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INLEIDING
In Kortleven (1963) zijn devolgende gedachten ontwikkeld:
A. Bij gelijke voorziening met organische stof van gronden
van verschillende zwaarte bestaat een lineair verband
tussen de gehaltenaan afslibbare delen en humus.Als
verklaring werd gegeven,dat de zand- ende slibfractie
van grond elk hun eigen en sterk van elkaarverschillend humusgehalte hebben (in slib hoger dan in zand).
Inde,bij gelijkbijvende jaarlijkse voorziening, uiteindelijk te bereiken evenwichttoestand isdit verschil
gelijk aan het verschil in gehalte aan inerte humus bij
beide fracties«
Wat bij elke zwaarte meer aanwezig is dan het gehalte
aan inerte humus isafhankelijk van de voorziening met
organische stof enverloopt bij alle zwaarten gelijk
volgens de inKortleven (1963)ontwikkelde humusforale
B. De humusformule luidt inhaar algemeenheid.
K1x-K2yo
log-J
-i-ü.=0,431+3K„t
6
K^x -K~y
'
2
Hierin: K. =humificatiecoëfficiënt,aangevende dat gedeelte
van de aangevoerde organische stof dat in een
jaar overgaat tot humus (orde van grootte 0,4)
K~ =afbraakcoëfficiënt,dat isdat gedeelte van
de humus inde grond,dat per jaar wordt afgebroken (orde van grootte 0,02)
x = (gemiddelde) jaarlijkse aanvoer van organische
stof
y =humusgehalte bij tijdt
y =humusgehalte,waarvan werd uitgegaan bij het
beginnen met een voorziening ter grootte van
x
t =tijd injaren.
x,y enyworden uitgedrukt indezelfde maat,hetzij in
gewichtseenheden,hetzij inprocenten.
Uit formule Ivalt af te leiden dat
K

y

m

=

1
—2 X

waarin y =uiteindelijk gewicht.
Deze formule kwantificeert dus het humusgehalte (y )dat
uiteindelijk bereikt wordt bij onbepaald lang voordzetten
van dezelfde jaarlijkse voorziening met organische stof
(dus bij oneindig grote t ) ,
Inde formule isx eenmaat voor de toegevoegde organische stof,ongeacht deherkomst. Dit wil zeggen,dat
de organische stof uit verschillende organische meststoffen
(enwortelresten)geacht wordt opdezelfde wijze bij te
dragen tot het humusgehalte,terwijl deze bijdragen additief
zijn. Tussen de inKortleven (1963)onderzochte organische
middelen werd inderdaad indit opzicht geen verschil gevonden.
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FormuleIkangeschrevenwordenindevorm
K.
-K9t
y = _ i ( 1 _ e z )x+ye
i\„

