethethumusgehalte.
Eveneensishetduidelijk,dathetvochtgehaltevangrootbelangis.
Indrogetijdenkomtnergensvertrappingvoor.Innatteperiodenzijn
allehumeuze-enkleigrondengevoelig.Figuur 1toonthetverband tussen
deinhetveldgemetendraagkracht enhetvochtgehaltevandiverseveengrondenmetmeerdan40$organische stof.Bijvochtgehaltengroterdan
65vol.$ isdedraagkracht tegeringentreedtdusvertrappingop.
Deinvloedvanvocht enorganischestofgezamenlijkwordtgedemonstreerd doorfiguur2,ontleend aanSCHOTHORST (1963).Dezetekening
bevatpunten,dievoldoende stevigetoestandenaangevenenkruisjes,die
situatiesvoorstellendie sterkgevoelig zijnvoorvertrapping.Tussen
depuntenendekruisjes iseenscheidingslijngetrokken,diedevertrappings-ofgevoeligheidsgrenswordtgenoemd.Menzietdatbijhogere
humusgehalten ookhogerevochtgehaltentoelaatbaarzijn.Voornietbodemphysiciisdateenslechtverteerbare conclusie.Erisimmersaangetoond,
datzowelhogevocht-alshogehumusgehaltendegevoeligheidvoorvertrappingbevorderen.Nuwordtgesteld,dathoehumeuzerdegrondis,
destehogerhetvochtgehaltemagzijn.Datkomtdoordathetvochtgehaltegeengoedemaat isvoordevochttoestand vandegrond,wanneer
menverschillendegrondenmet elkaarvergelijkt.Eenzandgrondmet
45vol.$vochtiskletsnat,eenveengrond metdatzelfdevochtgehalte
isdroog.Inhetalgemeenisdevoontspanning,opdepF,weleengoede
maatvoordevochttoestand.Datblijkt ookhier.Devertrappingsgrens
ligtnamelijk ongeveerbijpF2»0voorhumeuzegrondentotpF2«2voor
veen.Zeer humusarmezandgrond (0-2$organische stof)iszelfsonder
waternogdraagkrachtig.
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- 3De ontwateringvangrasland
Inperiodenwaarindeneerslagdeverdamping overtreftishetvochtgehaltevandebovengrond groterdanofgelijkaandeveldcapaciteit.
Dezekomthoogstens overeenmet eenpP2.1à2.2,wanneerdegrondwaterstandvoldoende laagis.MeerinhetalgemeenisdepFvanveldcapaciteit
gelijkaande logarithmevandegrondwaterdiepte incm.Isdeze laatste
dus50cm,danisdepFvanveldcapaciteit 1.7«Toorhumeuzezandgronden
enallesoortenveenisdezeontwateringsdieptedustegering.Pasbij
grondwaterstanden inde ordevan100à 150cmwordtdevertrappingsgrens
niet overschreden.Grasland opveenenhumeuzezandgrond isinnatte."
periodendus slechtsvoldoendedraagkrachtig bijzeerdiepeontwatering.•
Aldusdetheorie.
IndepraktijkwordthetNederlandsegrasland veelminderdiepontwaterdwegensgevaarvoor inklinking,irreversibele indroging enschade
aangebouwen.Bovendienachtmendrainagevangrasland inhet algemeen
nietrendabel.InDuitsland staatBADEN(1963)eenzeerdiepe ontwatering
vangrasland voor.Tijdens eengemeenschappelijke excursievanDuitsers
enNederlandersbleekdathet 1,50mdiepontwaterdehoogveen-enlaagveen-grasland inderdaad draagkrachtigwas.Dereiswerdgemaakteind
oktober 1961toenhetruimvoldoendehadgeregend omdegrond opveldcapaciteit tebrengen.Hoewelerwensenwarentenaanzienvandebotanischekwaliteitvandit landbleektoch,datdepraktischeervaringmet
dedraagkrachtgoed overeenstemdemetde theoretischeverwachting.
Instrijdmetdetheorieblekentweepercelenveengrasland draagkrachtig tezijninnatteperiodenbijgrondwaterstanden omstreeks
70cm-mv.Zelfsalkwam tijdelijkdegrondwaterstand totaanmaaiveld,
dannogwerd eendraagkrachtgroterdan5kg/cm gemeten.Nietteminblekenbeidepercelengoed infiguur 2tepassen.Datbetekentdathet
vochtgehaltevandezegronden lager isdannormaalbijvergelijkbare
grondsoorten.
Werd aanvankelijkgedachtaanirreversibeleindroging (WIND,1963),
laterisgeblekendatdegroteredichtheid vandegronddezegrotedraagkrachtveroorzaakte.

