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INLEIDING
Kalkstikstof wordt inden Nederlandschenlandbouwmeestal gebruikt
als onkruidbestrijdingsmiddel. Dewerking van kalkstikstof als stikstofmeststof wordtdanbeschouwd als „extraatje'\ Het gebruik als zoodanig
is beperkt tot enkelegevallen,waarbij het toegepastwordt als voorjaarsbemesting bij gewassen met een langdurige groeiperiode.
Alsonkruidbestrijdingsmiddel bij wintergranen wordt het ongeveer in
Febraari uitgestrooid, bij voorkeur over dauwnat gewas, wanneer een
droge dag kan worden verwacht. Het onkruid wordt in het nog jonge
groeistadiumverbrand, terwijl de(meestal)geringeschadeaanhet graangewas vrij spoedig weer ingehaald is, waartoe in niet geringe mate de
met kalkstikstof aan den grond toegediende stikstof het zijne bijdraagt.
Alnaardenstandvan hetgewasna denwinter, den bemestingstoestand
van den grond en de klimatologische omstandigheden kan de met kalkstikstof toegediende stikstof een gunstigen of ongunstigen (legeren door
teveel N) invloed op het gewas hebben.
Tenslotte verandert kalkstikstof door haar hooge Ca-gehalte (in CaO
uitgedrukt: 60-65%) den reactietoestand, algemeen gezegd de Ca/Hverhouding in den grond, hetgeen weer met zich brengt een wijziging in
de kationenbezetting van het adsorptiecomplex.
Maakt men studie van het zeer groote aantal literatunrgegevens van
onderzoekingen over en in verband met kalkstikstof, dan stnit men op
zooveel onduidelijkheden en tegenspraken, dat een goed gefundeerd
inzicht in degunstigeen/of ongunstigeeigenschappen van deze meststof,
met betrekking tot de hier genoemde drieledige werking, moeilijk te
krijgen is. Het duidelijkst valt dit op bij de vaststelling van de waarde
van kalkstikstof als N-meststof.
- Het N-leverende bestanddeel is het Ca-cyaanamide, dat gekenmerkt
is door het feit, dat het als zoodanig niet door de plant kan worden opgenomen.Hetmoetdus,indengrondgebracht,verschUlendeomzettingen
ondergaan v66r de erin vervatte N de plant ten goede kan komen.
Een volledige kennis van deze omzettingen is een eerste vereischte,
v66r men zich met kans op succes, door middel van veldproeven, een
idee kan vormen over de waarde van kalkstikstof als N-meststof.
Uit het volgende zal blijken, dat de beschikbare literatuur over deze
omzettingen te weinig definitiefs weet mee te deelen, zelfs z66, dat o.a.
GIESECKE en SCHMALFUSZ in 1936 konden schrijven: „...Die Kalkstickstoffrage bedurft noch eine genaue bodenbiologische Prufung" (20).

Ook de besehikbare proefveldgegevens laten geen definitieve beoordeeling toe,omdat zevooreengrootgedeelte verkregen zijn n.a.v.proeven, die op te kleine schaal werden opgezet en van te weinig gegevens
voorzien gepubliceerd werden, terwijl ze elkaar tenslotte meermalen
volkomen tegenspreken.
De omvang der gestelde problemen maakte een degelijke experimenteele bewerking van het geheele in deze inleiding genoemde gebied van
het kalkstikstofgebraik in denonsten dienstestaanden tijd onmogelijk.
Daarom hebben we ons bij onze onderzoekingen moeten beperken tot
demeer theoretische basisvan het probleem,nl. tot de vragen:
„welke zijn de omzettingen, die het Ca-cyaanamide in den grond
ondergaat en welke zijn, in verband met deze omzettingen, de verwachtingen over de waarde als N-meststof voor versehillende gronden?"
Met de hierna beschreven onderzoekingen, die gedeeltelijk opgezet
werdenmetdebijbedoeling, deresultatenvanversehillendeandereonderzoekersgoed te knnnen beoordeelen en te controleeren, is getracht een
bijdrage te leveren tot het vinden van een antwoord op de hierboven
gestelde vragen.

HOOFDSTUK I

HISTORISCHE GROEI VAN DE INZICHTEN
IN DE OMZETTINGEN VAN Ca-CYAANAMIDE IN DEN GROND
Sedert GERLACH en WAGNER (18) gevonden hadden, dat kalkstikstof
goed als N-meststof is te gebruiken, volgde een reeks onderzoekingen,
dielicht moestenwerpen op demanier,waarop haar N-houdende component, het Ca-cyaanamide, in den grond afgebroken wordt tot de voor de
plant opneembare NH4- en N03-ionen.
In waterige oplossing ontstaat uit Ca-cyaanamide, cyaanamide en
calciumhydroxyde, volgens:
C
%

Ca + 2HaO• ; C
N

/

+ Ca(OH)2
^sN_H

In de alcalische, verwarmde oplossing polymeriseert het cyaanamide
gemakkelijk in dicyaandiamide, volgens:
2C

^K^N-C

C-NHt|ofC=NH

J

In den grond wordt het cyaanamide echter veranderd in ureum. Alle,
eventueel uit het cyaanamide gevormde verbindingen zouden, volgens
oudereliteratuurgegevens,indengrondafgebroken wordentot ammoniak
enverder omgezetworden in nitraat. Over demanier, waarop ammoniak
uit Ca-cyaanamide ontstaat, liepen demeeningen uiteen.
IMMEMDORFF(27)vermoedde,dat deomzettingvanhet Ca-cyaanamide
tot ammoniumcarbonaat in den grond tot stand komt volgens de eenvoudige vergelijking:
CNtCa + COt + 4 ^ 0 = (NH^^Oa + CaCO r
BEHREMS (6) maakte echter aannemelijk, dat uit het

Ca-cyaanamide
in den grond op dezelfde wijze ammoniak gevormd zou worden als dat
bij ureum het geval is nl. door bacteriologische invloeden. De bacteriologische afbraak van cyaanamide tot ammoniak kwam hiermee in het
centrum van de belangstelling te staan.
LOHMISc.s. (43,44)meenen00k,dat deafbraak het werk isvan micro-

\

organismen. D.m.v. proeven in cultuurvloeistoffen werd aangetoond,
dat inderdaad door micro-organismen uit grond ammoniak gevormd
wordt uit Ca-cyaanamide. Dit werd bevestigd door PEROTTI (57) en
ASHBY (3). Laatstgenoemde onderzoeker entte b.v. verschen grond in
een vloeistof, die naast verschillende zouten, 0,1% „Kalkstickstoff' en
°#i % glucose (als C-bron) bevatte. In dit mengsel kon na eenigen tijd
ammoniak aangetoond worden, terwijl de ammoniakvorming in de partieel gesteriliseerde of met subiimaat behandelde kolven zoo goed als
geheel uitbleef.
Onderzoekingen van ULPIANI (81) leidden aanvankelijk tot de opvatting, dat alleen het door polymerisatie van vrij cyaanamide ontstane
dicyaandiamide door bacteri€n aangetast kon worden. Het cyaanamide
zou als bacteriegif nagenoeg niet door micro-organismen in ammoniumcarbonaat kunnen worden omgezet.
Na een uitgebreidere studie komt ULPIANI (82, 83) echter tot de
beter gefundeerde conclusie, dat het Ca-cyaanamide in den grond langs
zuiver chemischen weg omgezet wordt als volgt:
1. een snel verloopende omzetting van cyaanamide in ureum;
2. een langzaam tot stand komende omzetting van cyaanamide in dicyaandiamide.
Beideprocessen zouden zonder demedewerking van micro-organismen
tot stand komen. Bacterieele invloeden grijpen het ontstaande ureum en
dicyaandiamideaan.Ureumwordthierbijdoordeureumsplitsendemicroorganismen in ammoniumcarbonaat veranderd, het dicyaandiamide kan
volgens ULPIANI op twee manieren tot ammoniak afgebroken worden,
nl. via amidocyaanzuur en dicyaandiamidine. PEROTTI (58) bevestigde
het feit, dat dicyaandiamide door micro-organismen tot ammoniak afgebroken kan worden.
De aandacht van ULPIANI was gevestigd op het ureum en dicyaandiamide als omzettingsproducten van het cyaanamide, doordat BAUMANN (5) in 1873 al had aangetoond, dat genoemde verbindingen bij
chemische manipulaties met cyaanamide als reactieproducten optraden.
In dit stadium ontwikkelt zich een strijd tusschen ULPIANI en LOHNIS
over de al of niet giftigheid van cyaanamide voor micro-organismen uit
den grond, hetgeen neerkomt op een strijd tusschen de aanhangers van
de theorie van directe ammonificatie van het cyaanamide (LOHNIS e.a.)
en die onderzoekers, die v66r de eigenlijke ammonificatie door microorganismen eeninleidende,zuiver chemische,omzetting van cyaanamide
tot ureum (en dicyaandiamide) veronderstellen: ULPIANI en later 00k
KAPPEN.

Langzamerhand wint de laatste zienswijze meer terrein (waarbij nu
00k LOHNIS (45) zich kon aansluiten), vooral nadat ULPIANI (84) en

daarna KAPPEN (30, 31) ± 1910-1913 verder aannemelijk maken, dat
de cyaanamide-afbraak in den grond ingeleid wordt met een chemische
omzetting van cyaanamide in ureum en/of dicyaandiamide. ULPIANI
geeft alskatalysatoren voor de eerstgenoemde omzetting aan de anorganischecolloldalebestanddeelen van dengrond. KAPPEN noemt dehydrogelen Mn(OH)2, Fe(OH)3etc.demeest werkzame katalysatoren in dezen.
STUTZER en REIS (78) kwamen ongeveer tot dezelfde conclusies als
ULPIANI en KAPPEN, alhoewel deze onderzoekers de medewerking van
micro-organismen bij dedirecteomzetting van het cyaanamide in ammoniak niet geheel uitsluiten. ± 1913 staat men dus algemeen op het
standpunt, datin dengrond deureumvorminguitcyaanamideeenphysischchemischproces is, dat onafhankelijk van de medewerking van microorganismen tot stand komt. Bepaaldeanorganischekatalysatoren (waarvan
met name de hydroxyden van Mn en Fe genoemd worden) zouden deze
omzetting bewerkstelligen.
Deze opvatting kan worden samengevat in de volgende drie onderdeelen:
1. CN2Ca + 2 ^ 0 = CN2H2 + Ca(OH)2;
2. CN2H2 + H 2 0 = CO(NH2)2;
3. COfNH,), + 2H 2 0 = (NH4)C03.
In de samenvattingen van lateren datum wordt de medewerking van
micro-organismen bij de ureumvorming uit cyaanamide echter niet geheel uitgesloten (16).
Het zoojuist ontwikkelde inzicht in de cyaanamideomzetting en
-afbraak in dengrond istot ± 1938in deliteratuur onveranderd blijven
bestaan, hoewel dit het resultaat is van proefnemingen, die genomen
werden onder omstandigheden, die niet vergeleken kunnen worden met
het gebeuren in dengrond. Zoowerd o.m.gewerkt met grondentingen in
cultuurvloeistoffen; verder bezigde men cyaanamideconcentraties, die
soms10-100maal zoohoog waren alsdebij debemesting van grond met
kalkstikstof mogelijk optredende. Ook de verdere voorwaarden waaronder de omzettingsproeven genomen werden (hooge temperaturen,
koken van cyaanamidehoudende vloeistoffen met sterk zuur of sterke
loog) laten een klakkeloos overbrengen van de ermee bereikte resultaten
op den grond niet toe.
Dat het inzicht indeomzettingen van het Ca-cyaanamide indengrond
van 1910-1913 niet bevredigde moge blijken uit een opmerking van
KAPPEN: „Die Zyanamidzersetzung ist jetzt weiter als je davon entfernt
endgultig geklart zu sein" (30).
Ook ons kan de tot nu toegevolgde wijze van werken niet bevredigen,
omdat zij niet overeenstemt met het in de laatste 20-30 jaar verbeterde
inzicht in de werking, beter gezegd samenwerking, der verechUlende

krachten in den grond, waarbij men hun onderlinge verhoudingen beter
heeft leeren beseffen.
Moeten de onderzoekingen in deze materie tot ± 1914 dus met een
zekere reserve verwerkt worden, aiders is het met de resultaten van de
na 1920 met kalkstikstof werkende onderzoekers, zooals COWIE e.a,
COWIE (11,12) voerdezijn omzettingsproeven uit met den grond zBi als
medium; bovendien „bemest" hij zijn grond met kalkstikstofhoeveelheden, die overeenkomen met de in de landbouwpraetijk gebruikehjke.
Hij komt langs dezen weg echter tot dezelfde conclusies als ULPIANI en
KAPPEN, al laat hij zich niet zoo duidelijk uit over de krachten, die de
omzetting van cyaanamide in ureum veroorzaken.
Inmiddels hebben MAzfi en LEMOIGNE (50), zij het 00k op niet zeer
overtuigende wijze, bewezen, dat bepaalde micro-organismen in staat
zijn uit cyaanamide, mitsin voldoend lageconcentraties gegeven, ureum
te maken. In 1924 onderwerpen JACOB, ALLISON en BRAHAM (28) het
probleem, welke omzettingsproducten uit het Ca-cyaanamide in den
grond ontstaan, nog eens aan een uitgebreid onderzoek, zonder echter
een afdoend antwoord te kunnen geven op welke wijze ureum uit cyaanamide gevormd wordt. Vooraf komen HETHERINGTON en BRAHAM (24)
tot belangrijke uitspraken over „de hydrolyse en polymerisatie van
cyaanamideinzureenalkalischemilieu's".In tegenstellingmetdeoudere
onderzoekers, die hi het gevormde ureum niet aantoonden bi dit wel
deden doch met onnauwkeurige methodes, houden HETHERINGTON en
BRAHAM rekeningmet het feit, dat, wanneer ureum uit cyaanamide gevormd wordt, dit alleen is te bewijzen met het aantoonen van het gevormde ureum. Het constateeren van een verdwijning van het cyaanamideaU66nzegt natuurlijk nietsover deontstane omzettingsproducten.
Met een speciaal voor dit doelgewijzigde methode, uitgewerkt door Fox
en GELDARD (15) wordt ureum bepaald. Dicyaandiamide wordt bepaald
uit het versehil:
(totaal-N) - (cyaanamide-N + ureum-N) = dicyaandiamide-N.
De uit dit onderzoek getrokken conclusies luiden:
1. Cyaanamide wordt in zwavekure oplossing bij 50°C kwantitatief en
z€6r snel tot ureum gehydrolyseerd. De hydrolyse wordt gekatalyseerd door de H + -ionen.
2. In alkalische oplossing (NaOH) wordt het cyaanamide bij 50°C gedeeltelijk gehydrolyseerd tot ureum, gedeeltelijk gepolymeriseerd tot
dicyaandiamide. Hydrolyse is hier waarschijnlijk het gevolg van de
OH'-ionen.
In degeheeleliteratuur overkalkstikstof wordt de angst voor dicyaandiamide-vopning mm of meer duideljk naar voren gebracht, in verband