-Kt
(II)
o

(NiBie=grondtaldernatuurlijke logarithmen),of,daar
K1 enK„constanten zijn,bijeenbepaaldetindevorm
y =bx+c
Erisdussteeds,bijelket,eenlineairverband
tussendetoevoeging enhethumusgehalte.Dezelineairiteit
iseenspecialevormvanadditiviteit,daarzijbetekent
datelkevolgendetoegevoegde eenheid eeneffectheeft
gelijkaandatvandevoorgaande,dusdatalletoevoegingen
zich,additieftenopzichtevanelkaargedragen.
BESCHRIJVING VANHETONDERZOEK
Dehierbovengegevengedachtengangsteundeopeen
aantalinKortleven (.1963)beschrevenonderzoekingen.
Eéndaarvanisdaardeoppp.67-74behandeldeproefVP
184.Dezewerd ingezet inÎ951.Verschilinzwaartewerd
bereiktdoorenerzijdslicht zand,anderzijds zwareklei
tenemen,endaartussenintweemengsels,zodanigdatnaar
hetvolumevandegrond (totaal steeds12,51)verkregen
werddeserie
0klei-3zand,
1klei-2zand,
2klei-1zand,
3klei-0zand,
Detrappenvandeze seriewerdennaardehoeveelheid
kleierinvoorkomend,aangeduid als0-1-2-3.
Alsorganischebemestingwerd -enwordtnoggebruikgemaaktvan:
1.gedroogdeengemalenwortelsvandiversegewassen,
daardoornabootsendewatindenatuur steedsgebeurt
(ookalsgeenverdereorganische bemestingplaatsvindt)
maarnunauwkeurig gedoseerd.
2.hethalf-synthetischeprodukt CalhahumusX„,datvolgens
demakerservannietzouwordenafgebroken,maarvolledig
indegrond zouachterblijven,daaromookwelgenoemd
"stabielehumus".(Alsdeproefnunogzoumoeten
wordeningezet,zouzekernietvanditproduktgebruik
gemaaktworden.Hetiszelfsnietmeerteverkrijgen.
Destijdswerdernogalpropagandavoorgemaakt.Hetzou
eventueelkunnenwordenvervangendooreenverwant
produktalszwartveenoftuinturf).
Erisgeenenkeleanderevoorzieningmetorganische
stof,daardep-pondonbegroeid wordtgehouden.t>eiae,
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wortels enX?,komen eveneens voor inde trappen 0-1-2-3
(eenheid 1600 kg/ha bij beide).
Elk der drie variabelen wordt gevarieerd over de
variaties der beide andere heen,zodat er 43=64objecten zijn (inviervoud). De opzet van deze proef is,
wat de wiskundige achtergrond betreft,beschreven in
Venekamp et al. (1952), Voor verdere detailgegevens zij
verwezen naar Kortleven (1963).
Door de geringe grootte van de gebruikte vakjes
(25 x 25 cm)kan slechts weinig grondonderzoek worden
verricht.Het gebeurde voor het eerst september 1951,
het jaar waarin de proef werd opgezet,direct na de menging,
voorts in juli 1961 en juni 1966.
Deproef leent zichdusminder goed voor toetsing
inde tijd van de humusformule Ienvoor de bepaling
van de grootte van de indie formule voorkomende parameters.
Nade eerste bemonstering werden de organische
middelen voor het eerst toegepast innajaar1951.
VROEGERE CONCLUSIES
Deresultaten van 1961 werden geanalyseerd in
Kortleven (1963). Bijde daarin toegepaste bewerking
werd gehandeld alsof de invloed van dedrie variabelen
lineair en additief zou zijn,om daarna nate gaan in
hoeverre dit met dewerkelijkheid strookte,Het bleek
bij benadering juist te zijn.
Een toetsing van de aannamen van lineairiteit
enadditiviteit,uitgevoerd door ir.J.T.N.Venekamp,
gaf alsuitkomst:
1.dat er geenreden was om systematische interacties
aan te nemen;
2. dat de lineairiteit bij benadering opging.
NADERE TOETSING VAN DE CONCLUSIES
Destijds werden de bovenvermelde uitkomsten als
voldoende bewijs beschouwd, om in
praktisch werk
met beide aannamen temogen werken. Voor een fundamentele
proef echter isdeuitspraak onbevredigend en iseen
sterker bewijswenselijk»
Erwerd dus gezocht naar eenmogelijkheid om de
uitkomsten te verbeteren. Endaar demoeilijkheden voornamelijk scholen inde zwaarten,werd de kleiserie
kritisch bekeken.