Bodemdichtheid endraagkracht
De tweegenoemdepercelenmetafwijkendedraagkracht eneendiepere
ontwateringdanhetmeesteNederlandseveengrasland zijneencomplex
194/1263/150/3

verbeterd madeland,inderuilverkaveling Borger enveldje 7vanhet
grondwaterstanden-proefveld teZegveld.
Intabel 1wordendezepercelenvergelekenmetnabijgelegengrond
metongeveerhetzelfde organische stofgehalte,dochlagerewaterstand..

Tabel1.Dichtheid vanwel ennietdraagkrachtigegrond (l-6cm-mv.)
Plaats

Grondwaterstand
cm-mv

humus

Borger

75

65

0,76

wel/high

Holsloot

30

62

0,84

niet/low

Zegveld 7

65

55

0,76

wel/high

Zegveld 6

44

48

0,79

niet/low

Location

cm belowsurface
Depth ofgroundwater

Table1.P<

orevol' umeandbearing

organic
matter

poriënvolume
ml/ml

draagkrachtig

porevolume

capacity oflowmoor

Bearing capacity

pastures

Menzietdatdestevigegrond eenietslagerporiënvolumeheeft
dandenietdraagkrachtige.Deverschillen zijnnogalklein,maarde
totalemogelijkevariatie inporiënvolume isooknietgroot,ongeveer
10$voorgraslandzodenmetgelijkhumusgehalte.
Omnuhetverband tevindendatbestaat tussendraagkracht enporiënvolumemoestenweovergaanvanveld-naarlaboratoriumonderzoek. Inhet
veld isonvoldoendevariatieindichtheid tevinden,endemetingenwordensteedsbeïnvloed doorverschilleninvocht-enorganische stofgehalte.
Vanachtgrondsoortenmethumusgehalten,variërendvan0- S2fo
werdenzeskunstmatigemonstersgenomendieindichtheid varieerdenvan
zeerlostotzeervast.Vanelkmonsterwerd eenpF-curvebepaald tussen
pF0.4 en2.3.BijdezevochtspànningenenbovendienbijpF2<-0werdde
o
draagkrachtgemeten,door ereensondevan1cm intedrukkenopeen
balans.
Infiguur3ishetgevondenverband tussendraagkracht,dichtheid
envochtspanningweergegevenvoor eenzand-eneenveengrond.Hetblijkt
datzeerdichtegrond zowelinnatte,alsindrogetoestand voldoende
draagkrachtigkanzijn,terwijlzeerlossegrond steedseentegeringe
draagkrachtheeft.Ditwerdvooralleachtgrondsoortengevonden.
Alsdegrond maardichtgenoeg iszaldusvertrappingsschadeachterwegeblijven.Datditookbuitenhetlaboratorium opgaat,blijkt uitde
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-5genoemdepercelenteZegveld enBorger.Devraag isnu,hoedegrote
dichtheid daar isontstaan.