met de schade voor de plant en voor de nitrificeerende organismen in
dengrond.Hetisdusvan belang teweten6f enwanneer dicyaandiamidevorming nit cyaanamide in den grond kan optreden. Daar het in dit
verband niet zoo veel zegt, dat in een milieu van 0,1 of i N NaOH dicyaandiamide-vormingplaatsheeft,onderzochten BUCHANANen BARSKY
(9) de omzetting van cyaanamide in oplossingen van bepaalde pH. Uit
dit onderzoek Week, dat in vloeistoffen met een pH < 7 geen gevaar
bestaat voor dicyaandiamidevorming. Deze begint bij pH 7-8 en neemt
boven pH 8 snel in intensiteit toe.
Aangezien echterin een cultuui^rondeenpH> 8totdezeldzaamheden
behoort,zaleendicyaandiamidevorming bij bemesting vanden normalen
grond met kalkstikstof niet gevreesd behoeven te worden.
Wanneer SCHMALFUSZ (71) in 1938 de literatuurgegevens over de afbraak vancyaanamideindengrondaan eencritisehebesehouwingonderwerpt komt hij tot de conclusie, dat dit probleem allerminst geheel is
opgelost.Hijisvanmeening,datdenureeds± 25jaarvoorjuistgeldende
opvatting omtrent de cyaanamide-afbraak niet voldoende verantwoord
is, in het bijzonder wat de inleidende omzetting tot nreum betreft. „Die
herrschende Anschauung vom Abbau desZyanamids im Boden ist experimentell keineswegs so unterbaut wie es den Anschein haben konnte.
Zumindest musz es als wahrscheinlich gelten dasz es auch Mikroorganismen gibt, die in der Lage sind, direkt das Zyanamid anzugreifen und
abzubauen, wahrend die hetite verbreitete Auffassung die Fahigkeit
der Mikroorganismenerstbeimkatalytisch gebEdeten Harnstoffansetzen
lasst."
SCHMALFUSZ bevestigt dan na proefnemingen met vloeistofcultures
met voldoend lage cyaanamide concentraties de vondst van MAZI en
LEMOIGNE (zievoren),dat ermicro-organismenzijn, dieuretimuit cyaanamide kunnen maken. Deschimmel Aspergillusnigerblijkt in dezen zeer
actief te zijn. SCHMALFUSZkomt ten slotte tot deconclusie, dat de bacterien en schimmels in den grond de voornaamste rol spelen bij de omzetting van cyaanamide in ureum. Wanneer aan de (00k door SCHMALFUSZ
nietontkende) physisch-chemischeureumvorming aleenigewaarde moet
worden toegeschreven, dan is deze volgens den genoemden auteur toch
van ondergeschikt belang. Men zal in dit geschrift zien, dat ons deze
conclusie veel te ver gaat en niet voldoende gesteund wordt door het
experiment.
Integenstellingmetdeze,nogalrevolutionnaire,zienswijzevan SCHMALFUSZ verdedigt ROTINI (70) weer het ph^isch-chemische standpunt van
ULPIANI, KAPPEN en COWIE. Bij dezen strijd SCHMALFUSZ-ROTINI kan
aangeteekend worden,dateeistgenoemdewerktemet cyaanamideconcentraties, overeenkomend met die welke in den grond zullen optreden bij

practisch braikbare kalkstikstofgiften. ROTINI daarentegen voerde zijn
proeven uit met veel hoogere cyaanamideconcentraties, die voor microorganismen zeer giftig zljn. Mogelijkerwijs is deze concentratiekwestie
vaninvloedgeweestopdedoorbeideonderzoekersuithun proefnemingen
getrokken conclusies.
Uit het zoojuist geschrevene blijkt duidelijk, dat het na critische bestudeering van de resultaten der verschillende onderzoekers niet goed
mogelijk is zich een juist denkbeeld te vormen over het probleem van
deinleidende omzettingen van het cyaanamide tot ureum en/of dicyaandiamide. Veeleer zal een eigen onderzoek de elkaar gedeeltelijk tegensprekende literatuurgegevens moeten aanvullen.
Uit het voorgaande kunnen weverschillende vragen destilleeren. Daar
in de literatuur een controverse bestaat tusschen hen, die een physischchemische en hen, die een biochemische ureumvorming aannemen, moet
allereerst getracht worden uit te maken, of er in den grond ureum ontstaat uit cyaanamide langs€€ndergenoemdewegen.Ookishet mogelijk,
dat beide omzettingen in den grond naast elkaar bestaan. Verder is het
van belang tewetenof indengrond eendirecte (biochemische) ammonificatie van het Ca-cyaanamide bestaat.
Tenslotte dient nagegaan te worden 6f, en zooja onder welke omstandigheden, erindengrond dicyaandiamidevorming uit cyaanamidemogelijk is.
De oplossing van deze problemen is van groot belang voor de vraag
naar de waarde van kalkstikstof als N-meststof voor verschillende gronden, in verband met heerschende klimaatsomstandigheden.
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HOOFDSTUK I I

METHODE VAN ONDERZOEK
§ i. Algememe beschouwingen
De in het vorige hoofdstuk ontwikkelde probleemstelling vraagt dus
het kunnen scheiden van de physisch-chemische-en debiochemische
krachtenin den grond. Hiertoe moeten wehet in dit onderzoek gebraikte
omzettingsmedium,grond, aan een zoodanige behandeling onderwerpen,
dat 66n dezer krachten tijdelijkuitgeschakeld kan worden. Er zal dus,
aangezien dit alleen maar mogelijk is met de biochemische krachten,
gewerkt moeten worden, eenerzijds met niet-verhitten, anderzijds met
verhitten grond. Vergelijking der nitkomsten van de omzettingsproeven
inbeidesoortengrondgeeft uitsluitselover dewijzewaaropde hydrolyse
van cyaanamide tot ureum in den grond tot stand komt. Uit een vooronderzoek dienaangaande bleek echter, dat het niet eenvoudig is grond
door verhitting steriel te krijgen. Bovendien heeft de grond door deze
behandeling znlke ingrijpende veranderingen ondergaan, dat weliswaar
de microflora zoo goed als geheel uitgeschakeld is, doch meteen verschillende onbekende factoren ingevoerd zijn. Bijvoorbeeld blijken de
humusbestanddeelen sterk afgebroken te worden.
Om tot een practisch uitvoerbaremethode van werken tegeraken kan
men uitgaan van de volgende gedachten.
Allereerst kan men de te onderzoeken omzettingen trachten na te
bootsen in een medium, dat gemakkelijk steriel gemaakt kan worden
en dat samengesteld wordt nit bestanddeelen, dieeigenschappen hebben
vergelijkbaar met dievan desamenstellende deelen van den natuurlijken
cultmirgrond. Gedacht wordt hierbij aan mengsels van:
i. kwariszand, het geraamte van den grond imiteerend*
2. adsorbeerend materiml, b.v.:
nattwirlijke kleifracties,
kleimineralen als kaoliniet etc.,
norit,
dusarit,
permutit e.d.;
3. humuspreparatm;
4 coUoidak sesquioxydm

Mengselsvandezevierbestanddeelenkunnenonsdenphysisch-chemischen omzettingsfactor op het s|K>orbrengen.
Tenslotte kan alscompleteerende factor ingevoerd worden:
5. de grond-microflora.
Doorgebraiktemakenvan bepaaldemicro-organismen en/of -groepen
zal men in staat zijn alleste weten te komen omtrent het biochemische
gedeelte van deomzettingen van de te onderzoeken verbindingen.
Bij de tweede zienswijze gaan we nit van den natuurlijken grond als
omzettingsmedium. Zooalszonder meer duidelijk isdient de kennis van
den gang van zaken in den natuurlijken grond vooraf te gaan aan het
onderzoek met den zoojuist veronderstelden ,,kunstgrond'\ De kennis
van het gebeuren in den grond kan met de resultaten van de proeven
met de kunstmatige mengsels aangevuld worden, alsinderdaad blijkt,
dat de aangebrachte krachtbronnen een werking hebben die vergelijkbaar is met de overeenkomstige in den cultuurgrond.
We hebben ons dan 00k voor het grootste gedeelte tot de tweede
methode moeten beperken, dus het werken met den natnurlijken grond
als omzettingsmedium.
T.a.v. het uitschakelen van de biochemische krachten in den grond
moesten wenagaan of absolute steriliteit van het medium weleen vereischte was. Uit het weergegevene in hoofdstuk III zal blijken, dat in
verband met het orienteerende van onsonderzoek volstaan kan worden
met een verhitting van den, tot ± 50% van haar watercapaciteit bevochtigden, grond gedurende 2 x 20 min. op 115°C. Tusschen beide
behandelingen bleef de grond 48 uur staan bij kamertemperatuur. In
enkele gevallen werd gebraik gemaakt van grond, die 2 x | uurof
2 x 1 uur op 100°Cgestoomd was.
§2. Proefopzet
Een bepaalde hoeveelheid Ca-cyaanamide (zie §3) werd, al dan niet
gesteriliseerd, toegevoegd aan 100gram van den gebezigden grond, die
zich bevond 6f in kleine bekerglazen afgedekt met een petrischaal 6f in
erlenmeyers afgesloten met een wattenprop, wanneer gewerkt werd
met „verhitten" grond.
Er moest voor gezorgd worden, dat bij proeven van langeren duur
(nitrificatieproeven b.v.) het vochtgehalte van den grond binnenbepaaldegrenzen constant gehouden werd. Hiertoe werden de proefpotjes
gezamenMjk in een glazen aquariumbak geplaatst, waarin een weinig
water + desinfectiemiddel gebracht waren. De glazen bak werd afgedektmeteenglazenplaateninhetdonkerbijdegewenschte temperatuur
weggezet. Op deze manier werden ongewenschte verdampingen tegengegaan.
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Bij het volgen van de omzettingen van Ca-cyaanamide gingen we z66
te werk,dat naelkengewenschten tijd eenbepaald aantalgrondmonsters
van ioo gram geanalyseerd warden. Dit analyseeren van het geheele
monster heeft het voordeel, dat dan van de geheele hoeveelheid cyaanamide de omzetting nagegaan wordt. Eventueel te maken analysefouten
worden dan niet grooter dan strikt noodzakelijk is, terwijl het nadeel
van ongelijke verdeeling van het cyaanamide in den grond geen invloed
op het eindresultaat kan hebben. Dit is wel het geval indien men voor
elke analyse een monster nit een grootere hoeveelheid moet nemen.
§3. DeUj deproevm gebezigde cyaanamidehoeveelhedm
Aangezien cyaanamide voor hoogere planten en micro-organismen een
gif is,kanmen zichvoorsteEen,dat eeneventueelebacterieeleomzetting
van het cyaanamide alleen mogeMjk isin een oplossing met een zeer lage
cyaanamideconeentratie.
SCHMALFUSZ gebruikte met het oog hierop (en met het oog op door
hem gevreesde instabiliteit van het cyaanamide bij hoogere concentraties) bij zijn proeven een waterige cyaanamideoplossing, die niet meer
dan ± 30mgNper100cc bevatte.Het bleek, dat dezeconcentratie door
de micro-organismen uit den grond nog zeer goed verdragen werd. Dit
kon 00k door ons bevestigd worden.
Wezullendus,omonsbijdelandbonwpractijk aan tekunnensluiten,bij
onzeomzettingsproeven rekening
moetenhoudenmetdeindengrond
bereiktecyaanamideconeentratie,
wanneerdegrondmeteenbepaalde hoeveelheid kalkstikstof per
ha bemest wordt. Naast de berekening van de hoeveelheid per
100g grond is het duidelijk, dat
niet meer dan een rawe schatting
mogelijk is van de in de waterphasebereikteconcentraties Fig.
1 geeft het verband aan tusschen
hoeveelheidcyaanamide-Nperha
en die per 100g grond (62).
Neemt men met RATHSACK als
waarde voor het gemiddelde volume-gewicht van grond 1,5aan,
dankomt I mgNperIOOggrond
Fig . t. H etverbandtusschenhoeveelheid
OVereenmet 1,5kg N per ha bij
N-mest per ha en die per100g grond
een vermengir^sdiepte van 1cm,
(naar RATHSACK(§2))
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Met RATHSACK gingen we uit van een vermengingsdiepte van 4cm,
overeenkomend met de gemiddelde werkdiepte van een eg. In fig. 1 is
degestreepte lijn een maat voor een vermengingsdiepte van 4cm.
Bij onze proeven bezigden wij concentraties van 10-15mg cyaanamide-N per 100g grond. Dit komt dus overeen met een bemesting in
de practijk van ± 60-90kg N per ha.
Deconcentratieverhoudingenwordenechter anders,wanneer men niet
de hoeveelheid N per 100g grond berekent, doch de hoeveelheid per
eenheid grondwater, uitgaande van de mate van verzadiging van den
grond met water op het moment van bemesting. De door ons gebraikte
grond (L32) heeft een watercapaciteit van 32%. Wanneer we weten,
dat bij de proeven de grond altijd gebracht werd op ± 50-60% van
haarwatercapaciteit, dan leerteen korte berekening,dat deconceritratie
in de waterphase van den grond bedroeg 0,06-0,1 %.
Om steeds onderling vergelijkbare resultaten te krijgen verdiende het
aanbevelingomhetCa-cyaanamideinwaterigeoplossingaandengrond(of
cultuurvloeistof) toe te voegen; een oplossingwaarvanhetgehaltenauwkeurigbekend is.Dezecyaanamideoplossingen werdenalsvolgtgemaakt:
5 g kalkstikstof werden gedurende f-1 uur in een schudmachine geextraheerd in een kolf (1liter inhoud) met 400 of 900cc water. Na het
extraheeren werd snel afgefiltreerd en de overmaat kalk met C0 2 neergeslagen. Het doorleiden van C0 2 werd beeindigd wanneer de pH van
het kalkstikstofextract ongeveer 7 geworden was. Als indicator werd
broom-thymolblauw gebraikt. Na affiltreeren van het gevormde CaC03
werd dan het extract aangevuld tot eenbepaald volume (500of 1000cc).
Hierna was het extract voor het gebruik gereed, nadat, indien noodig,
bepaald waren het totaal-N-, cyaanamide- en ureum-gehalte. Het verschil (totaal-N)-(cyaanamide-N + ureum-N) gaf dan het waarschijnlijke
dicyaaridiamidegehalte.Dealdusbereideextractenbevattennooitammoniak.
§4. Het gereedmaken vandemonsters voor dechemische analyse
Na den vereischten proefduur moesten de grondmonsters, resp. cul*
tuurvloeistoffen, op cyaanamide en/of haar omzettingsproducten onderzocht worden.
a. Promm met grond
De grond werd uit het bekerglas (of erlenmeyer) in een porceleinen
schaal gestort en gemengd met een ongeveer gelijk volume kwartszand
(Leerdam), waarna het mengsel gebracht werd in een percolatiebuis.
Onder in deze buis bevindt zich een prop glaswol, waarop een laagje
kwartszand.Nadat allegrond + kwartszand indebuisgescheptis,wordt
het mengsel door kloppen tegen de buis iets samengepakt. Dit dient om
12

kanalen inden buisinhoud te vermijden. Hierna wordt hetgrond-kwartszandmengsel afgedekt met een dun laagje kwartszand, waarop nog een
propglaswolgelegdwordt.Wevoerennu, b.v.met behulpvan een maatkolf,een bepaalde hoeveelheid percolatievloeistof door de grondmengselzuil. De snelheid van doorvloeimg is te regelen met een klemkraan, die
onderaan de buis op een afvoerslang is aangebracht.
Door deze percolatie worden de zich in den grond bevindende reactieproducten vollediger en sneller afgevoerd dan het geval is bij schudden
van den grond met een bepaalde hoeveelheid uitwaschvloeistof.
Nadat een bepaalde hoeveelheid (meestal 500cc) percolaat verkregen
iswordt deuitwasschingbeeindigd, waarna indit percolaat dechemische
bepalingen uitgevoerd kunnen worden.
b. Proevmmetcultuurvloeistoffm
Deze vloeistoffen worden na bepaalden omzettingstijd afgefiltreerd.
Al naar de te verrichten chemische analyse wordt gefiltreerd door een
membraanfilter of filtreerpapier. Ook het filtreeren met een Chamberlandkaars gaf op een snelle manier volkomen heldere filtraten, die voor
cyaanamide-bepalingen een vereischte zijn. Voor ureum- en ammoniakbepaling kan men volstaan met het filtraat verkregen door middel van
papier.
§5. Keuze van percolatievloeistof
Wanneer mendegrondmonsters uitwaschtemet waterzouden troebele
percolaten verkregen worden, doordat veel humus- en kleibestanddeelen
meegespoeld worden. Het percoleeren moet, ter verkrijging van heldere
oplossingen,geschiedenmetwaterigeoplossingen die,decolloldalegrondbestanddeelen uitvlokkende, Ifationen bevatten. Hiervoor kunnen dienst
doen het H + -, K + -, Ca + + -, Ba ++ -ion.Omdatbij onze onderzoekingen
het gebruik van een neutraal zout vereischt was, viel de keus op het
K + -ion. Het in het zout meegevoerde anion bleek echter eveneens van
groote beteekenis tezijn. Een oplossing van KC1wasb.v.niet bruikbaar,
bmdat het Cl~-ionstorend werkt bij de cyaanamide- en nitraatbepaling.
Het gebruik van kaliumsulfaat en -nitraat kwam het meeste in aanmerking. K 2 S0 4 werd gebruikt wanneer in de percolaten naast ureum en
ammoniakooknitraat bepaaldmoest worden. KNOswerd gebruikt wanneerin depercolatencyaanamide, ureum en ammoniak bepaald werden.
N
Bij ons onderzoek werden dan ook oplossingen van —K t S0 4 en van
2
N
—KN0 3 als percolatievloeistof gebezigd.
2