Correcties

op de meng-oevhouding

zand/klei

InKortleven (1963)werd reeds opgemerkt,dat de
analyseresultaten van de gronden inde uitgangstoestand,
afwijkingen te zien gaven van demengverhoudingen (en
welke steeds behandeld werden alsof zij identiek waren
met de zwaartereeks).Want,daar slechts eenvoudige
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menging hadplaats gehad, zouden alle gehalten volgens
lineaire functies moeten verlopen.Ditdeden zijechter
niet:zietabel 1.
"ABEL1Analyseresultaten vandeklei-zandmengsels'
Kleitrap

Humus

Afslibbaar

0
1
2
3

0,4
0,7
1,1
1,8

2
18
32
59

Grof zand
43
37
22
2

CaCO,
0,48
0,87

Fijn zand isweggelaten daarditgeen onafhankelijke
bepaling is,maar verkregen werd door aftrekking van 100#
Dereeksen zijn duidelijk niet-lineair,maar schijnen
eerder eenkwadratische functie opteleveren.Hethumusgehalte,vereffend mety =bx+cenmety =ax +bx+c
geeft hetintabel 2getoonde beeld.
TABEL 2Humusgehaltenvandeklei-zandmengsels uittabel 1,
lineair ofkwadratisch vereffend.
Vere:ffend

Afwij k ingen

Kleitrap

Gevonden

Lin.

Kwadr.

Lin.

Kwadr.

0
1
2
3

0,4
0,7
1,1
1,8

0,31
0,77
1,23
1,79

0,41
0,67
1,13
1,79

0,09
0,07
0,13
0,01

0,01
0,03
0,03
0,01

0,30

0,08

Dekwadratische vereffening geeft duseenveel betere
aanpassing.
Endaar alsgevolg vanmenging,de samenhangen lineair
moeten zijn,kunnenwijuitdemetdekwadratische functie
vereffende waarden berekenen hoedetrappen gekozen moeten
worden omde samenhangen lineaiv
te maken, (Erwordt in
hetmidden gelaten waaraan hetoorspronkelijk niet-lineair
zijntedanken zoukunnen zijn;degrootsterol zullen hierin
ongetwijfeld spelen verschillen invochtgehalte enin
volumegewicht tussen zand enklei.)
Noemenwedaartoe deaandelen klei enzand intrap1
resp.k1 enz danis0,41 z +1,79 Y. =0,67 (k. + z . ) .
HieruitvolgtJdatk1 :z1 =0,565 :3.
Opdezelfde wijze wordt voor trap 2gevonden
k 2 :z 2 =1,409 :3.
Detegebruiken trappen omeenlineair verband te
krijgen verhouden zich zodoende als0 :0,565 :1,409 :3.
Daardemenging dezelfde invloed heeft opde gehalten
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aan alle andere componenten wordt de berekening ook
hiervoor uitgevoerd enworden deuitkomsten gemiddeld
(tabel3 ) .
TABEL 3Herleiding van de kleitrappen,teneinde een
lineair verband teverkrijgen voor de gehalten
aan humus etc. inde klei-zandmengsels
Oude trappen

0

1

2

3

Humus
Afslibbaar
Grcf zand
CaC0 3
Nieuwe trappen

0
0
0
0

0,565
0,795
0,594
0,689

1,409
1,762
1,594
1,689

3
3
3
_3_

0

0,661

1,614

3

Deze nieuwe trappen kunnen iets betermet elkaar in
overeenstemming gebracht worden.Noemen wij het gewicht
vandedroge stof in eendeel klei bij demenging pen
datvan zand qdan hebben wij bijtrap 1:

1/3<P +

2

q)

=

°'661 °f

q

= 1

'77°

P

'

en b i j t r a p 2:
2D

1 73(2 p + e )

= 1

» 6 1 4 ° f °^

= 1

' 7 1 6 P-

Gemiddeld isq =1,743 p.Hiermee krijgen wij als
gecorrigeerde waarden voor de trappen 1en 2resp.:

i£

p +3,486 p

=

»

en

6£.
2p +1,743 p

= 1,60.