Verdichtingdoorweidendvee
Dezeer lossestructuren,zoalsinde laboratoriumproef zijngebruikt,komeninhetveld nietvoor,althansnietindezodelaagvan
grasland.Onderdedrukvandekoeiehoevenwordtdegrond samengedrukt.
Hieroverbestaateenvrijuitgebreideliteratuur ( A N O N Ï M O U S , 1963)voor
deperiode 1949-1961bijeengebrachtdoorRothamsted ExperimentalStation.
Demeesteartikelen wijzenopdegroteverdichtingen,diedoorbeweiding ontstaanendeongunstigegevolgendaarvanopdegrasgroei.Zeer
weiniggegevenszijneroverdeechte vertrappingvangrasland.
O'CONNOR (1956)enGRADWELL (1956)hebbenwaargenomen,datdegrootste
verdichtingennietonderdenatsteomstandighedenwordenbereikt.Inde
grondmechanica-literatuurvindtmen,dat onderbelastingenvankorte
duurslechtsverdichting mogelijkistotaanvolkomenverzadigingvande
grondmetwater.ZieonderandereSOHNE(l955)«Voorverdergaandeverdichting ishetnodigdatwater uittreedt.Daarvoorismeer tijdnodig
dandeduurvaneenkoeievoetstap.
Wordteenlossezodebetreden,danwordtdee©dussamengedrukt.De
dichtheid neemtdustoeendaarmeededraagkracht,(ziefiguur3)tot
dezegelijkisgewordenaandeuitgeoefendedruk.Onderdrogeomstandighedenkanvoldoendedraagkrachtreedsbijeengeringeverdichtingworden
verkregen.Degrond isdanonvoldoendedichtombijeenlaterebeweiding
ondernattere omstandighedendraagkrachtig tezijn.Zezaldandusweer
verderwordenverdicht totookonderdieomstandigheden eendraagkracht
o