De analyse-methodiek, die voor de kwantitatieve bepaling der verschillende N-verbindingen gebruikt werd, wordt beschreven aan het
einde van deze dissertatie (zie biz. 81).
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HOOFDSTUK 111
VERANDERING EN AFBRAAK
VAN Ca-CYAANAMIDE IN NORMALEN EN VERHITTEN GROND
§i. Afbtmk in norwmlmgrmd
Als uitgangspunt voor verder onderzoek nemen we de omzetting en
afbraak die Ca-cyaanamide in onveranderden grond ondergaat.
We voegen, om dit na tegaan, een bepaaldehoeveelheid kalkstikstofextract toe aan denzandgrond (L32)uit den tuin van het Laboratorium
voor Microbiologie*), die met water op 50-60% van haar watercapaciteit isgebracht.Hiernagaan wedengrond, dieweggezet wordt bij 23°C,
van tijd tot tijd op cyaanamide-, ureum- en ammoniakgehalte analyseeren.
Proef1
Forties van 100g grond (L32), pH: 6,2.
Toegevoegd 10cc kalkstikstof-extract bevattend:
10,4mg cyaanamide-N,
0,9 mg ureum-N.
Grond gebracht op 50-60% van de watercapaciteit.
Omzettingstemperatunr 23°C.
In percolaten bepaald:
cyaanamide-N,
ureum-N,
ammoniak-N.
Resultaten in tabel 1, fig. 2.
Beschouwing van tabel 1 en fig. 2 leert ons, dat het cyaanamide gelijkmatigverdwijnt met den duur van de proef. Als tusschenproduct bij
dezeverdwijning treedt nrenm op. Dit wordt echter niet noemenswaard
opgehoopt, omdat het onmiddelMjk omgezetwordt in ammoninmcarbo-

Watercapaciteit
•)pH( Hi O)
*)pH (M 2l)

32 %
5»f%
4,9%

*) „humusw
*)fractie 16-2/I
*) fractie < 2 ^

*) Analyses: Rijkslandbouwproefstation en Bodcmkundig Instituut te Groningcn.
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4%
4%
5%

TABEL1

Deajbraakvancyaanamideinzandgrond(L 32)
N in mg per 100 mg grond

Analyses na

Oh
6h
12h
24h
36h
48h
60h
72h
100 h

3
3
5
5
5
3
2
1
1

Gyaanam.-N

Uretim«N

Ammoniak-N

10,3
8,5
7,2
5,2
2,3
2,0
sp.
sp.
0,0

0,9
1,0
1,2
1,4
2,3
2,0
0,9
0,5
0,0

0,0
0,0
2,9
3,6
6,7
6,0
7,8
8,8
9,6

naat. We kunnen een top in de ureumcurve waarnemen na 36-40 uur:
de vorming van ureum overheerscht tot dat moment nog eenigszins de
omzetting ervan in ammoniumcarbonaat. Na een omzettingstijd van
ongeveer 40 uur gaat evenwel de afbraak de vorming overheersehen.
De ammoniaklijn spreekt voor zichzelf en behoeft geen nadere toelichting.
Degrafiek alsgeheelbesehouwddoet onszien,dat het zichin oplossing
bevindende Ca-cyaanamide in de Mergebezigde concentratie na ± 100110 uur staan bij 23°Cin grond vrijwel geheel in ammoniak is omgezet.
Tevens blijkt, dat de opmerking
van WIENHUES (87), dat „door de
buitengewoonsnelle ammonificatie
van ureum geenureumvorming uit
cyaanamidezouzijniaantetoonen'',
niet heelemaal juist is. Wanneer
men den grond, bemest met Cacyaanamide (ofkalkstikstof), maar ^
navoldoendekorte tijdsintervaBen
op ureum onderzoekt is ureumvorming whl aan te toonen.
Het verdwijnen van cyaanamide
in ,,levenden" grond is geheel in
overeenstemming met hetgeen
dienaangaandegevondenwerddoor
CEOWTBEE en RICHAEDSOM (13).

De snelheid waarmeehet cyaanamidein dengrondomgezet wordt,
blijkt samen te hangen met het
vochtgehalte van den grond en de

4S
VMM M

mmrfmmj.

f90x

Fig. 2. Het verband tunchen tijd en
afbraak vancyaanamide in zandgrond
bij23 °G
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temperatuurwaarbij deomzetting plaats heeft. Wanneer degrond 19%
water bevatte, kwam de omzetting in het onderzochte geval iets langzamer tot stand dan wanneer het watergehalte 1 1 % bedroeg. Verder
verdween het cyaanamide bij 22,5°Ciets sneller dan bij 13,5°C.Bij een
watergehaltevan dengrondvann % eneentemperatuur van22,5°Cwas
10mg cyaanamide-N per 100g grond na ruim 60 uur geheel omgezet.
Delijn, diehet verdwijnen van cyaanamide aangeeft, blijkt te voldoen
aan de formule van een monomoleculaire reactie:
100

t

m

x
w
waarin x = het percentage cyaanamide dat na t uur nog over is in den
grond, die een vochtgehalte w heeft. Mheeft bij bepaalde temperatuur
een bepaalde waarde
Dit wijst opeenmonomoleculaire homogenereactie;ongetwijfeld komt
de reactie tot stand overeenkomstig de vergelijking van de tweede orde:
H2CN2+H20=CO(NH2)2,
die zich echter zal gedragen als een pseudo-monomoleculaire reactie,
aangezien deoplossingen z66verdund zijn, dat de concentraties van een
der reageerende bestanddeelen (water) in overmaat aanwezig is t.o.v. de
andere. Aangezien de polymerisatie van cyaanamide tot dicyaandiamide
een bimoleculaire reactie is:
2H2CN2= (HgCN,),
volgt uit het door CROWTHER en RICHARDSON meegedeelde meteen, dat
voor dicyaandiamide-vorming uit cyaanamide in den grond onder de
aangehouden voorwaarden geen plaats is. Ook PRANKE (60) merkt al
op, dat „in good agricultural practice very little if any dicyanodiamide
is formed in the soil".
§2. Verandering in „verhitien" grond
Nuvastgesteld isdatureumontstaat bijdecyaanamideafbraak, vragen
weons af op welke wijze deze hydrolyse tot stand komt. Ze vertoont op
het eerste gezicht veel overeenkomst met dievanureum tot ammoniumcarbonaat. Het veronderstellen van een gemeenschappelijke hydrolyseerende kracht in den grond isduswelbegrijpelijk. Alhoewelindeliteratuur de physisch-chemische hydrolyse van cyaanamide tot ureum het
meest op den voorgrond staat, moeten we dus voorloopig nog rekening
houdenmet demogeHjkheidvaneenbiochemischehydrolyse.Wemoeten,
werkend met grond als omzettingsmedium, trachten de beide hydrolyseerende krachten te scheiden.Dit kangeschieden doorsteriliseering van
den grond. Zooals reeds eerder opgemerkt, blijkt steriliteit ingrond zeer
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moeiMjkterealiseeren.Volgens WAKSMAN (86)isgrond steriel te krijgen
nalangdurige verhitting,b.v.gedurende 2uur in autoclaaf bij ± 115 °C
6f door middel van stoomen, op 7 achtereenvolgende dagen, gedurende
1 uur. Verhitting van dengrondgedurende 1uur op 100°Cof behandeling bij lagere temperaturen vernietigt slechts bepaalde groepen microorganismen.DezepartieelesteriMsatiekaneveneensbereikt wordendoor
behandelingvandengrondmetbepaaldeantiseptica (toluol,HgClg,etc.)
of zelfsaldoor dengrond aan delucht te laten drogen.
Voor het door onsgestelde doelzou dus alleen volkomen steriliteit in
aanmerkingkomen.NubHjkthet,datdehiertoebenoodigdehittegrooten
invloedheeftopdephysischeenchemischee%enschappenvandengrond;
b.v.maakt een verhitting bij temperaturen lager dan 100°Cden grond
vruchtbaarder, terwijl verhitting bij temperaturen hoogerdan 100°C,
minder vruchtbaren grondlevert.Ditlaatstezoumedeveroorzaakt worden door de vorming van voor de plant hoogere giftige stoffen. De pH
vandengrondwordteveneenslager.Dehoeveelheidoplosbareorganische
stoffen wordt grooter wanneer grond verhit wordt, waaruit volgt, dat
de humusbestanddeelen meer of minder sterk afgebroken worden. Verhitting beinvloedt eveneens de uitvlokking van de eoUoIdale bestanddeelen van den grond, waardoor haar physische eigenschappen veranderen.
Nu ishet, met het oogop de bestendigheid van het materiaal,dat de
physisch-chemisehe hydrolyse van cyaanamide tot ureum veroorzaakt,
gewenscht de mogelijk ongunstige invloed van hooge temperaturen tot
eenminimum tebeperken.Wemoetenduseenmiddenwegzientevinden
tussehen den eisch naar volledige steriliteit van den grond en den eisch
omdeeigenschappen van deversehiilendebestanddeelen van den grond
zoo min mogelijk ongunstig te beinvloeden. Bij het besehouwen van de
resultaten van proef 1bleek het, dat bij de gebezigde cyaanamide-concentratie het geheeleomzettingsproceszichafspeeltbinnen5-7 etmalen.
Een zoodanige behandeling is dus bruikbaar, die de grond gedurende
5-10 dagen in biochemische rust houdt. Hiermee wordt bereikt, dat we
uitsluitenddewerkzaamheidvandephysiseh-chemischekracht(en)waarnemen.
Vergeleken werden in verband met het bovenstaanck:
A. grond2 x f uur stoomen bij100°Cmeteentusschenpoosvan24uur.
B. grond2 x 2omin.verhittenopii5°Cmeteentusschenix>osvan24Uur.
In beidegevallen werd de grond, v66r de verhitting, tot ± 40-50 %
van haar watercapaciteit bevoehtigd, a a ^ a i e n demkro-organismenin
een vochtigen (natten) grond gemakkelijker zijn uit te sehakelendan in
eengeheel droge.
1
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Pmef2
Fortiesvaniooggrond (L32),gedurende2 x §uurop100°Cverhit.
Toegevoegd 10cckalkstikstofextract (steriel).
Grond bevochtigd tot 50-60% van de watercapaciteit.
Omzettingstemperatuur 23°C.
Grond uitgezaaid op bouillon-agar (pH7,2).
Resultaten van de bacterietellingen in tabel2.
TABEL 2
uitzaaiingna

Oh 1 )
27h
75h

imu
148b

kiemgetal per 1g grond

-

a

)

±
200.0008)
+ 5.000.000
±500.000.000

*} onmiddelljjk nade tweede verhitting.
*) cijfrrsonbetrouwbaardoor teklein aantal koloniesper plaat.
») flora ondergaatecu duidelijke wyziging.

Uit deresultaten van dezeproef valtaf teleiden,dat degrondonmiddellijknahet2 x §uurstoomenop100°Cnogeenigekiemenbevat.Het
kiemgetal blijft bij aanwezigheid.van cyaanamide onbeteekenend klein,
totdat na 50-70 uur bewaring bij 23°Ceen zeer explosief verloopende
veimeerdering van het aantal kiemen in den grond plaats heeft. Opmerkelijk ishet, dat dezevermeerdering geengroot aantal verschillende
soorten micro-organismen omvat. De flora na 75-148 uur blijkt merkwaard%erwijze te bestaan uit vertegenwoordigersvan de Pseudomonasgroepmeteenopdenvoorgrond tredenvan „fluorescenten". Aldus heeft
deverhittingop100°Cdesehimmelsendesporevormersonderdebacteriin geheeluitgeschakeld. Mogelijkerwijs isdit op den voorgrond treden
van bepaalde groepen bacterien 00k een gevolg van den invloed door
het cyaanamide uitgeoefend.
We kunnen er dus niet zeker van zijn, dat in grond verhit op 100 °C
(2 x §uur) debiochemische kraehten onwerkzaamzijngeworden, zeker
niet, nadat de grond 60-7o uur bij 23°Cgestaan heeft. Dit blijkt 00k
duMelijk uit de resultaten van de volgende proef.
Pmef3
Fortiesvan 100ggrond (L32),2 x §uur op100°Cverhit.
Toegevoegd 10cckalkstikstof-extract, bevattend:
8,1mg cyaanamide-N,
0,7 mg ureum-N.
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Grond bevochtigd tot 50-60% van de watercapaciteit.
Omzettingstemperatirar 23°C.
Analyses op ureum en ammoniak.
Resultaten in tabel 3 en fig. 3.
TABEL 3
Cyaarmmidiafbraak tit,§p100°Cvmhiltsn,grond
N in mg per 100g grond
analyse na
ureum-N

0,7
2,6
4,3
5,0
3,9
1,8

Oh
27 h
75 h
100h
148h
264h

ammoniak-N

n. bep.
2,4
2,4
3,0
4,7
8,7

De resultaten van deze proef doen ons zien, dat in grond, waarin we
mogen aannemen, dat gedurende de eerste 75 unr van de omzetting de
bioehemische activiteit door de voorafgaande verhitting op 100°C voor
het grootste gedeelte geremd wordt, de ureumvorming nit cyaanamide
dnidelijker naar voren konit dan in den onbehandelden grond. Dit wijst
op een urenmvonning buiten de medewerking van de micro-organismen
om.Het weeroplevenvandemicroflora, geblekennitproef 2,is00kterug
te vinden in de ammoniakcijfers, die, nadat degrond 100 trar bij 23°C
gestaan heeft, regelmatig toenemen ten koste van de gevormde ureum.
Tevens blijkt nit fig. 3,
waarin de vermeerdering
van het aantal bacterien
(proef 2) eveneens is aangegeven, dat er een correlatie bestaat tussehen een 1
verboogd ammoniakcijfer •
en het herstel van de mi- §
croflora. We knnnen dus k*
eenvondigheidshalve' het •**
ammoniakcijfer als maat- ^»
staf nemen voor den durar
vandebiochemischerustin,
door hooge temperatnren
pw* ma Pi. f*m£f fitm/fj
of opandere wijze, partieel
gesteriliseerden grond.
Fig.3. Afbmak vancyaanamide in,2 X I uur
Wanneerwederesultaten
©p 100 °C, veAitten grond L 32. Kiemgctai
aangefeven *al§ 2[l©f(Memgetal X Ifr"5)]
van proef 3 in htm geheel