De serie isdus geworden 0-0,57-1.60-3.Hiermee worden
alle verbanden lineair. Lineaire vereffening met deverbeterde trappen geeft voor de analyses van 1951 de cijfers in
tabel 4.
TABEL 4Lineaire vereffening van..degehalten aan humusetc.
met de gecorrigeerde kleitrappen.
Trap
0
0,67
1,60
3

Humus

Afslibbaar

0,39
0,70
1,13
1,78

3,33
15,69
33,01
58,98

Grof zand
44,46
35,11
22,03
2,40

CaCO
0,02
0,41
0,95
1,76
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De nieuwe trappen beschrijven het uitgangsmateriaal
dus zeer goed enmet een lineair verband zoals dit na menging
behoort te zijn.
Deze trappen worden bij het vervolg van deproef aangehouden,daar inde samenstelling van de grond geenverandering komt.Het jaar 1961 W O rdt er opnieuw mee bewerkt,terwijl het jaar 1966 thans voor het eerst beschreven zalworden.

Correaties

op de

humusgehalten

Er isnog een punt,dat in een fundamentele proef
inzake humusvorming aandacht verdient,eenpunt dat nu
nog niet van veel belang is,maar aan belangrijkheid
wint naarmate het humusgehalte hoger is,dushier naarmate
de proef langer wordt voortgezet.
Stijgt nl. in een grond met 3%humus (en 97%minerale
êelen)het humusgehalte tot 6%, dan isweldit gehalte
verdubbeld maar niet de voorraad. Want,naast 6%,humuskomt
voor 94%minerale delen.Deze zijn ogenschijnlijk gedaald,
maar inwerkelijkheid natuurlijk gelijk gebleven.
Per 100 kg van de oorspronkelijke grond met97%
minerale delen en 3kg humus is inde nieuwe toestand
aanwezig 97/94x 6=6,2 kg humus.Devoorraad stijgt
dus sterker dan het gehalte. (N.B.Gehalten als quotiënten
zijn altijd gevaarlijk ommee tewerken,zeker wanneer,
zoals hier,de teller tevens een bestanddeel van de noemer
vormt).
Vergelijkbare waarden krijgt men door de humus uit
te drukken in %van de onveranderlijke minerale delen,
ofm.a.w, in %van 100 verminderd met het humusgehalte.
Inhet bovengegeven voorbeeld is,op deze wijze uitgedrukt,
dehumusvoorraad gestegen van 3,09tot 6,38ofmet 3,29%van
het gewicht derminerale delen.
Iser ook nog kalk,waarvan de hoeveelheid evenmin
constant is,danmoet ook deze,met de humus,in mindering
worden gebracht.
Duiden wij hettraditionele humusgehalte aanmet hen
het nieuwe met H,dan is
100h
H=
100-h-k
Hoewel deze correctie nog niet van veel invloed is,
wordt zereeds thans doorgevoerd,te beginnen met de
uitgangstoestand.
Aangestipt zij,dat op deze wijze de humusvoorraad
per gewichtseenheid droge grond wordt verkregen. Omde
absolute voorraad inkg te kennenmoet ookhet aantal
gewichtseenheden droge grond bekend zijn.Dit is indeze
proef niet het geval,daar welhet gewicht van de grond
bijde vulling bekend is,maar niet het daarbij behorende
vochtgehalte.

Ook xuit formule Ikandaardoor niet berekend worden,
daar deze de gift in %van het bouwvoorgewicht aan droge grond
is. Dit nog afgezien van het feit,dat de beide bemonsteringen,ook al zijn zijnog zo zuinig uitgevoerd (monsters
van 100 g ) ,het gewicht per bakje nog hebben doenverminderen endus xdoen stijgen. Bijde geringe inhoud van
de bakjes (bijvulling ongeveer 14kg vochtige grond) zal
dit al gauw eenmerkbare invloed hebben. Ook dit zijn
redenen waarom dehumusformule indeze proef niet wel kan
worden toegepast,ofalleen maar zeer globaal.
Wel kunnen zeer nauwkeurig de humusgehalten van een
bemonstering onderling vergeleken worden.
VERBETERDE UITKOMSTEN
Inde uitgangstoestand was Hresp. 0,39-0,71-1,15-1,85.
Dit beantwoordt aan H =0,49 x. + 0,39,waarin x =het
aandeel klei inhet mengselmet ials eenheid, wanneer
dehoogste trap (enkel klei)de waarde 3krijgt.
Bijde bepalingen van 1961 en 1966 (waarvan slechts
de eerste in Kcrtleven (1963)werd beschreven),toen ook
de invloed van dewortels envanX„ erbij gekomenwas,
werd het bestaan van lineairteit enaddiviteit getoetst
door voor elke variabele een kwadratische functie te
stellen met interacties tussen de termen van de eerste
graad. Detotale functie isdus
y =a ^
1