van+5kg/cm isbereikt.Maarhetkanookgebeurendatreedsdaarvoor
degrondvolledig isverzadigdmetwater.Dankandedraagkracht niet
verder toenemen.Dangaatdegrond uitwijkenvoordedrukvandekoeiehoeven.Dekoeienzakkenindegrond totdat ze"opkleef"staangefundeerd enverwoestendezode.
Ditvervormenenverplaatsenvandegrond staatgelijkmetwatin
deEngelseliteratuur "puddling"wordtgenoemd.Inhetalgemeenleidt
puddling totinstabiele structurenenlossegrond.Naeenvertrapping
isdegronddusgevoeligergewordenvoor eennieuwevertrapping.
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- 6Draagkracht engrondwaterstand
Inhetvoorgaande isaangetoonddatdedraagkrachtvaneengrond
wordtbepaald door zijr.dichtheid enzijnvochtgehalte.Bovendienblijkt
hetvochtgehalte"bepalendtezijnvoordematevanverdichtingdiemogelijkis;terwijlzondermeerduidelijkis,dathetvochtgehaltenietonafhankelijkkanzijnvandedichtheid.Erisdussprakevaneenvrij
ingewikkelde samenhang tussendegenoemdedriegrootheden.Bijeendergelijkstelselvantegenkoppelingen treedtdoorgaanseenvrijstabiele
evenwichtssituatie op,dieslechtsdooruitwendigeoorzakenisteverstoren.Zo'noorzaakkandegrondwaterstand zijn.
Omnudit complexvaninterrelatiesbeter tedoorzieniseenquantitatievebenadering nodig.Menstellezichvoorwat ergebeurtindien
eengrondmet 80$poriënwordt samengedrukt tothetporiè'ngehalte75$
isgeworden.Wasmenuitgegaanvan100ml,danwaserdus20mlvaste
delen.Nasamendrukkingmakendeze20ml25$vanhettotaaluit.Het
volumevan100mlisdusgedaald tot80mldoordesamendrukking.Was
eroorspronkelijk50vol.$vocht,datis50ml,danishetvochtgehalte
nadesamendrukking eveneens50ml,datiswpr=62,5vol.$.Bijeen
verdergaande samendrukking toteenporiënvolumevan71>4$blijkthet
vochtgehalte eveneens71>4volumeprocent teworden.Danisdusdevolledigeverzadiging bereikt;waarbijverderesamendrukking nietmogelijkis.
Infiguur4 ishetverloopvandesamendrukkinggrafischvoorgesteldvoor eenveengrond met37$organische stof.Destijgendegetrokken
lijnengevenhetverband tussenporiënvolume envochtgehaltevooreen
constantehoeveelheidvocht.Dezelijnen,deverdichtingslijnen,lopen
uitopeendalendegetrokkenlijn,diedevolledigeverzadigingvoorstelt.Opdezeverzadigingslijn isaangegevenwelkevochtspanning bestond
alsdegrondvoordeverdichting eenporiënvolumevan80$had.
Deverdichtingslijnen lopennietevenwijdigaanelkaar.Zekruisen
elkaar inhet theoretische nulpuntvanhet coördinatenstelsel,waarhet
poriëngehalte 100$isenhetvochtgehaltenul.Daarisdushetvolume
vandegrond oneindiggroot en,vermitsdehoeveelheid vochteindigis,
isergeenvochtgehalte.
Opvallend is,datdeverdichtingsmogelijkheidzeerbeperktis.Heeft
degrond 80$poriënen50$water,duseenluchtgehaltevan30$danis
tochslechtseenverdichtingvan9vol.$ mogelijk.Hetzelfdezietmen
bovendndefiguur.Degrondmet5$luchtisslechtsover 1$teverdichten.
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- 7Bijelkedichtheid envochtgehaltekanmeneencijfervoordedraagkrachtzetten. Dit wordt gehaald uitfiguur 3.Metbehulpvanfiguur5
wordendepF-gegevens omgewerkt totvochtgehalten.Zoleestmeninfiguur
3 af,datbijeenporiënvolumevan77$«&eenpF2.0eendraagkrachtvan
o
5 kg/cm bestaat.Infiguur5 zietmendat eenpF2.0 overeenkomtmet
eenvochtgehaltevan63$opdepF-curvemet eenporiënvolumevan77$«
Infiguur4kannuhetgetal5,0wordengeschrevenophetpunt
p =77}v =63.Zozijndraagkrachtcijfers ingevuld indegehelefiguur4,
Doordie cijferskanmenlijnenvangelijkedraagkracht trekken.Deze
draagkrachtlijnenzijngeschetst alsonderbroken curven.Debetekenis
vandezefiguurisnudatmenkanzienwelkedichtheid zalontstaanonder
invloedvaneenbepaaldebelasting.Zozaleengrond met ööfoporiënen
50$vocht ondereendrukvan5kg/cm wordensamengeperst tothetsnijpuntvandeverdichtingslijnmetdedraagkrachtslijn,dustot78$«
Gingenweuitvan56$vocht,danzoudeverdichtinggaantot76,5$poriënvolume.Waserindeuitgangstoestand 61$vochtofnogmeer,dankan
o