I
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beschouwen,komenwetotdeconclusie,datdewaargenomenomzettingen
vancyaanamideinureumbeschouwdmogenwordenakhetresultaat van
niet-biocfaemisetie krachten epditaEeendin,wanneeraangetoondis,dat
de in dezen, op 100°Cverhitten,grondnogaanwezigemicro-organismen
niet in staat blijken te zijn cyaanamide, onder ophooping van ureum,
om te zetten. Uit hoofdstuk Vzal blijken, dat de bedoeldeorganismen
daartoeniet instaat zijn.
Hoeishet nugesteld met debiochemischerust vangrond, die2 x 20
min.in deautoelaaf op 115°Cwerd verhit?
Proef4
Forties van 100ggrond (L32) verhit op 115 °C.
Toegevoegd10cckalkstikstof-extract, bevattend:
14,5nig cyaanamide-N,
0,8 mg ureum-N.
Grond bevochtigd tot 50-60% van de watercapaciteit.
QousettiQgstempenitmir23 °C.
Kwantitatief werden bepaald:
cyaanamide,
ureum enammoniak.
v
Resultatenintabel4(fig.4).
Uit de in tabel4weergegeven ammoniakcijfers blijkt
duidelijk, dat bij deze wijze
van verfaitting de grond veel
langer in biochemische rust
blijft dan in het voorgaande
geval.Wanneerin dit verband
de ureumcijfers bekeken worden, dringt het zich aan ons
op, dat de ureumhydrolyse
moeifk anders beschouwd
kan worden dan alshet resultaatvanden invloedvannietbiochemische krachten inden
grond.Ditblijkt nogeensduidelijk wanneer we deureumlijnenvandeproeven1,3en4
met elkaar vergelijken. Zie
m
4$
m
mZJm^Mm
tabel5enfig.<.
Inden met-verhitten grond
Fig.4. Qmiettiiigvw cfmmmMe In,2X2§ is siechts een kMne en zeer
min.op115°C9verhittengtomd L32.
kortstondigeureuniophooping
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TABEL 4

Gy&tt^ttKMm&jmonk M, €p 113 C verhttUn grotid
N inmgper100g growl
ttfGtnB*N

•mmoniak-N

cyaanamidc-N

Oh
12h

0,8
4,0

2,9
2,8

24h
36h
48h
96h
144h
264h

7,5
8,1
10,0
11,2

2,9
2,8
3,4
3,4
3,1

14,5
10,9
8,8
6,8
6,0
3,3
1,0

11,6

TABEL 5
Pircmiagicyaanamide mureum m ammmak omgi^t in©wrfffwtif L 32,
wMm tiki«mrMt
tJcvcndc grond
na

Oh
6h
12 h
24 h
36 h
48 &
GOh
72li

ammoniak

0,0
1,0
3,0
5,0
14,0
11,0
0,0

0,0
0,0
28,0
35,0
65,0
60,0
75,0
85,0

mh
100h
144h
264 h

growl verkit I0Q9
ureum

0,0

23,0

ammoniak

0,0

growl vertait 115°

ureum

ammoniak

0,0

0,0

22,0

0,0

48,0
50,0

0,0
0,0

0,0

43,0
53,0

0,0
7,0

63,0

4,0

40,0
14,0

28,0
78,0

71,0
74,0

4,0
1,0

93,0

waar te nemen inverband met degeleidelijk deoverhand verkrijgende
ureumafbraak.Doordat in denop 100°Cverhittengronddebacteriologisehe invloeden tijdeMjk zijn nitgeschakeld, kan men een sterkere,
langeren tijd aanhondende ureumophooping waarnemen;ookHer gaat,
binnen hetbestek vandeproef, denreimiophoopingoverineen afbraak.
Tenslotte blijkt de ophooping van nrenm weer sterker tot niting te
komenindenop115°Cverhitten grond. Urenmafbimak washier, tijdens
den dnnrvandeproef,nietaantetoonen.
Qpvaiend is bf de orennivormiiig in denop 115°Cverhitten grond
het lage percentage, dat tea laatste gevonden wordt. Na 264 unris
sieehts 74% van de toegevoegde cyaanamide in den vorm vanureum
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aanwezig. Hierait volgt, dat
nietallecyaanamide inureum
wordt omgezet.Aangeziencyaanamide in dezen grond
ecfaternaongeveer144uurniet
meerisaantetoonen,moeten
wehetontstaanvaneenandere
N-verbindingaannemen.Hiervoor komt inaanmerkinghet
dicyaandiamide.
Bijdebeschottwingvanfig.5
valt verder op,datdeureom"^5 fa vorminginop100°Cverhitten
4#
36
i^t
*92
grond minder snel tot stand
mui? VAN pi rm^/i/^F/f/
Fig.5. Urcumvormingultcyaanamideinwcl komt danindengrond,dieop
enniet-verhittengrond
115°C werd verhit. Dit kan

mogelijk verklaard worden
door het later nader te bespreken feit, dat de pH invloed heeft opde
hydrolysesnelheid. De gebruiktegrond hadnaverhitting op100°C een
pH van 6,1,inhetanderegevaleenpHvan5,5.
In op 115°Cverhitten grond kunnen wedus eenureimniveauwaarnemen, waaronder verstaan moet worden het na eenbepaalden tijd in
ureum omgezette percentage vandeaanvankelijk toegevoegde hoeveelheidcyaanamide.Wanneer ditureumniveaulagerligt dan100,blijft er,
indien hetcyaanamide niet meer isaante toonen, plaats voor het ontstaanvandicyaandiamide,alsgevolgvanpolymerisatievancyaanamide.
De hoogte vanditureumniveau blijkt o.m.af tehangen vandegrondsoort, juister gezegd vandehoeveelheid actief materiaal in dengrond.
Wanneer COWIE (12) cyaanamide toevoegde aan,gedurende § unr op
120°C verhitten xmaren (Rothamsted) en lichtm grond (Wobum),dan
vond hijnaeenbepaalden tijd eenverschMend percentage cyaanamide
in ureum omgezet, nl.:
in denzwarengrond (R) na20dagen: 74,3%,
in den lichten grond (W)na20dagen: 32,4%.
Wemoestenbijonzebeschonwingennaar aanleidingvanfig.5totde
conclusiekomen,datinverhittengrondeengedeeltevanhet cyaanamide
omgezet wordt in Mm of andere N-verbinding, dievoorloopig nogniet
metnamebekendis.Uitdebeschonwingenopbiz.40zalblijken,dathet
waarsehijnlijk is,datdeze onbekende N-verbinding het dicyaandiamide
is. Nuishetalleen maar mogeMjk dicyaandiamide indirect, langsbiologischen weg,aantetoonen,nl.doorgebruik temakenvande giftigheid
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van dicyaandiamide voor de nitrificeerende organismen in den grond.
Voegtmen aan den verhitten grond die,vermengd met Ca-cyaanamide,
een10-taldagenaanomzettkgbij23°Cheeft blootgestaan,eenbepaalde
hoeveelheid „levenden"pond toe en mengt men dit goed dooreen, dan
isnitdenitrificatie af teleidenoferdicyaandiamideaanwezigwasnaast
het ureum.Dicyaandiamide wordtindengrondzeerlangzaamgeammonificeerd, dochniet genitrificeerd.
Proef5
Forties van 100ggrond (L32),2 x 1 uur verhitop 100 °C.
Toegevoegd 10ec kalkstikstofextract ( = ongeveer 12mg cyaanamide-N).
Grond bevoehtigd tot 50% van de watereapaciteit.
Omzettingstemperatuur 23 °C.
Na 10dagen werd iireum en ammoniak-gehalte bepaald; hiema werd
elke 100g grond geent met 10g „levenden" grond (L32). Van dit
moment af (in tabel:odagen) van tijd tot tijd bepaald: ammoniak- en
nitraat-gehalte.
Cijfers van dezen grond worden vergeleken met die gevonden in op
dezelfde manier geenten, verhitten grond, bemest met nreum en onbemest (oN).
Resnltaten in tabel6.
TABEL 6
N in mg per 100g grond
analyses na

0 dagen . . . .
9
19 „
. . . .
30 „
. . . .
48 ,

grond + cyaanamide

grond -f ureum

grond + ON

•nmL-N

nitraat-N

amm.-N

nitraat-N

amm.-N

. nitraat-N

3,8
12,7
14,3
15,3
16,7

0,2
0,4
0,2
1,0
0,3

3,8
6,6
5,4
1,2
0,6

0,2
1,4
5,8
10,3
14,3

3,8
3,7
2,5
1,8
0,5

0,2
1,1
1,5
4,5
8,0

Wanneer wede ammoniakcijfers in deeerste kolom bekijken, zienwe
datna9dagenal12,7mgammoniak-Nindenmetcyaanamidebemesten
grond aanwezig is,welkehoeveelheid zeer langzaam verder tot 16,7mg
toeneemt. Aangezien bij het begin van de proef aan ammoniak-N -f
nrenm-N 9,4 mg-N aanwezig waren, moet de rest van de gevonden
ammoniakafkomstig zijn nit N-verbindingen,diedegrondbevatte.Verder valt bq vergeljking der nitimat-N-cijfers onmiddellijk op, dat de
naasturetimnit hetcyaanamidegevonnde,onbekendeN-verbinding(en)
de nitrificatie niet alleen sterk rant (men),doch onder de aangehouden
omstandighedengeheelverhindeit(-en).
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Dezeeigenschap wijst in de richting van dicyaandiamide. Wemogen
dus met groote waarschijnMjkfaeid aannemen, dat bij de omzetting van
cyaanamide in verhitten grond, wmrUj dms de(mderlimge mmmhmg ier
ofeenmlgende afbraakfh&sm verbrokm wmitt ureum ontstaat naast 66n
(of meer) andere N-verbindingen, waartoe waarschijnlijk het dicyaandiamide behoort. Nuontstaat ook volgens ULPIANI (8I) door snelleomzetting van cyaanamide ureum, door langzame dicyaandiamide, m.a.w.
wanneer het omzettingsproces een snel verloop kan hebben ontstaat
ureum. Stokt het procesergensof heeft het door een of andere oorzaak
eentelangzaamverloop,danontstaat,alnaardeheerschendeomstandigheden, naast ureum een bepaaldehoeveelheiddicyaandiamide.
Devraag kan nu opgeworpen wordenofondernatuuriijke omstandighedenindengronddedicyaandiamidevormingnitcyaanamidewelmogelijk is. In verband met de zoojuist ontwikkelde zienswijze lijkt dit niet
waarschijnljk, omdat ergeenureumophooping kan plaats vinden,doordat deontstane ureum onmiddellijk afgevoerd wordt dooromzetting in
ammoniumcarbonaat. In dit verband moetenweeveneensde zienswijze
van BUCHANAN en BAISEYnogeensinherinnering brengen (ziebiz.7).
Aangezien depH van dewaterphase ingrond meestallagerisdan 7(en
de pH aan het oppervlak der colloMenvan dengrond isdit zeker!) kan
dicyaandiamidevorming niet verwacht worden. Nu mag echter een dergelijk, in vloeistoffen verkregen, resultaat niet zonder meer op het gebeuren in den grond worden overgedragen, zoodat de meening van
BUCHANAN en BAESEY een degelijker bewijs vraagt. Dit bewijs wordt
gedeeltelijk geleverd in de volgende proef.
Proef6
Grond inportiesvan 100g verhit gedurende 2 x 20min.op 115°C.
Toegevoegd 10cckalkstikstofextract, bevattend:
14,5mg cyaanamide-N,
0,8 mg ureum.
Nadatditmengsel48uurbij23°Cgestaanheeft, wordt ter nabootsing
van denatuurMjkeureumsplitsing aandengrond toegevoegdeensteriele,
oppH 6,8gebufferde, urease-oplossing.
Hierna wordt degrond van tijd tot tijd geanalyseerd op:
cyaanamide-N,
ureum-N en
ammoniak-N.
Resultaten in tabel 7(fig.6).
Uit het resultaat van dezeproef bijkt duidelijk, dat, nu het afbraakproceseen snel verloop kan hebben (het'gevormde ureum wordt, onder
invloedvandeaandengrondtoegevoegdeurease,na48uurvoortdurend
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TABEL 7
N io mg per 100g grond
analyses na

Oh
24h
48h
96h
144h. . .

,

cyaanamide-N

ureum-N

ammoniak-N

14,5
9,2

0,8

2,9

8,1
0,0
0,0

11,7
13,1

2,9
0,0
TABEL8
analyse na

144h

verhitopll5°C

verMtop 115*C +
uremm

71%

80%

weggenomen) een groot gedeelte van het cyaanamide als ammoniak
teraggevonden wordt. Hoewel het tijdstip van de urease-toevoeging
eenigszins willekeurig is genomen, zijn we er met deze proef in geslaagd
de afbraak van cyaanamide tot de
ammoniakphase in den grond geheel te reconstraeeren. Het antwoord op de vraag of er bij deze
afbraak ook dicyaandiamide ontstaat, is moeilijk met zekerheid te
geven. Toch werden hieromtrent $
weldnidelijkeaanwijzingen verkregen.Wanneerweimmersde,na144
nur verkregen ureumniveau's van
proeven 4 en 6 onderiing vergeHjken,zienwe(zietabel 8) dat er, bij
aanwezigheid van urease, m€€r f»
nrenm is gevormd dan in grond •
waaraan geen urease werd toegevoegd.Uithet verloop van de ammoniaklijn infig.6(proef 6) valt af
te leiden, dat het mogelijk is, dat
het percentage van80% urenmna
JO &o jo
mo
/
144 uur b.v. na 160 uur zelfs nog
'
mv
iets gTOOter geworden is. In elk
F i g - 6# Afbraak vancyaanamideinop
gevalblijktllithetvOO^aande,dat
115 °C verhitten zandgrond (L32),
in verhitten grond zonder urease
waaraan ureasewerdtoegevoegd.
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meerkansbestaatopdicyaandiamidevorming danin denzelfden sterielen
grond, waaraan whlurease werd toegevoegd.
Deresultaten van de in dit hoofdstuk beschreven proeven kunnen als
volgt worden samengevat:
i . Hetmetkalkstikstof aandengrond toegevoegdeCa-cyaanamidewordt
allereerstdoor chemische werkingen omgezet in ureum. Dit physischchemische proces wordt gekatalyseerd aan het adsorbeerende materiaal van den grond. Hierna wordt het gevormde ureum door biochemische activiteit (micro-organismen) afgebroken tot ammoniak.
Verder werd duidehjk aangetoond (proef 6),dat de micro-organismen
geheel gemist kunnen worden bij de hydrolyse van cyaanamide tot
ureum en dat onder normale bemestingsvoorwaarden deze veronderstelde bacterieele ureumvorming (SCHMALFUSZ, 1938) in den grond
waarscfaijnlijk niet bestaat.
2. Het in verhitten grond (115°C)gevonden in ureum omgezette cyaanamide-percentage (urewmniveau genoemd) is niet representatief voor
hetgebeuren inden „levenden"grond, omdatdoorde plaatsvindende
ureumophooping het afbraakproces niet glad verloopt.
De in den op 115°Cverhitten grond veronderstelde dicyaandiamidevorming (30% van de toegevoegde cyaanamide) komt onder „normale" omstandigheden waarsehijnHjk niet, of in geringere mate voor.
Onder welke voorwaarden dicyaandiamide in den grond gevormd
wordt kan alleen maar nagegaan worden in „kunstgrond"-mengsek
(zie hiervoor hcn>fdstuk II, biz. 9). Veel plaats voor deze vorming
blijft er intusschen niet over, aangezien volgens proef 1 (biz. 15) na
n o uur alreeds ± 92% van de toegevoegde cyaanamide-hoeveelheid
in ammoniak was omgezet.
3. Het insterielengrondbereikteureumniveau hangt tennauwstesamen
met de hoeveelheid adsorbeerend materiaal, die de grond bevat (vergelijk COWIE'S proef met zwarm en lichim grond weergegeven op
biz. 22).
In het volgende hoofdstuk zullen de factoren, die de hydrolyse van
cyaanamide tot ureum belnvloeden, aan een nader onderzoek worden
onderworpen.
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HOOFDSTUK I V