2

+b l X l +a 2 x 2 2 + b ^ +a 3 x 3 2 +b 3 x 3 +i ^ x ^ +

13 X 1 X 3 + 1 23 X 2 X 3 + C

De eenheid van x enx„ is 1600 kg/ha (de eerste
trap). Debewerking verliep indrieronden.Nade eerste
werden dedrie interacties verworpen ennade tweede de
termen van detweede graad.Na beide werd de bewerking
herhaald met de overblijvendetermen. Verworpen werden
termen,waarvan de coëfficiënt niet groter was dan driemaal
zijn fout;de overblijvende coëfficiëntenwaren 10 tot 50
maal hun eigen fout,dus alle zeer sterk.
Het eindresultaat was
1961 y =+0,2807 (± 0,0270) y. +0,0836 (+ 0,0272) x 2 +
0,3167 (+0,0272)x3 +0,7522 (Î0,0743)
1966 y =+0,4397 (± 0,0104) x +0,1236 (+ 0,0105) x„+
0,4986 (+ 0,0105)x +0,4834 (+ 0,0286)

Door deze uitslag

zijn de lineairiteit

en de

additiviteit

bevestigd.
Dit isvan belang voor de theorie omtrent de
humusvorming.
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Wat tussen de beide jaren opvalt,isdat de bepalingen
van 1966 eenruim 2\ maal zo grote nauwkeurigheid vertonen
alsdie van 1961 (het waren twee verschillende laboratoria).
Dit kan een verklaring zijn voor het feit,dat de
klei-serie zich in 1961 anders gedraagt dan in 1951 en
1966 (zietabel5 ) .
TABEL 5Berekening vandehumusgehalten bijde verschillende
kleitrappen.
Trap

1951 *

0
0,67
1 ,60
3,00

0,39
0,71
1 ,15
1 ,85

1961 **

1966 ***

0,75
0,94
1 ,20
1 ,59

0,48
0,78
1 ,19
1 ,80

*H =0,49x. + 0,39
+ 0,75
H =0,44 x^ + 0,48

* ; H =0,28x

Het isonbestaanbaar,dat zonder aanvoer vanorganische stof het humusgehalte stijgt zoals bijde trappen
0 en 0,67 in 1961 en bij trap 3in 1966 het geval is.De
zeer nauwkeurige uitkomsten van 1966 komen goed overeen
met dievan 1951. Ditwil zeggen,dat dehumusvoorraad
gedurende 15 jaar constant isgebleven. Bijde vaak
aangetroffen K„ =0,02 zouden de humusgehalten gedaald zijn
met 26%van de waarden in 1951 als de humus niet inert
was, Endit isniet het geval.V/ijkunnen derhalve deze
gehalten beschouwen als gehalten aan inertehumus.
Bevendeze gehalten aan inerte humus stijgen de
gehalten als gevolg van devoorziening met organische
stof volgens de humusformule I. De daarvoor in Kortleven
(1963)ontworpen vereffeningsmethode kan opdriewaarnemingen,waarvan er éénwellicht niet juist is,niet worden
toegepast. Reeds eerder werd opgemerkt,dat ook om andere
redenen toepassing indetijd van de humusformule indeze
proef op bezwaren stuit.
Echter,wat de formulering van de humusgroeibetreft,
beschikken wijwel over de zeer nauwkeurige waarnemingen
uit 1966,waarop formule IIvan toepassing is.
Wordt in IIdey. (inerte humus)opgenomen dan luidt
deformule:
y - Vi -- T- O - e "K2t)3C+ (y0 -y . )e " K 2 t