degrond niettoteendraagkrachtvan5kg/cm wordenverdicht.Dan
treedtdusvertrappingop.
Degrootstmogelijkenatuurlijkeverdichtingkomtvoor,wanneerdeze
grondwordtbeweid bijpF 1.8 a 1«9« In<*atgevaldaalthetporiënvolume
tot74$« Degrond isdanzodichtgeworden,dathijonderalleomstandigheden,dus ookalshijtijdelijkonderwater zoustaan,zonder schade
aandezodekanwordenbeweid.Datgeldtnatuurlijkvoor slechtskorte
tijd,wantdoorallerleibiologischeactiviteitenenweersinvloeden,
(opvriezen),kanhetporiënvolumeweer stijgen,laarmenisverzekerd
vaneenvoortdurend draagkrachtigeweide,wanneerdezeveengrond met37$
organische stofregelmatigwordtbeweidwanneerdevochttoestandvande
bovengrond overeenkomtmetpF 1.8à1.9»Datishetgevalwanneerde
grondwaterstand invoor-ennajaar60à80cmondermaaiveldis.
Ditisdusdeontwateringsdiepte,dievoorveengrondmet37$organische stofgoedebeweidbaarheid garandeert.Mindervenigegrondenkunnen
met ondieperewaterstandenvolstaan.Zokonvooreenzandgrond met9$
organische stofwordenberekend datgrondwaterstandenvan40cminvoorennajaarvoldoende zijn.Derestvanhetmateriaal laatnietzulke
drastische conclusiestoe.Welzijneraanwijzingen,datveenmet90$
organische stoftot 100à 150cmmoetworden ontwaterd.
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- 8Conclusies
Veenenvenigegrond "beschikkenslechtsovervoldoendedraagkracht
voorbeweiding innatte seizoenenwanneer zevrijdicht is.Debenodigde
verdichtingkandoorweidendveewordenteweeggebracht.Daarvooris
echtereenontwateringsdiepte nodig,diegroterisdandegebruikelijke.
Devrijgrotedichtheid,dienodigisvoordebeweidbaarheid heeft
consequentiesvoordegroeimogelijkhedenvanhetgras.Grond,dievoldoendedraagkrachtig isheeft eengering luchtgehaltebijveldcapaciteit.
Bijallegrondenuitde laboratoriumproefwashetluchtgehaltebijveldcapaciteit ongeveer5$>wanneerdegrond juistvoldoendedraagkrachtig
was.
Datgeringeluchtgehalte isongetwijfeld nadeligvoordezuurstofenkoolzuur-diffusie.Deverdichting isweliswaarbeperkttotdeoppervlakkigelagen,0-6 cmjdeliteratuurspreektover2a3inches.Maar
alleluchtmoetdiebovenste laagpasseren.Hetisbepaald niet ondenkbaar,datdegeringebewortelingsdiepte vanoudgraslandhetgevolgis
vandezegrotedichtheid vandebovenstelaag.
Groteredraagkrachtdoordiepereontwateringgaatdustenkostevan
degrasgroei.Inhetalgemeenkunnendeomstandighedenvoorbeweiding
endievoordegrasgroeinietbeideoptimaalzijn.Datgeldtookwanneer
mennogdiepere ontwatering overweegt.Indatgevalwordtvoldoende
draagkrachtweliswaar bijeengeringeredichtheid bereikt«Devoordelen
vandieperewortelgroeizullenechtertenietwordengedaan,dooronvoldoendevochtvoorziening.
Deverdichting tengevolgevandebeweidingblijftbeperkttotde
oppervlaktelaag.Datkomtdoordatdeweliswaargrotedrukslechtsover
eenkleinoppervlakwordtuitgeoefend.VolgensBBKKER (i960)neemtde
drukafmetdehelftoveroondiepte,diegelijkisaandebreedtevan
hetgrondcontact.Datgeldtvoortanksoprupsbanden.Voor eenpuntbelasting alsdievaneenkoeiehoefzaldeafnamenog snellergaan.Naarmatehetgewichtvandedierenenhetgrondcontactgroterzijn,zalde
verdichting zichoverdiepere lagenafspelen.Heelgrotedierenalsde
sauriërs(gewicht tot40.000kg,bodemdruk1à2kg/cm inhet tertiair
moetendusdebodemdermatehebbenverdicht,dateenweelderigeplantengroei,diezevoorhunlevensonderhoud nodighadden,onmogelijkwerd.
Wellichthebbendezemonstersdushuneigenondergangbewerkt.
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-9fedit slechts"soil aciencefiction"zijn}derealiteit isdat
draagkracht engroeiomstandighedencontroversiëlebegrippenzijn.Althansbijdevigerende eigenschappenvanbodem,plantendier.Dezecontroversezoukunnenwordendoorbrokendoorkunstmiddelen.Eenervanis
zeerbekendsdebezandingvanveengrasland.Menbrengteendunnelaag
aanvaneenmateriaal,dat ookbijgrotedichtheid nogveelluchtbevat.
Hetveenonderdezelaagstaatnietaangrotedrukbloot enblijftdus