NADERE BESCHOUWINGEN
OVER DE KRACHTEN, DIE DE OMZETTINGEN
VAN HET CYAANAMIDE IN DEN GROND BEPALEN
§ i. De invloed van dekaiiomn-bezeUmg van hetaciieve oppervlak
opdeze omzeUingm
Uitdeonderzoekingen van HETHERINGTONen BRAHAM(24)bleek,dat
deomzettingvancyaanamideinureum bij50°C,metverschillendesnelheid, doch kwantitatief verloopt in een zwavelzuur milieu van 0,01,0,1
en 1Normaal (zie tabel 9 en fig. 7).
TABEL 9
Invloedvm de H-wnmemmentmtieop dehydrolase ®emcyaarmmide tot meum
0,5 mol. H.CM,

+

zwavclzuur

0,01 N . . . .
0,1 N . . . .
1 N.. . .

pH

2
1
0

na 2 uur
percentage cyaanamide aanwczig als

na 4 uur
pereentafe cyaanamidc aanwczig als

na 24 uur
percentage cyaanamide aanwczigals

cyaanamide

urcum

cyaanamide

urcum

cyaanamide

urcum

93,5
66,1
1,6

7,3
34,4
99,2

89,7
49,4
0,0

10,6
51,1
100,2

62,8
4,1
0,0

37,2
95,8
100,0

naar HsTHUUNaroN en BWLABMM

Terwijl in het milieu met pH o (= 1N zwavelzuur) na 2uur vrijwel
allecyaanamide inureumwasomgezet,waren bij pH 2(= o,oi Nzuur)
in denzelfden tijd nog maar 7,3% tot ureum gehydrolyseerd. Bij de
hoogste zuurconcentratie verliep de reactie dus zeer veel snellerdanbij
maar weinighoogerepH's. Bij pH 2wasna 24uur nog bijna 63% van
deoorspronkelijkehoeveelheidcyaanamidealszoodanigaanwezig.Wordt
de pH van het omzettingsmMeu echter n6g hooger, dan komt er weer
eenmoment (pH > 10)waaropdehydrolysevancyaanamide tot ureum
weermeeropden voorgrond treedt (zietabel 10en fig.7).
Deureumvorming isbij pH 12en13zeergering:betgrootstegedeelte
vanhetcyaanamidewordtbijdemetdezepHovereenkomendeH+-ionenconcentraties gepolymeriseerd tot dicyaandiamide. Wanneer nauwelijks
waterstof-ionen meer aanwezigzijn (pH= 14)wordt evenwelhet groot27

ste gedeelte van hetcyaanamideweeromgezetinureum, terwijl dan de dicyaandiamidevonning te verwaarloozen is.
Uit fig. 7 kunnen we afleiden, dat de
hydrolyse van cyaanamide bij pH's van
± 4-10 zeer gering zal zijn, althans, af(/Jx>£i/M
hankelijk van de temperatuur, zeer langzaam tot stand zal komen. Dezeverwachting wordt bevestigd door een proef van
SCHMALFUSZ (71), waarbij de omzetting
van cyaanamide in buffermengsels van
»
*
verschillenden zuurheidsgraad werd naiz/rsm^
gegaan (zie tabel n ) .
2 4- $ B 40 Q #
ft '
Uit de hier weergegeven cijfers volgt,
naar IIETHERINGTON en BRAHAM
dat bij 35°Cineencitraat-HCl-buffer van
pH 3,7 na 3uur nagenoeg geenomzetting
Fig. 7. Het verfoand tusschen
van cyaanamide heeft plaats gehad. Ook
zuuAeidsgraad en omzettingen
bijpH6,8isdeomzetting,zelfsna5dagen,
in en cyaanamide-oplossing bij
50°G. Toestand na 2 uur.
te verwaarloozen. Eerst bij pH 9,3-10,3is
na 5 dagen een duidelijke toeneming van
het nreumgehalte waar te nemen. Een gedeelte van het cyaanamide
wordt bij pH 9,3 ook gepolymeriseerd tot dicyaandiamide. AJhoewelde
cijfers onder andere omstandigheden verkregen werden dan die van
HETHEEIMGTONen BRAHAM,kunnenze toch welmet dezelaatstevan€€n
gezichtspunt uit beschonwd worden.
We kunnen emit concludeeren, dat de hydrolyse van cyaanamide tot
ureuminwaterigeoplossinggekatalyseerdwordt door H^-ionen,waarvan
de actieve concentratie in de oplossing van grooten invloed isop deze
omzetting en op haar snelheid.
Het was te verwachten, dat de aaneenadsorbensgebondenH + -ionen,
voorzoover zegeloniseerd zijn, de hydrolyse van cyaanamide tot ureum
eveneens zouden katalyseeren en dat de hoeveelheid dezer ionen van
TABEL 10
Imbed vm deH-ionemommiraiie opdehydmlymenpolymerisatk wm cymmmide
Cone.
WaOH
mol/liter

pH

0,01
0,1
1,0

12
13
14

na 20 mm
N*3mv
percentage
van totaal-N
percentafe van totaal-N
aanwezig alt
aanwezig als
cyaan- ureum dicyaan- cyaandieyaanureum dicyaandiantide- amide
diamide amide uretini rliamide

na 2 mm
percentage van totaal-N
aanwezig alt
cyaanamide

90,4
55,6
92,3

3,3
3,8
7,0

6,3
40,6
0,7

85,8
44,4
89,3

3,3
4,1
8,3

10,9
51,5
2,4

47,2
14,1
62,7

4,9
10,1
34,4

47,0
75,8
2,9

naar HETHERINOTON cn BRAHAM
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TABEL 11
Di kpdrolystmpolymsrisatieuoneymmamyk bijbepaalde zuurheidsgraad bij35 °C
N in tag per 100cc opkwing
l» rt« _

buffer

proefditur

pH

totaal-N

cyaanamideN

dicyaandiamide-N

urettm-N

Citraat
HC1

3 uur
5 dagen
14 „

3,7
4,0
4,0

30,3
30,0
30,6

29,7
29,4
29,7

0,2
0,2
0,3

0,2
1,0
0,0

Phosphaat

3 uur
5 dagen
14 „

6,8
6,7
7,7

30,3
30,3
31,0

29,2
29,2
30,2

0,2
0,3
0,0

0,0
0,0
0,7

3 uur
5 dagen
14 „

9,3
9,2
9,2

30,3
30,3
31,0

29,3
26,1
21,8

0,2
0,9
6,3

0,0
2,0
2,9

3 uur
5 dagen
14 „

11,0
10,3
9,7

30,2
30,5
30,9

29,2
18,4
14,6

0,1
4,8
1,9

0,0
7,3
14,4

Boraat
HC1

Boraat
NaOH

naar SCHMALFUSZ

veei belang zou zijn blj deze hydrolyse. Om dit na te gaan werd de omzetting van cyaanamide onderzocht in een waterige oplossing bij aanwezigheid van het adsorbens dusarit.
Proef7
Een ruime hoeveelheid dnsarit werd in twee porties verdeeld.De€€ne
portie werd omgezet in H-dusarit, deandere inCa-dusarit.Een deel van
debeide,aldusverkregen,dnsaritenwerdgemengdindeverhoudingi : i .
DitleverdeeenH/Ca-dusarit.Vervolgenswerden telkens90gram kwartszand gemengd met io gram van elk der drie dnsariten. Aldus werden
drie series dusaritmengsels verkregen met de volgende pH (H 2 0):
i . H-dnsaritmengsel pH: 1,8.
2. H/Ca-dusaritmengselpH: 3,2.
3. Ca-dusaritmengsel pH: 9,3.
Aanelkeseriewerd, na verfaitting gedurende 2 x 20 mm. op 115 C,
toegevoegd 10cc van een steriel kalkstikstofextract. De omzetting had
plaats bij 23°C. Na verscfaiUende tijden werden ureum en ammoniak
b e l a i d . Eenige malen werd tevens kwalitatief gereageerd op cyaanamide. Resultaten in tabel12 (fig.8).
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TABEL 12
Behydrolysevancyaanamidemwarn indmmUfmngsilswan vmchilkmdipH
N in tag per 100g mengsel
H-duiarit

analyses na

ammoniak-

uremn-N

ammoniakN

ureuin-N

ammoniakN

0,8
7,1
7,1
6,1

sp.
sp.
sp.
sp.

0,8
2,5
4,9
5,5

sp.
sp.
sp.
sp.

0,8
1,8
2,3
3,2

sp.
sp.
sp.
sp.

<
1
\
\
\
%

r

•

"44L -/If

T0

\

\
\

V
\

.
\

*

**«.

\
^

lit-

Pi/34 R
5AR/T
Jr .•

l/So* DUSAR
3O

tr

10

Ca-dusarit

ureum-N

Oh
24h
72h
144 fa

\

H/Ciw§ttiiirit

£ tO

Am

Fig. 8. Ureunwoimiiiig uit cfaanaraicie
in gciterilisccric dmarit-mengsds met
vencfaiUendcn nmrtieidsgraad.

A

Opmericing:
i. Bij deze proef bleek, dat dusarit
niet alle met het kalkstikstofextract toegevoegde stikstof
„teruggeeft", wanneer gepercoleerd werd met N/2 K t S0 4 .Bijde
H-dusarit bedroeg het inhet percolaat bepaalde totaal-N-gehalte
na:
24 uur:
9.5 mg (toegevoegd 13,8 mg),
6 dagen:
6,4 mg (toegevoegd 13,8mg),
20 dagen:
5,1mg (toegevoegd 13,8mg).
2. In het H-dnsarit-mengsel was na
24 unr de cyaanamide reactie
negatief.

Ondanks het feit, dat dusarit een
gedeeitevandemethet kalkstikstofextract toegevoegde N-verbindingen
bij de pereolatie vastgehonden heeft, volgt nit dezeproef zeer dnidelijk
het verscfailin omzettingssnelheid vanhet cyaanamide tnssehen de drie
verschiEende dnsariten. Zoo was b.v. na 24 uur door de H-dnsarit 6,3
mgureum-Ngevormd, door de H/Ca-enCa-dnsarit respectievelijk 1,7en
1,0mg.Hiernitvolgtdns,parallel met dengang van zaken in oplossingen
met bepaalde H+-ionenconcentratie, een katalyseerende invloed van
H + -ionen, die zich bevhiden in de attmctiesfeer van eenadsorbens, op
de hydrolyse van cyaanamide tot nreum.
In den grond, waar blijkens het inhoofdstuk III gevondene eveneens,
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langsphysisch-chemischen weg,ureum gevormd wordt uit cyaanamide,
kunnen we onderscheiden:
a. een inactief geraamte („Bodenskelett");
b. een biochemisch-actieve microflora;
c. bestanddeelen met colloldale eigenschappen:
a het organische adsorbeerendecomplex („humus"),
§ decolloldaleanorganische fractie, samengesteld uit:
i. kleimineralen (montmoriUoniet,kaoliniet, muscoviet,etc.),
2. hydraten van desesquioxyden Al(OH)3 en Fe(OH)3,
3. moeilijk oplosbare zouten van Caen Fe.
Bij de niet-biochemische hydrolyse van cyaanamide zullen dus de
onder cgenoemde verbindingen hun medewerking verleenen. Bij nader
onderzoek kan dan verder blijken, dat i€n of enkele van de hierboven
genoemdeonderdeelenvandecolloldalebestanddeelen devoordehydrolysenoodzakelijke katalyseerende werking blijkt(-en) te bezitten. Ookis
hetmogelijk,enalleaanwijzmgen gaan indierichting,dat het vermogen
om cyaanamide te hydrolyseeren een eigenschap is van het colloldale,
actieve oppervlak als zoodanig en niet die van een of andere bepaalde
verbinding (b.v. Fe- of Al(OH)s, Mn02, dusarit e.d.). Weinig is bekend
overdehoeveelheidgehydrateerdeoxydenvan Fe,AlenSiindegronden
van degematigde luchtstreken (49).We kunnen aannemen, dat ze daar
danooknietdebelangrijksterolzullenspelenbijdehydrolysevancyaanamidetotureum.Onzeaandacht blijft daaromgevestigdopdecolloldale
humusbestanddeelen en het anorganische adsorbeerendecomplex.
Inhetvoorgaandebleek,datdeaanwezigheidvanmateriaalmetoppervlakte-activiteit in een cyaanamide-oplossing leidt tot ureumvorming,
mits er aanhet actieve oppervlak voldoende katalyseerende H+-ionen
gebonden zijn. Van belang vcx>rhet verloopvan dereactie cyaanamideureum zullen dus zijn:
1. dehoeveelheid actief materiaal;
2. deionenbezetting van het actieve materiaal: m.a.w. de verhouding
waterstof :basenvandeaandegrensvlakkengeadsorbeerdekationen.
Dezeopvattingvindthaarbevestiginginderesultatenvandevolgende
proeven met grond (L32).
Prmf 8
Hier werelen vergeleken de omzetting van cyaanamide in zandgrond
(L32) en die in een mengsel van 20gram zandgrond (L32)-f 80gram
kwartszani.
3i

Fortiesvan ioogramgrondof-mengselwerdengedurende20 x 20min.
op 115 °C verhit. Aan den aldus toebereiden grond werd toegevoegd
10cc kalkstikstofextract, dat bevatte:
14,5 mg cyaanamide-N en
0,8 mg ureum-N.
Omzettingstemperatuur 23 °C.
Na verschillende tijden werden bepaald:
cyaanamide (gedeeltelijk kwalitatief),
ureum en
ammoniak.
Resultaten in tabel 13 (fig. 9).
TABEL 13
Dtomittingvantyamunmd*ingrondmingrend-kwarts&mdnungsel
N in mg per 100g mengsel

Oh
12b
18h
24h
36h
48h
66h
96h
144h
162h
264li
+ +-H

20ggrond -f 80g kwartszand

100g grond L 32

analyses na

cyaanamideN

urewm-N

14,5
10,9

0,8
4,0

8,8
6,8
6,0
3,3
0,0

7,5
8,1

10,0
11,2

11,6

ammoniak* cyaanamide- ureum-N
N
N

2,9
2,8

ammoniakN

14,5

0,8

1,0

++

1,7

1,4

(++)

2,8

1,1

(++)

2,8

2,0

2,9
2,8
3,4
3,4
3,1

( - f - f ) » afiMmeadeeysaiianiickHreaetie

Het mengsel van grond + kwartszand bevat */§ gedeelte van het actieve materiaai (humus + klei) van den onvermengden grond. Aan de
weergegevencijfers isduidelijk tezien,dat dehoeveelbeidactief materiaai
van fundamenteele beteekenis is voor de omzetting van cyaanamide in
ureum. Zoo was b.v. in zuiveren grond na 12 en 144 uur van 14,5mg
cyaanamide-N, resp. 3,2 en 10,4mg in ureum omgezet. Na 18en 162 uur
was dit voor het mengsel grond + kwartszand resp. 1,1 en 2,0mg. Na
144 uur was alle cyaanamide pmgezet in zuiveren grond; in het>mengsel
na 162 uur nog maar een klein gedeelte. In het laatste geval kon het
cyaanamide gedurende de geheele proef in flinke hoeveelheden aangetoond worden.
Uit deze beide proeven volgt, dat eengrond met een laaggehalte actief
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materiaal in een bepaalde
tijdseenheid (aangenomen
dat de ionenbezetting dezelfde is) een veel kleinere
hoeveelheid cyaanamide in
ureum om zal kunnen zettendaneen grond met een
hoog gehalte aan bestanddeeleri met oppervlakteactiviteit.
Overdeninvloed van de
verhouding waterstof: basen van deaan het actieve
oppervlak van den grond
geadsorbeerde kationen op
de hydrolyse van cyaanamide licfat de volgende
proef ons in.

i

s

~tUlvlitE

GfiOHD

&

•*OZ<i*Oi'D+0OZ M4/m\Z4ff&

4$
36
/%
492, *2W
Mi//? Vttt DE PROEF'{UX£N/.