^

Daar hiery Q =y. vervalt de laatste term. De b-waarden
in 1966 stemmen overeen met de buit III.Evenwel moeten
de eenheidswaarden van x eerst voor beide gevallen met
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elkaar inovereenstemming worden gebracht. Deze is in III
1%van het bouwvoorgewicht; in 1966 echter 1600 kg/ha of
omstreeks 0,09% van het bouwvoorgewicht (het gewicht bij
vulling was gemiddeld 14,35 kg per bakje van 1/16m g of
2,3 x 10 kg/ha of naar schatting ongeveer 1,8 x 10 kg
droogzonderhumus en kalk). Deb'suit 1966moeten dus
met 11 worden vermenigvuldigd om inovereenstemming te
zijnmet de buit III,Dat isvoor wortels 11 x 0,1236=
5,4845.
1,3595 envoor X„ 11 x0,4986
De bvan IIIis:
(1 -e

•K 2 t }

Hierin ist =15,maar zijn K. enK^ onbekend.
Stellen wijK~,de afbraakcoëfficiënt,op de normaliter
hiervoor gevonden waarde van 0,02in beide gevallen,dan
is:
K,
0,02

(1

-0,30 ) =1,3595resp. 5,4845.

r e s p . 0 , 1 0 5 en 0,42 en K /K
H i e r u i t volgt d a t K,
resp. 21.Dit is laag bijwortels ennormaal bij X„.

= 5,2

Het uiteindelijk te bereiken evenwichtsgehalte
x)wordt dan 0,09x 5,2
0,471 bij wortels en
(y.
m
0,09 x 21 :1,90 bijX„ optrap 1 (enop de trappen 2en3
resp. 2en 3maal zo hoog), alles vermeerderd met het
gehalte aan inerte humus per kleitrap,Het evenwichtsgehalte
zou bereikt worden naruim honderd jaar.
Hoe speculatief de aannamen ook geacht mogen worden
te zijn,vast staat,dat uit wortels aanzienlijk minder
humus gevormd wordt dan normaal,daar de humificatiecoëfficiënt K. gewoonlijk omstreeks 0,4 bedraagt,wat wil
zeggen,dat 40%van detoegediende organische stof overgaat
tot humus.Indit onderzoek werd hiervoor gevonden ruim
10% voor dewortels en 40%voor X„,
SAMENVATTING
1. Ineenvoorgaande publikaties (1)werd een proef
beschreven,waarin bijonbeplante grond de humusopbouw
onder invloed van toegevoegd organisch materiaal bij
gronden vanverschillende zwaarte wordt bestudeerd.De
verschillende zwaarten werden verkregen door menging»
Deverbanden tussen de zwaarte van de grond en toegevoegd
organische materiaal enerzijds ende humusopbouwander«zijds bleken niet geheel lineair te zijn,maar konden
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welbijbenadering aiszodanigwordenbeschouwd.Daardit
slechtsbijbenadering opgaannietbevredigdewerdhetmateriaalopnieuwbekeken.Werdbijdeeerstebewerkingvoor
dezwaartehetaandeel (naarhetvolume)vankleiinde
mengselsalsonafhankelijkevariabelegenomen,bijdenieuwe
bewerkingwerdenalszwaartetrappengekozenwaarden,diemet
gehaltenaanhumus,grof zand,afslibbaarenCaCO- inde
grond indeuitgangstoestand ineenlineairverbandstonden.
Ditverloopmoestlineairzijnomdathet slechtshetgevolg
wasvanmenging.
Wanneerdealdusverkregentrappenwerdenaangehouden
voordelaterebepalingen,bleekbijtoetsing,datalle
verbandentussenenerzijdshumusgehalteenanderzijdszwaarte
engiftenvanorganischmateriaal inderdaad zuiverlineair
enadditiefwaren.Ditvoordetheorievandehumusopbouwzo
fundamentelepuntwerddusduidelijkbevestigd.
Dewijzevanuitdrukkenvanverandering indehumusvoorraad
werdverbeterd doordehumusuittedrukkenin%vandemineralebestanddelen,zonderhumusenkalk.Hierdoorwordtde
humusvoorraad gemetenmeteenonveranderlijkemaat.Ditisvan
belangalsdehumusgehalten eentrajectvanbetekenisgaan
bestrijken.
Hetbleekwederom,dataandebapalingderhumusgehaltenin
eenonderzoekalshethierbeschrevene,degrootstezorgmoet
wordenbesteed;éénlaboratoriumbereikteinditopzichteen
ruimtweeeneenhalfmaalzogrotenauwkeurigheid alseen
ander.
Deafbraakvanorganischmateriaalwasbijgedroogdeengemalenwortels sterkerdanbijCalhahumus.Tussendezebeide
vormenvanorganische stofbestaatdusgeengelijkheidten
aanzienvandehumusvormingzoalsinhetalgemeenwelhet
gevalis.Hetlijktaannemelijk,datdezeafwijking toete
schrijvenisaandeCalhahumus;ditisnl.geennatuurlijk
maareenhalf-synthetischprodukt.
Onderdeindeproefheersendeomstandigheden isdeafbraak
sterkerdannormaal.
SUMMARY