behoorlijkporeus.
Eenanderekunstgreep zouzijndehoefoppervlaktevanhetveete
vergroten.Wijgelovendathetzinheeftditeenstebeproeven.Plastic
schoenenmoetenvoldoendestevig engoedkoopkunnenzijn.Datzoueen
oplossingkunnenzijnvoorhetHollandseveengebied,waarbezandingonbetaalbaaris.
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- 10SUJâMARY
Theinfluenceofthepropertiesofasoilonitssuitabilityfor grazing
and theinfluence ofgrazing onsoilproperties
AnEnglish translationofthisarticlewillbepublished inthe
Proceedings oftheInternational CongressofSoilScience,tobeheld in
Bukarest,September1964.
Inmany casesthebearingpowerofpasturesisnothighenoughand
tramplingby thecattlewill occur.Thisishighlydetrimental tothe
grassland.Thesodisdamaged,manyholesappear,thebotanicalcompositionoftheswarddetoriates.Thepuddling ofthesoildecreasesthe
bearingpowerforgrazingagain.
Itisknownthatthesoilpressurethatawalking cow(weighton
2 legs)exertsonthesoilisintheneighbourhood of4kg/cm .Wefound
thattramplingdamagedid notoccurifthebearingpower,measuredwith
apenetrometer,washigher than7kg/cm .Onsoilswithbearingpowers
between5 and 7kg/cm sometrampling effectswerepresent.
Itisevident thatbearingpowerswillbelowforpaety soilsand
underwet circumstances.Ourfirstexperimentswereaimed atfinding
quantitativerelationsbetweenbearingpower,soilmoistureand organic
matter content.Itappeared thatthehighertheorganicmatter content
was,thehigher thesoilmoisture contentcould bewhileretaining
sufficientbearingpower.Porpeat-andpeaty soilswithmore than30$
oforganicmatter,soilmoisturetensionmust exceed 100to150cm.
Thehigher themineral contentsofthesoil,thelowerthesoilmoisture
tensionc^nbe.Thisncansthatforpeat-andpea±ysoilsthedrainëgp
depthmustbegreaterthanonemeter.
Neverthelesswefound incontrastwiththistheory,somepeatsoils
withadrainagedepthofabout60cm,thathadasufficientbearingpower.
Thesesoilshad agreatervolumeweightthansoilswiththesameorganic
matter contentand shallowerdrainage.
Inalaboratory experiment itappeared thatvolumeweightwasof
greater importanceforbearingpowerthanmoisturecontentororganic
mattercontent.
Volumeweightincreaseswhenthesoilisputunderpressureby
grazing cattle.The soiliscompacted tothepointwere thebearingpower
equalstheexertedpressure.Inverywetsoilsthecompactionishalted
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- 11beforethispointisreachedduetoanearlierreachingof complete
saturation.Indrysoilscompactionislimited by cohesionand internal
friction.Thereisthereforeforeachsoiltypeacertainmoisturecontentatwhich compactionandbearingpower canbemaximal.
Thisisthe caseforpeatsoilswith40$organicmatteradpF1»8
andfor sandysoilswith10$humusatpF1.6.Inhumid areasthereare
oftenperiodswhenthesoilisatfield capacity.Themoisture tension
incmthenequalstheheightabovegroundwater incm.SoapF 1.8is
oftenreached ifthedrainagedepthissomewherearound 60to70cm.
Thismeansthatpeat soils canhaveasufficientbearingpowerat
moderatedrainagedepths,aswasthecaseinthementioned instances.
The compaction,however,isthenmaximal,leavinganairvolumeofless
than5$«Diffusionofcarbondioxide isseriouslyimpeded androoting
depthswillbevery shallow.
Withdeeperdrainagedepthsasufficientbearingpowerisreached
atalesserdegreeof compactionofthesod layer.Rootswill thenbe
abletogrowsomewhatdeeper,butthecapillarymoisturesupplywillbecome lessfavourable.Maximalbearing capacityand optimal suitability
forgrassgrowtheannottogetherbeattained atonedrainagedepthwith
theexistingproperties ofsoil,plantandanimal.
Incaseswheretrampling occurs,artificialmeanswillhavetobe
used toobtainaswellhigherproductivity asbetterbearingpower.One
canforexample coverthesoilwithacoarsesand layerorenlargethe
hoofbaseofthecows.
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