2m

Fig.9. Ureumvorming uit cyaanimide in op
115 °G verhitte grond-kwartezandmenpds met
verschillende hoeveclhedenactief materiaal

Proef 9
Uitgaande va^zandgrond L32wordeneen H-grond en tweeCa-gronden gemaakt.De,alspH uitgedrukte,actieve H+-ionenconcentratievan
deze drie gronden was respectievelijk 3,5; 7,3; 8,0.
Forties van 100 gram grond werden gedurende 2 x 1 uur met een
tusschenruimte van 48 uur bij 100°Cgestoomd, waama er 10cc steriel
kalkstikstofextract aan werd toegevoegd. Het extract bevatte aan
cyaanamide:
bij den H-grond (pH 3,5): 13,5mg N,
bij den Ca-grond (pH 7,3): 10,0mg N,
bij den Ca-grond (pH8,0): 12,8mg N.
Deomzettingstemperatuur bedroeg 23°C.
Naverschilende tijden werdgeanalyseerd op:
cyaanamide (kwalitatief),
ureum,
ammoniak.
Resultaten van dit onderzoek in tabel14(fig. 10).
Uit de resultaten van deze proef blijkt duidelijk, dat er, bij een constante hoeveelheid actief materiaal, een verband bestaat tusschen de
mate waarin het actieve oppervlak bezet ismetH+-ionenendesnelheid
waarmee de hydrolyse tot stand komt en de ten laatste bereikte hoeveelheid in ureum omgezette cyaanamide („ureumniveau").
33

TABEL 14
Om^eUmgwarncymmawMt inwewm injysmdgrmdL 32MjimwMlmim zvurhtidsgraad
N in rag per 100 g grond
H-grood pH 3,5
analyses na

24 h
48h
120h
230h

Ca-grond pH 7,3

Ca-grond pH 8,0

pcrc.
pcrc.
pcrc.
ammo- cyaana
m
m
o
ammo*
cyaancyaanureum- niakureum- niak. amidein cyaan- ureumamidcin
niak- amidein
amide
N
N
N
N
N
ureum
ureum
ureum
N
omgczct
omgezet
omgezet

4,4
6,7
8,8
9,3

2.4
2,2
3,2
2,7

28
46
68
68

2,7
3,3
4,2
4,2

2,2
2,1
2,5
3,0

20
26
39
41

1,8
2,3
3,7

+
<+)

2,9
3,6
3,2

9
18*)
26

•

•) na 72 uur

Tevensblijkt, dat deper tijdseenheid gevormde hoeveelheid ureum
zeersnelafneemt metopklimmende
pH,waarbijopgemerktdientte worden, dat hct verschil bij de lagere
amijjuL
pH'skleinerisdanbijhoogere waarden daarvan. Zoo vonden we in de
suspensievandenH-grondna24uur,
dat 28% vandetoegevoegdecyaanamide in ureum wasomgezet.Voor
CfO/ffifiV J*
den onbehandeldengrond (ingrafiek
aangegevenmet „normaal") wasdit
± 25%.*)HetpH-verseMtusschen
m
^° beidegrondenbedroeg6,i -3,5=2,6.
$t/i//r VJW pi r/ro£F/STAVA/
Vergelijken we echter den „normalen" grond van pH 6,1met den
Fig. 10. Ureumvormmgnitcyaanamide
Ca-grond van pH 8,0, dan ishetonin, op 100°Cverhitten grond (L 32) bij
verschillendenzuurheidsgraad
derlinge verschil veel grooter. Aan
ureum werd b.v. na 72 uur bij pH
6,1 een percentage van het oorspronkeMjk aanwezige cyaanamide gevonden van 44%; bij pH 8,0wasdit18%.HetpH-verschilbedroeghier
2,9. De na vijf dagen bereikte ureumniveau'swaren:
in den H-grond (pH 3,5): 68%,
in den Ca-grond (pH7,3): 41% en
in den Ca-grond (pH 8,0): 26%.
We kunnen nu, afgezien van het temperatuursverschii tusschen beide
*) In %. 10isdcurcumlijn vanden „n©^»aien,,grond verkregen Mjccnproef (die
nictvcrdcrwerd vermeld) genomenonder omitandigheden,diegeheelvergelekenkunnen worden met die van proef 9.
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proeven, eenvergelijking maken tusschen deinbuffers vanbepaaldepH
bereikte omzettingen vancyaanamide endieingrond metversehillende
waterstof-ionenconcentratie (vergelijk tabellen n en 14in tabel 15).
TABEL15
UrmmwmimguitcyaammMeinbuffmmngsels engtondnutomreenkomstigin zttwfwMsgraad
percentage cyaanamWe omgezet in ureura, in
analyse na
btifferraengfel

5dagen
5dagen

citraat/HCl pH 3,7 . . .
phosphaat pH 6,8 . . .

zandgrond L 32

4%
0%

H-grond p H 3 , 5 . . .
Ca-grond pH 7 , 3 . . .

. 68%
. 41%

Er bestaat duseenduidelijk verschilinomzettingspercentage tusschen
grond en buffermengsels ten gunste van den grond, niettegenstaande
langs electrometrischen wegin beide gevallen ongeveer dezelfde actieve
H+-ionenconcentratiegemetenwerd!Hetverschilwordtnoggrooterwanneerwehetverschilintemperatuur tusschendeproevenvanSCHMALFUSZ
en dievanonszelf in aanmerking nemen.
Deverklaring hiervoor istezoeken inhetvolgende.Wanneer menvan
een grond depH langs electrometrischen wegmeet, dan vinden we een
waarde dieligt tusschen de pH van het ultrafitraat en dievan de gedispergeerde deeltjes [PALLMANN (56),LOOSJES (48)].
Indej^ationenwolk^rondomdeadsorteerendegronddeeltjes isde CH
dus grooter dandeelectrometrische pH-meting zoudoen vermoeden.
Hoeveel vandeaaneenbepaald adsorbensgetenden H"*"-ionenaande
totstandkoming van de suspensie-pH medewerken is van te voren niet
metzekerheid tezeggen.Ditaantal isweldooreenberekeningtebenaderen. Zoovond PALLMANN (56) voor de werkzaamheid van de aaneen
H-klei uitwisselbaar gebonden H-ionen een waarde van 0,508, hetgeen
wilzeggen,datongeveervanelketweegebonden H + -ionener€in aande
totstandkoming vanhet suspensie-effect meewerkte.
Wanneer wenudeomzettingspercentages bijdecyaanamidehydrolyse
in den grond, vergeleken met die, waargenomen in buffers, nogmaals
bekijken, danmoetenweaannemen,dathetCa-cyaanamide (respectievelijk hetcyaanamide) niet alleengehydrolyseerd wordt inhet ultrafEtraat
(vloeistof), doch 00k, en het meest, in de attractiesfeer van de vaste
phase. Hierbij komt de omzettingssnelheid vm de reactie cyaanamideureum ingrond dusniet overeen metdepHvandesuspensie, dochmet
de zooveel lagere waarde, heerschend in de attractiesfeer van degrensvlakken vanhet adsorbeerende materiaal.
Vervolgens moest n^egaan worden ofeenbepaald onderdeel van het
colloldalemateriaal indengrond verantwoordeMjk isvoor dein sterielen
grond waargenomen cyaanamidehydrolyse.
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We mogen aannemen, dat de gehydrateerde sesquioxyden in den als
proefgrond gebezigden zandgrond L32 niet of in zeer bescheiden mate
voorznllenkomen.Blijft dnsovertiittemakenof dehumusbestanddeelendf deanorganischecolloldalefracties dehydrolyse tot stand brengen.
Ook kan het blijken, dat beide tot deureumvorming nit cyaanamide in
staat zijn.
Bij denzandgrond L32zalhet grootste gedeelte van de anorganische
fracties omgeven zijn door een huidje van organische stof. Daardoor
meten we in sterielen grond waarschijnMjk de hydrolyseerende werking
t.o.v.cyaanamidevan deorganischefractie, hoogstensvan beidesamen.
Doordeorganischestof indengrondmet behnlpvan waterstofperoxyde
te oxydeeren kunnen wedeanorganische fracties „blootleggen".
Pmef10
Een hoeveelheid zandgrond L32 werd met ro-procentige H t 0 2 gedurende eenige uren op een kokend waterbad geoxydeerd. De oxydatie
werd zddlangvoortgezet, dat een hernieuwdetoevoeging van waterstofperoxyde geen opbruisching meer veroorzaakte. Hierna werd degeoxydeerde grond afgezogen over een collodionmembraan (op een afzuigtrechter) en, na goed uitgewasschen te zijn met aq. dest., gedroogd en
in porties van 100 gram verdeeld. De aldns verkregen grond had een
pH van ± 4.Nagedurende2 x 1 uurop100°Cverhit tezijn werd aan
den grond toegevoegd een kalkstikstofextract, dat bevatte:
11,3mg totaal-N,
9,4 mg cyaanamide-N en
0,8 mg ureum-N.
Omzettingstemperatunr 23 °C.
Na verschillende tijden werden bepaald:
cyaanamide en
urenm.
Resultaten in tabel 16(fig. n ) .
TABEL 16
Urcmmommg mtcyaanamide innut Ht09 gms^kmim zmdgtmd L 32

Oh
24 h
48h

72 h
120h
144h

36

cya«niiaMd«-M

ureum-N

percentage
cyaanamide in
ureum omgezet

9,4
6,7
5,3
3,7
2,3

0,8
3,3
4,7
5,3

0
26
43
48

5,4

48

Uit tabel 16 en fig. n volgt
duidelijk, dat ook het anorganischemateriaal van dengrond in
staat is cyaanamide te hydrolyseeren tot ureum. Na 24 uur is
reeds 28 % van de toegevoegde
cyaanamide gehydrolyseerd. Het
na 72mirin dezengeoxydeerden
grond bereikte ureumniveau ligt
bij ± 50 %. Aangezien na een
bepaald aantaluren degevormde
ureumhoeveelheidnietmeergrooterwordt,terwijlhetcyaanamidegehalteverderblijft afnemen,denkenwehieraan een mogelijkheid
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van dicyaandiamide-vorming als
BUUf? VAN D£ PROEFftitf£/f).
gevolgvaneen polymerisatie van
Fig. 11. Ureumvorminguit cyaanamide
cyaanamide. Hoe dit ook zij, op
door het anorganische actievemateriaal
ditoogenblikishetfeithetbelangvanden,op 100°Cverhitten,grond L32
rijkst,dathetanorganischemateriaalindengrondinderdaadinstaatistothydrolyseeringvancyaanamide.
Datookeenveengrond,waarvanhetadsorbeerendemateriaalvoorhet
grootstegedeeltenit organische stof zalbestaan, tot een zeer intensieve
eyaanamidehydrolyseinstaat is,blijkt uit deresultatenvandevolgende
proef.
Proef II
Bij dezeproef werden gebraikt:
veengrond WILNIS I, pH3,x,
veengrond WILNIS II pH4,3,
veengrond WILNIS III, pH 6,6.
Seriesvan telkens 100gveengrond werden, na bevochtigd te zijn, gediirende 2 x 1 uiir op 100°Cgestoomd, waama werd toegevoegd 10 cc
van een kalkstikstofextract, dat per 10cc bevatte:
11,5mg totaal-N en
10,2mg cyaanamide-N.
Na verschMendetijden werden bepaald:
cyaanamide (kwalitatief),
ureom en
ammoniak.
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Resultaten in tabel 17.
TABEL 17
veengrond III
analyses na

cyaan- ureura-N ammo> cyaan- ureum-N ammo* cyaanureum-N ammoniak-N amide-N
niak-N amide-N
niak-N amide-N

12h

4,3
4,8
4,1
5,2
7,9
8,2
8,5
10,6

2,5
3,7
3,1
3,8
4,1
4,0
5,8
4,9

36 h
60 h
84 h

108 h

veengrond I

veengrond II

J

—

—

—

—

—

—

—

6,1
5,3
7,7
8,2
9,0
8,7

(+)

14,8
15,4
16,9
16,7

0

0
0
0

7,7
6,4
8,2
8,1

—

—

—

—

—

5,0
6,9
6,6
7,1
7,7
7,5

—

—

—

—

—

—

—

—

8,9

15,0

—

+
+
(+)
0
—

(+)
0
0

1

- beteekent: niet bepaald.

Na36uur isinveengrond (pH3,1)ongeveer7mgureumgevormd; bij
pH 4,3 en 6,6respectievelijk 6,0 en 3,5mg.Na 60uurzijndeze faoeveelheden achtereenvolgens8,2;6,8 en4,0mg. Het verschiltusschendedrie
veengronden wordt gedurende de proef steeds minder duidelijk door de
voortdurend toenemendeammoniakgehalten.Dezekunnen afkomstigzijn
vandeurenmdoch00kvanindengrondaanwezigeN-verbindingen.Berekent men eenvoudigheidshalve de toenemende ammoniakgehalten als
ureum,danblijktdecyaanamidehydrolyseindedrieveengrondennietzoo
sterk uiteen te loopen als op grond vanfaunpH-cijfers verwacht mocht
worden. Vergelijken we echter deomzettingssnelfaeden van het cyaanamide in den veengrond met die van den zandgrond L32,dan valt onmiddellijk op, dat het aantal actieve opf^rvlakken in eerete instantie
bepalend is voor de hydrolyse-snelheid.Deinvloed van depH zaleerst
indetweedeplaats merkbaar zijn.
Eveneensvalt uit deproeven met veengrond af te leiden,dat demeeningvan COWIE (12),alszoudevormingvanureum uit cyaanamideniet
plaats vinden in „peat and fen soils",onjuist is. Daar COWIE nagenoeg
geenbqzonderhedenbijzijn desbetreffende proef geeft isniet met zekerheid te z^gen waar de schoen wringt. Wanneer men echter de cijfers,
die COWIE in verband met zijn proeven met „peat" en „fen soUs" opgeeft, nader beMjkt, dan kan alseenigeconclusiegetrokken worden, dat
cyaanamidedoor dezegronden wB inureum omgezet wordt.Alleen het
bereikteureumniveauislagerdandatvande,tervergelijkingdmr COWIE
aangehaalde, andere gronden. Het is mogelijk, dat hier de wijze van
ureumbepaling invloed heeft gehad. COWIE bepaalt ureum niet in het
grondpercolaat of-fUtraat,dochindenvormvanammoniakmdengrond
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zelve. Hiertoe wordt urease aan den grond toegevoegd. Aangezien het
enzym urease zeergevoelig isvoor een lagepH van hetmilieu,kandeze
methode het eindresultaat eveneens beinvloed hebben.
Het blijkt dus,dat zoowelhet anorganische- alshet organische adsorbeerende complex van dengrond meewerkt bij dehydrolyse van cyaanamide tot ureum. Uit de onderzoekingen van KAPPEN (31) en STUTZER
en REIS (78)volgt, dat 66k degehydrateerde sesquioxyden in staat zijn
tot deze hydrolyse. Dat 00k het door KAPPEN als actieve katalysator
onderkende mangaandioxyde tot ureumvorming in staat is, verwondert
ons niet, nadat we ons gerealiseerd hebben hoe deze verbinding, verkregen in zwavelzuur milieu, zich in een dispers systeem gedraagt. Het
ultramikron MnOt is dan nl. omgeven door een electrische dubbellaag,
waarvandebuiten^telaaggevormdwordtdoorH+-ionen(80).Wekunnen
dus de in de literatuur bekende katalysatoren voor de hydrolyse van
cyaanamide tot ureum allevan €€ngezichtspunt uit beschouwen, nl.als
verbindingen met colloldaleeigenschappen, waarbij in de buitenste laag
vandedubbellaagde H^-ionen Moverheerschen Min bepaaldehoeveelheid aanwezig zijn.
§2. Hetchemisme vande omzeMngm
Uitgaande van de in de voorafgaande paragrafen verzamelde feiten
kunnen weons het chemisme van de cyaanamide-omzettingen als volgt
voorstellen:
Wanneer het Ca-cyaanamide-molecuul (CaCN^ terecht komt in de
attractiesfeer van het adsorbeerende deeltje, heeft dit tot resultaat, dat
door omwisseling van ihn Ca ++ -ion tegen twee H+-ionen, cyaanamide
ontstaat, volgens:

H
CaCNt+ I ^ H2CN2+ Cag

M

j

(1)
XX

i

Hetcyaanamide-molecuulis,indewerkingssfeer vanhetactievedeeltje
grensvlak, blootgesteld aan botsing met watennoleculen. De aanwezige
H+-ionen zijn door hun katalyseerend vermogen in staat, als resultaat
van dezebotsingen,cyaanamide tehydrolyseeren.Dezehydrolyse komt
tot stand volgens:
M —H
J® —H
C^
+ H . O H - ^ H t N —C ^
. . .
^""^N—H
OH

(2)
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Vervolgens ontstaat door intramoleculaire omzetting, onder invloed
van H^-ionen, ureum:
/N - H
^NH2
H2N-C
->C = 0
(3)
x
OH
^NHg
Het aldusontstane ureum valt dan, buiten de extractiesfeer van het
grensviakgekomen, ten prooiaan deureumsplitsende bacterien, waarbij
het gehydrolyseerd wordt tot ammoniumcarbonaat.
Wanneer we geen intramoleculaire omzetting van het molecuul
H2N—C^

aannemen, kan dit gehydrolyseerd worden volgens:
OH

H t N— ( X

N-H

""OH

+ H . O H - > H 2 N — C^-NH 2 . . . . (3a)
OH
OH

H2N—C— N H 2 - H 2 0 - > H 2 N - | : - N H 2
OH ""OH
O

(36)

Het cyaanamide-monohydraat zal, onder bepaalde omstandigheden,
kunnen polymeriseeren tot dicyaandiamide, volgens:
N
HijN- C

/NSx

.... .... _^ \

+
/< - NH2-> H2N- C^
[OH H|N

^ C - N H 2 + 2 H a O (4)
*N

Dit heeft plaats, wanneer op eengegeven oogenblik dereactie:
^NH
^NH,
H 2 CN 2 ^H 2 N—C
^ C = O-> (NH^^Oa
X
N
OH
NHt
niet via ammoniumcarbonaat naar rechts kan afloopen. Doordat zich
dan op een gegeven oogenblik een evenwicht zal gaan instellen kan het
cyaanamide polymeriseeren tot dicyaandiamide, al of niet via cyaanamide-monohydraat. Bijdezeopvattinggaanweuit vande,minofmeer
speculatieve,veronderstelling,dateralleendicyaandiamidekanontstaan
uit cyaanamide bij aanwezigheid van voldoende H+-ionen,indien er in
de reactieketen een stagnatie (in dit geval bij de ureumafbraak) kan
optreden; Dit geval deed zich voor bij onze omzettingsproeven met
verhitten grond, waar het gevormde ureum opgehoopt werd. Hier
vonden we (zelfs in het gunstigste geval van den H-grond met pH 3,5)
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een ureumniveau van ± 7 0 % , terwijl geen cyaanamide meet aangetoond Iconworden. Het ontstaan van dicyaandiamidewerd in dit geval
00kd.m.v.nitrificatieproeven aannemelijk gemaakt (zie00kbiz.22,23).
In den levenden grond zullen we (mits voldoende H*-ionen aanwezig
zijn) dus niet bang behoeven te zijn voordeze dicyaandiamidevorming,
aangezien aldaar een ophooping van ureum, afgezien van extreme omstandigheden, tot deonmogeljkheden behoort.
Aan de hand van het voorgaande knnnen we voor de omzetting en
afbraak van cyaanamide tot de ammoniakphase het volgende schema
ontwerpen:
^N-H
C
—*•H2N — C= N . . . (17)
(
^ N —H (cyaanamide)

+ H20

^N
> H2N—C

+ H*0

H

\0—H

+ H20
H2N —C—NH.

II

/

0
(ureum)

C

NH2 H2N

H2N—C

C—NH2

\

OH OH
(dicyaandiamide)
C— 0 —NH 4
II
O
(ammoniumcarbonaat)

H4N

O

NH4+

<

Fig. 12. Schemavan deomzettingenende afbraak van cyaanamide
Bij dit schema kan ©pgemerkt worden dat het, t.a.v. de polymerisatiemo^lijkheid
van cyaanamide tot dicyaandiamide waarstMjnlijk een vereenvoiidigd beeld van de
werkelijkhdd geeft. Voor dicyaan^amide warden in de literatuur venchillende•tomcttiurfonnuleg aangegeven,b.v. (11):
le de verlnndingopgevat alsgesloten keten:
X

H,N — G ^
X

G—NH, (HOFFMANN) HN
N ^

H
/

N

\

NH (BAUMANN)

H
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2e dcverbinding alsopen keteir.
NH t

^NH,

C = NH (BAlffiERGlR)
X

N H . CN

G a»NH (RATI«E)
^ N = GMH

^NHt
C = N — C = N (POHL)
^ NH f

VolgensKAUFFtMGBN(34)enTAUSS(79)zijndcopen-keten-formulesvanRATTOCE
en BAMBERGERhet waarschijniijkst.
In de onderzoekingen van GRUBE en KR0GER (22), MORELLen BURGEN(52)
en HETHERINGTON en BRAHAM(24) wordt naar voren gebracht, dat de polymerisatie, die volgens eigen waarnemingen reeds bij het bewaren van de kristallen van
het zuivere cyaanamide bij kamertemperatuur ian de lucht plaats heeft en in waterige oplossing gestimuleerd wordt door zwakke basen, tot stand komt door het
reageeren van £en cyaanamide-ion met 66aongedisiocieerd molecuul volgens:
'H —N—C= N - f H t N —C ^ N - ^ C . N g N . H /

. . . (79)

Bijdezebeschouwingswijzegaatmenuitvandeionisatievanhetzwakkezuur H t CN t .
Nu reageert het zuivere handelspreparaat van dicyaandiamide als een neutraie vcrbinding, het vormt met metalcn geen zouten en het wordt in den grond nagenocgnie;
in ammoniak omgezet.Van dit preparaat kunnen we ons al heel moeilijk het bestaan
van den ionvorm denken, zooals in de hicrboven aangegeven reactievergelijking tot
uitdrakking komt. Daartegenover staat, dat het bij kamertemperatuur uit het cyaanamide ontstaande polymerisatieproduct wel een in water onoplosbaar zout met het
zilverionvormtenindengrond (waarschijnlijk) wel,zijhetlangzaam,geammoniiceerd
wordt.Voordezclaatsteverbinding kan men de formule vanBAMBERGERofRATHKE
wel aannemen. Weinig is met zekerheid bekend over deze kwestie, zoodat het niet
uit te makea is of het veronderstellen van twee vormen van dicyaandiamide juist is.
Bij onseigen onderzoek kondenwe evenmin devraag oplossen,welkedicyaandiamideverbinding in den verhitten grond ontstond.
Daaruitdeliteratuurgeeneensluidendemeeningoverhetchemismevandedicyaandiamidevorming naar voren komt, meenden we gerechtigd te zijn in het omzettingsschema een bepaaldc zienswijzc naar voren te mogen brengen.

T.a.v.desnelheidderverschillendeinhet schemaaangeduide readies
geldt, dat de polymerisatiereacties langzamer tot stand komen dan de
hydrolyse, terwijl de biochemische hydrolyse van de gevormde ureum
weer met grooter snelheid plaats heeft dan de ammonificatie van het
dicyaandiamide. Met opzet is in het voorgaande afgezien van de o.m.
door HEIXSIIMGTON en BIAHAM (24) waaigenomen nreumvoiming nit
cyaanamideineenoplossingmeteenpHvan9-10enhooger.Dezekomt
echterzeerlangzaamtotstand (zietabellen10en11 opbiz.28).In 'tbijzonder bij pH 14 nemen genoemde autemrs aan, dat de hydrolyse van
het cyaanamide inditgevaltot stand komtonderkatalytischeninvloed
vanOH""-ionen.Develeliteratnurgegevenswijzen opeengecompliceerd
omzettingsmechanismevan cyaanamidedat sterk belnvloed wordt door
de verhouding van OH""- en H+-ionen in het omzettinganedinm. Bij
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5o C is de polymerisatie in buffermengsels te verwaarloozen bij pH's
< 7. Boven pH 8 neemt ze snel in intensiteit toe. Het maximum ligt
bij pH 9,6,waamaeensnelledalingvolgt tot pH 11-12.In onze cultuurgronden zaldus, wanneer plaatselijke ophoopingen van de meststof vermeden worden, bij bemesting van den grond met kalkstikstof niet gevreesdbehoeventewordenvoordicyaandiamidevorming. HETHERINGTON
en BRAHAMvindeneenmaximum indedicyaandiamidevorming bijpH13
Ureumvorming treedt weer op boven pH 10, terwijl bij pH 14 dicyaandiamidevorming nagenoeg niet meer voorkomt. Intusschen is nog niet
uitgemaakt bij welkesuspensie-pHdeureumvorming geheelof gedeeltelijk plaats moet maken voor dicyaandiamidevorming.
Dehydrolyse van cyaanamide ingrond vertoont eenige overeenkomst
met de door RICE en OSUGI (66) beschreven inversie van rietsuiker door
grond. Dezeinversie komt eveneenstot stand onderden katalyseerenden
invloed vande aan het actieve materiaal gebonden H + -ionen. Of er volledige paralleliteit tusschen beide processen bestaat is aan de hand van
de desbetreffende literatuur niet uit te maken. PALLMANN vond, dat de
suikerinversie in monodisperse, niet gecoaguleerde, systemen bepaald
wordt door de electrometrisch bepaalde H+-ionenconcentratie, m.a.w.
de inversie verliep hetzelfde, of het proces nu plaats vond in een buffermengsel van bepaalde pH of in een dispers systeem van denzelfden
zuurtegraad. De overeenkomst tusschen de electrometrische CH en de
waterstofionenconcentratie, berekend uit de gemeten inversie, was in
deze gevallen treffend. Dit deed aanvankeHjk de gedachte post vatten
als zou de suikerinversie anders tot stand komen dan de cyaanamidehydrolyse, die blijkens onzewaarnemingen in een dispers-systeem plaats
vindt bijeenlagerepHdandeelectrometrisch bepaalde. PALLMANN vond
echter, werkend met gekoaguleerde monodisperse systemen, een veel
hoogere H+-ionenconcentratie, berekend uit de waargenomen inversie,
dan die aangegeven door de electrometrische meting. De suikerinversie
Meek in dit geval dus niet door de CH(e)bepaald te worden, maar door
een veel hoogere concentratie. Daar de grond gezien moet worden als
een polydispers systeem dat, na sterMisatieop 100of 115°C,00k alsgecoaguleerd mag worden beschouwd, en hierHj eveneens de H+-invloed
grooterwasdandegemeten CHC,kunnen we aannemen,datereenzekere
overeenstemming bestaat tusschen de hydrolyse van suiker en die van
cyaanamide. Er is echter 00k een versehil tusschen beide processen. De
rietsuikerinversie komt aUeenbijaanwezigheid van H + -ionenmet merkbare snelheid tot stand. Bij alkalfeche, zelfs bij neutrale reactie van het
inverteerende milieu is de inversiesnelheid practBch geMjk nul (56).
Cyaanamide wordt niet alleen bij aanwezigheid van waterstofionen gehydrolyseerd, doch 00kMjpH 14,wanneerzichindeopiosskg nagenoeg
geen waterstofionen meer bevinden, heeft hydrolyse tot ureum plaats.

§3- CriiischebesehomwimgmoverenkekmisvaMingmomtrenideomzeitingm
m afbrmk vancyaanamideindm gromd
Het beschouwen van de afbraak van cyaanamide tot ammoniak als
€€nprocesbrachto.a. LOHNIS(43)tot degedachte,dat hetalsbiologiseh
besehouwd moest worden. ULPIAMI (13) toonde echter al spoedig aan,
dat bepaalde, 00k in den grond voorkomende, bestanddeelen zonder de
medewerking van micro-organismen in staat waren cyaanamide tot
nreum tehydrolyseeren. KAPPEN (30)onderzocht hiernadewerkingvan
de hydroxyden van het 00k in den grond voorkomende Fe en Mn. Hij
kon een snelle verdwijning van cyaanamide waarnemen in een steriele
oplossing,waaraan deeveneenssterielekatalysatorenwaren toegevoegd.
Ureumkon(alhoewelopeennaaronzehuidigeopvattingenweinigexacte
wijze) aangetoond worden als reactieproduct. Door deze waarnemingen
van KAPPEN heeft, voornamelljk via deDuitscheliteratuur, demeening
vastenvoetgekregen,alszondendehydroxydenvanFeenMnaansprakelijk zijn voor de physiseh-chemische hydrolyse van cyaanamide tot
nrenm in den grond. Verschillende onderzoekers gingen mi na of een
toevoeging van genoemde katalysatoren aan grond bij pot- en veldproeven leidden tot hoogereopbrengsten van het gebraikte proefgewas.
Dit Meekniet hetgevaltezijn (23,42).Dit was00kniet te verwachten,
daar eencnlttiurgrondin 't algemeen een voldoendehoeveelheid katalyseerend materiaal bevat om de bij een kalkstikstofbemesting gebrnikelijke hoeveelheid cyaanamide in urenm om te zetten (38).
Alhoewel latere onderzoekers [KUBIEMA (38), WIEMHUES (87)] aantoonden, dat de gehydrateerde sesqnioxyden in te kleine hoeveelheden
voorkomen in de gronden, die toch een snelle afbraak van cyaanamide
te zien geven, terwql tevens betwijfeld mag worden of zeincoUoldalen
vormindeEnropeesehecnltamgioiideainvoldoendehoeveelheidzullen
voorkomen, bleef de zienswijze van KAPPEM tot op den hnidigen dag
bestaan. Ookaldoor het ontbreken van bewijzen van de onvoledigheid
ervan.
Nadat onderzoekers te Rothamsted (13, 54) nog eens den nadnik
haddengelegdopdedrieledigheidvanhetafbraakproces vancyaanamide
in den grond en COWIE (12) besMt, dat de hydrolyse van cyaanamide
een physiseh-chemiseh proces van het adsorptie-type is,valt onze aandachtt.o.v.hetbenoodigdekatalysatoimateriaalophetcolloldaal-actieve
complexvan dengrondalsgeheel.Doszoowelophetanorganisehe-alsop
hetorganisehegedeeltedaarvan,terwqleveneensdeeventueelaanwezige
coUoIdalesesqnfoxyden hnnsteentje tot deomzettingzullenknnnenbijdragen. HierHj valt dns den nadnik niet meer op een bepaald gedeelte
van hetmateriaalmetoppervlakte-activiteit,doch,nogmaalsgezegd,op
het actieve oppervlak alszoodanig, afgezien van het materiaal, dat het
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actieve oppenrlak levert. Het feit, dat prehnit (12), kleimineralen (13),
beenderkool (65), norit en dusarit eveneens goede katalysatoren zijn bij
de hydrolyse van cyaanamide is een steun voor onze opvatting.
Niettegenstaande dit alles, waardoor aan het onderzoek o.i. een bepaalde richting wordtgewezen, verschijnt SCHMALFUSZ (71)weermet de
oudeverondersteUing,dat demicro-organismenindengrond in de eerste
plaats cyaanamide tot ureum hydrolyseeren. De physisch-chemische
hydrolysekan en wilSCHMALFUSZniet wegcijferen; maar dezekomt toch
volgens hem in den grond in de tweede plaats in aanmerking. Zonder
uitgebreid eigen onderzoek washet niet mogelijk dejuistheid of onjuistheid van deze bewering na te gaan. Ondertusschen is in het voorgaande
gebleken, dat de micro-organismen bij de omzetting van cyaanamide in
ureum in dengrond geheelgemist kunnen worden. Wij meenendan00k,
datdetheorievanSCHMALFUSZonjuistgenoemdkanworden.Inhetvolgende zullen we aantoonen, dat de zienswijze van SCHMALFUSZ00knogzeer
onvoldoende gesteund wordtdoorhetexperimentenopverkeerdgemterpreteerdewaarnemingen berast.Dezecritiek lijkt ons temeer gewenscht,
omdat de theoriedoor SCHMALFUSZ'leerling WIENHUES als juist verder
werd uitgedragen. WIENHUES komt dan 00k, op dezen grondsiag, in
zijn werk niet alleen tot foutieve conclusies, maar 00k is door zijn werk
denevel rondom het kalkstikstofvraagstuk, die na de publicaties van
Rothamsted langzaam optrekkende was, weerdichter geworden.
Enkelepunten van critiek ophet werkvan SCHMALFUSZ(71)willenwe
nader belichten:
ie Behandelt SCHMALFUSZinzijnpublicatiederesultatenvandeonderzoekingen te Rothamsted „en bagatelle", ofschoon ze met de eigen conclusiesgeheel in tegenspraak zijn.
2e Berast de conclusie, dat de physisch-chemische ureumvorming in
den grond kwantitatief minder belangrijk is dan de bacteriologische, op
€€nproefneming, diegeheel onvoldoende van opzetis,zooalsuit tabej18
moge blijken.
SCHMALFUSZanalyseerde den met cyaanamide bemestengrond na drie
dagen. Uit ons eigen onderzoek is gebleken, dat het omzettingsproces
alleengoed te volgen is,wanneer men dengrond opcyaanamide en haar
reactieproducten onderzoekt met tijdsintervaUen, die niet grooter zijn
dan 24 uur. Bovendien bhjkt uit de in gronden Merzalben en Kothen
gevonden ureumcijfers duidelijk een physisch-chemische hydrolyse van
het cyaanamide. Overigens staat deze tabel geen conclusies, in welke
richting 00k, toe.
3e Gaan we na op welke wijze SCHMALFUSZ verder tot zijn theorie
komt, dan bhjkt het, dat Hj het verdwijnen van cyaanamide waarneemt
in cultuurvloeistoffen, die geent werden met verschillende bacterien en
schimmels in reincultuur. Zie tabel 19.
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TABEL 18 Afbraakvancyaanarmde inverschilUndt, vtrhittigrondm.Toegeooegd 15mg
cymnamide-N, JVinmgper100ggrmd
analyses
nadagen