Humusformation in clay-sand mixtures
organic
materials

as affected

by added

Anearlierpublicationdescribed atestdesignedto
studytheeffectofaddedorganicmaterialsonhumusformation
inuncropped soilsofdifferent texture.Thedifferenttextural
classesemployed wereobtained byclay-sandmixtures.The
relationships foundbetweentextureandorganicmattersupply
ontheonehandandhumuscontentontheother,were
approximately lineair.Inthecurrent studythedatawere
reconsidered toimprovetheapproximation.
Intheearliercomputations,thevolumefractionofclay
inthemixtureswastakenastheindependentvariable
indicatingtexture;inthenewcomputations,valueswere
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selectedaslevelswhichformedalinearrelationship
withanumberofmeasured contentsviz.thoseofhumus,
coarse sand,lutumand CaC0~ inthesoilinitsoriginal
condition.Theserelationships should belineair,because
itisonlytheconsequenceofmixing.
Whenthelevels,thusobtained,wereusedfor
subsequentcomputations,itwasapparentthatindeed
purelylineairandadditiverelationshipsexisted between
humuscontentontheonehand,andtextureandamountsof
addedorganicmattermaterialontheother.Thispoint,of
suchfundamental importancetothetheoryofhumus
formation,wasthereforeclearlyconfirmed.
2.Themethod ofexpressing changesinhumuscontentwas
improved byexpressinghumusasapercentageofthemineral
componentswithouthumusandcalciumcarbonate.This
enà>ledmeasurementofchangesintheamountofhumusby
meansofafixed,unchanging criterion.Thisisimportant
whenthehumuscontentscoveranappreciablerange.
3.Itwasagainapparentthatinastudyofthisnaturethe
utmostcaremustbegiventothedeterminationofthe
humuscontents;onelaboratory'saccuracywasmorethan
2\ timesasgreatasthatofanother,
4.Driedandgroundrootsasthesourceoforganicmatter
decomposed toagreaterextentthanCalhahumus*. These
twoformsoforganicmatterarethereforedissimilar
withrespecttohumusformation.Itmaybeassumedthat
theCalhahumusisresponsibleforthisdeviation,because
itisahalf-syntheticratherthananaturalproduct,
5,Undertheconditionsofthetest,decompostionisgreater
thannormal.
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