3
5
3
5
3
5
3
5

grand

extract in

DaJhlem
Merzalbcn
Kothen
Oderbruch

P H(H f O)

KC1
HaO
KCi
HgO
KC1
HtO
KC1
HtO

6,4
—

5,1
—

7,6
—

5,7

totaal-N

cyaaoamideN

ureum-N

ammoniakN

14,1
19,6
21,7
17,6
22,7
19,6
33,0
28,0

13,5
1,9
6,3
2,2
9,3
0,0
4,5
0,0

2,3
4,0
8,7
11,1
2,0
11,0
0,0
3,8

2,6
1,7
3,1
1,2
3,2
0,6
6,4
1,2

TABEL 19
per 100 cc
cultuurvloeistof

10CC

kalkstiistofextract

cultuur van

1 Bll.spec.
2. Bm. pyocyaneum
3. Asp. niger
4. Asp. fumigatus

20 cc
kalkstikstofextract

1. Bll.spec.
2. Bm. pyocyaneum
3. Asp. niger
4. Aip. fumigates

40 cc
kalkstikstofextract

1. Bll. spec.
2. Bm. pyecyaneum
3. Asp. niger
4. Asp. fumii gates

ongefnt na 20-23 dagen
schim- totaal-M
raclcultuur- ammobact.-N vloeistof niak-N totaal-N cyaana- pH
midc-N

procfduur
dagen

pH

7
20
7
20
7
20
7
20

6,35
6,17
4,37
4,25
3,16
3,16
4,21
4,62

1,1
4,7
2,7
2,8
6,8
6,8
6,2
5,9

6,5
3,2
4,9
5,7
0,9
1,2
1,4
1,5

0,0
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,2

7
20
7
20
7
17
7
23

6,49
6,16
4,96
4,25
4,79
4,76
4,54
6,05

2,4
7,1
8,1
8,0
13,4
12,8
11,6
9,9

12,6
7,7
6,5
5,7
0,9
1,7
2,8
5,2

0,0
0,7
0,2
0,3
0,2
0,3
0,1
0,3

7
20
7
20
7
17
7
23

6,70
6,30
5,90
4,86
3,58
6,35
6,17
3,95

3,0
11,5
14,3
22,7
14,1
19,5
6,1
24,3

27,6
18,2
15,9
6,9
14,7
10,4
23,7
5,2

5,4
6,8
0,6
0,2
2,4
4,1
2,1
0,3

7,6

7,1

5,9

14,7

13,7

6,2

29,4

28,7

6,2

naar
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SCHMALFUSZ

Nu ismet dezeproef nogniet aangetoond, dat deverdwijning van het
cyaanamidegepaard gaat met het ophoopenvan ureum, nochhet bewijs
geleverd van ureumvorming nit cyaanamide door micro-organismen,
zelfs niet naar aanleiding van een waargenomen vermeerdering van het
ammoniakgehalte indecultunrvloeistof,uitgezonderd misschien bij40cc
kalkstikstofextraet geent met BMC.species en Aspergillus fumigaius.
Uiteenvolgendeproef blijkthet SCHMALFUSZevenwel,datdeschimmel
Aspergillus niger in staat is in opmerkeMjke hoeveelheden ureum te
maken in een cultunrvloeistof, dienaastglucosealsC-bron, cyaanamide
als N-leverend bestanddeel bevat. Het bestaan van deze biologische
ureumvorming uit cyaanamide is onmiskenbaar. Door ons kon ze 00k
bevestigd worden. Het isechter bij nadere beschouwing van dedoor ons
tot nu toe verzamelde gegevens duidelijk, dat de eindconclusie van
SCHMALFUSZ naar aanleiding van de door hem verrichte proeven,
onjuist is.
In het volgende hoofdstuk zalgetracht worden een antwoord tegeven
op de vraag, in hoeverre de biochemische krachten in den grond een rol
kunnen spelen bij deomzetting cyaanamide-ureum.
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HOOFDSTUK V

GEDRAG VAN MICRO-ORGANISMEN UIT DEN GROND
T.O.V. CYAANAMIDE
§i. Devormmg van urewm mi cyaanamide
door verscMUmdemicro-orgamismm
Nadat MAZ£ en LEMOIGNE (50) gevonden hadden dat er micro-organismen zijn, die cyaanamide in ureum om kunnen zetten, legt SCHMALFUSZnog eens den nadrak op dezeeigensehap.
SCHMALFUSZent in een eultuurvloeistof met glucose, zouten en kalkstikstofextract ( ± 3°m g cyaanamide-N per 100cc eultuurvloeistof)
enkele,00k in dengrond voorkomende micro-organismen in reincultuur.
Afhankelijk vandehoeveelheidglucosediegegevenwerd,neemtSCHMALFUSZna eenigen tijd bebroeden een meerof minder snelverdwijnen van
het cyaanamide waar. Het ontstaan van ureum als omzettingsproduct
wordt echter niet aangetoond! Uit zijn proefresultaten (zie tabel 19op
biz.46)isteconcludeeren,dateennietnaderbeschreven Bacillusspecies,
Bm. fyocyamum en AsfergiUus niger bij opklimmende cyaanamideconcentraties verschillende hoeveelheden N vastleggen (tabel 20).
TABEL 20

-

I

N-vastlegging door
toegevoegd
aan cyaanamide-N

7,1 mg
134
^ 0 | /

j|

. . . .
•

•

•

•

BI1.species

Bin. pyocyancum

Aip. niger

na 7 dgn

na 20 dgn

na 7 d p i

na20dgn

na 7 dgn

1,1
2,1
3,0

4,7
7,1
11,5

2,7
8,1
14,3

2,8
8,0
22,7

6,8
13,4
14,1
naar

na 20 dgn

SdUfALFUSZ

In de snelheid van cyaanamide-N-assimilatie is dus tusschen de verschillendemicro-organismen weleenig onderseheid, evenals in de laatstelijk opgenomen hoeveelheid stikstof. Met deze proeven werd dus
alleen aangetoond, dat er micro-organismen zijn, die onder gunstige
groeivoorwaarden de N van cyaanamide voor den opbouw van hun
lichaamseiwitten kunnen gebruiken. Het bewijs van een eventueele
ureumvorming en -uitscheiding als dissimilatieproduct isechter in deze
proeven niet te vinden.
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Wanneer SCHMALFUSZ, verder werkende met Aspergillus nigert waarneemt,datdeindecultuurvloeistof achtergeblevenNniet correspondeert
met de hoeveelheid cyaanamide- + dicyaandiamide-N, denkt hij onmiddellijk aan ureum alsdissimilatieproduct.
Entte SCHMALFUSZ Aspergillus niger in de reeds genoemde cultuurvloeistof met resp. 15 en 30mg cyaanamide-N, dan vond hij na eenige
dagen het volgende (tabel 21):
TABEL21
Uretmvorminguit cyaanamide door Aspergillusnigerin cultuurvloeistof
cultunr met
Asp. niger

proefduur in
dagen

pH

totaal-N in
oplossing

Met 15 mg
cyaanam.-N
Steriele
contrdle

3
5

4,1
4,2

13,2
6,3

6

6,2

15,8

3
5

6,0
5,9

29,6
26,2

6

6,3

30,6

Met 30 mg
cyaanam.-N
Steriele
contrile

schimmel-N eyaanamideNN

2,6
8,7

0,8
4 A..

ureum*N

8,3

5,3

0,0

5,6

15,3

0,0

18,5
2,6

11,5
23,4

30,3

0,0
naar

SCHMALFUSZ

Trekken weonzeconclusies uit deze proefresultaten, dan valt het op,
dat Aspergillus niger inderdaad in staat is ureum te maken uit cyaanamide. In desteriele contrdle (niet geente kolf) wasimmersna zesdagen
nog geen ureum aan te toonen. Opvallend is het verschU bij lagere en
hoogere concentratie. Het blijkt, dat deschimmel bij dehoogste concentrate minder goedgroeide dan bij delagere, hetgeen duidelijk tot uiting
komt in de cijfers, die de door de schimmel vastgelegde N- aangeven en
in de pH-cijfers. Het cyaanamidegehalte is echter, indien 30mg cyaanamide-Ngegeven werd, invergelijking met degift van 15mgveelsterker
afgenomen ten gunste van het ureum. Dit komt tot uiting in de verhouding ureum-N :schimmel-N. Deze was bij 30mg per 100cc cultuurvloeistof ongeveer 5,3 : 1 , bij 15mg per 100cc0,6 : 1. Hieruit is te concludeeren, dat dehoogegift waarschijnlijk mindergoeddoordeschimmel
wordt verdragen dan de lage. Dit is te herleiden tot de reeds eerder genoemde giftige eigenschap van het cyaanamide. Wei is het schimmelweefsel, zelfs bij veel slechterengroei, bij de gift van 30mg in staat een
zeer hoog percentage van het in de cultuurvloeistof aanwezige cyaanamide in ureum om tezetten (zietabel 20).Dit zou, in verband met den
zooveelslechterengroeivan deschimmel bij 30mgcyaanamide-N wijzen
op een soort „afweer" van het hyphenweefsel, om zich te ontdoen van
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het giftige cyaanamide. SCHMALFUSZneemt dan ook aan, dat Aspergillus
nigerallereerst het cyaanamide in ureum verandert, pas daarna de gevormde ureum in eiwitten. Deze opvatting wordt door hem nog eens
aannemelijkgemaaktdoordevolgendeproef,waarbij aan dereedseerder
genoemde cultuurvloeistof naast 30mg cyaanamide-N eveneens 15mg
ureum-N werd toegevoegd. Daama werd devloeistof geent met conidien
van Aspergillusniger.In tabel22vindt men deresultaten van dezeproef
na vijf en zes dagen staan bij 35°C.
TABEL22
Urewmwmingdowr Aspttgillus nigw inmltuuwlmistojwm%cysmmm%i$m weum
proefduur
in dagen

5
6

totml-N
vloeiitof

organischc
N

cyaanamide-N

ureum-N

ammoniaVN

5,43
4,52

44,6
4i,6

0,4
2,7

21,6
2,0

21,3
39,5

1,0
0,0

6,17

45,6

29,9

15,5

PH

stcrielc
contrdlc

6

-

-

naar SCHMALFUSZ

Er is dus een verhooging van het ureumgehalte waar te nemen, die
grooterwordtnaarmatem^erschimmehnassagevormd wordt.Deureumvorming isdushet resultaat van eenkracht uitgaandevan het schimmelweefsel, aangezien volgens, door ons bevestigde, proeven van SCHMALFUSZ de invloed van de pH-verlaging in het medium als gevolg van de
stofwisseling van de sehimmel zonder invloed is op de hydrolyse van
cyaanamide tot ureum. Als mogeUjke katalyseerende krachten, in- of
uitgaande van het sehimmelweefsel, komen voor deze ureumvorming in
aanmerking:
1. een (of meer) enzym(en) of anorganische katalysator(en). In beide
gevallen ishet bestaan van een endo- of ectovorm mogelijk.
2. een physisch-chemische kracht gebonderi aan het oppervlak van de
hyphenmassa, analoog aan het gebeuren ingrond en in mengsels van
kwartszand met norit, prehnit, dusarit, etc. De zich aan de hyphen
in geloniseerden vorm bevindende H+-ionen zouden in dit geval de
hydrolyse van cyaanamide tot ureum katalyseeren.
m

SCHMALFUSZveronderstelt bij Aspergillusnigereenenzymcomplex, dat

de besproken omzetting tot stand brengt. Hij slaagt er echter niet in het
bestaan van een dergelijk complex aan te toonen. WMvindt hij,dat het
hierbij in elk geval niet gaat om een ecto-enzym, hetgeen KAPPEN (33)
eveneens aantoonde.
Het leek ons gewenscht dit interessante vraa^stuk aan een nader
on^eraoekteonderwerpen.Deoorlogshandelingen sedert&ptember1944
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verhinderden ons echter de in dit verband gestelde vragen alle te beaut
woorden.Slechtsenkele aanwijzingen werden verkregen.
Allereerst konden wij bevestigen dat Aspergillus niger in een milieu
met cyaanamide ureum vormt. Bij de hier besproken proeven werd door
ons ongeveer op dezelfde wijze gewerkt als SCHMALFUSZ dit deed.
Proef 12

ioo cc cultuurvloeistof [MULDER (55)]+ 20ce kalkstikstofextractl)
(geneutraliseerd met CCy werden geent met Aspergillus niger. Weggezet bij 30°C.
Van tijd tot tijd werd in de oplossing nagegaan het cyaanamide-,
ureum- en ammoniakgehalte.
Opmerking.DoordeabusieveMjktehoogingesteldepHvan decultuurvloeistof (pH 8,3) begon de groei pas na 3-4 dagen waarneembaar te
worden. Op de meeste kolven was na 5 dagen nog geen aaneengesloten
schimmeldek te zien — op dit moment vrijwel 00k nog geen conidienvorming. Na 8-9dagen begon deze laatste goed door te zetten.
Resultaten in tabel23.
TABEL23
Omz§t§ngmmcyaanamide in urmm
door Aspergillustdgtf

.

dnm van
de proef

0 dagen
5 „
7 „

N in mg per 120cc vloeiitof
totaal-N
cultuurvloeiftof

28,4

{,! :

( I 25,3
I I I 24,6

pH

8,3
4,2
5,6
4,0
4,0

cya&namideN

ureumN

ammoniakN

25,8

2,0
11,2
15,4
18,6
14,4

3,0
2,3
2,9
2,8

—
—
_

7,3

organischeN

—
—

1,7
2,0

Detehoogingestelde pH van decultuurvloeistof geeft onsdegelegenheid,bijbeschouwingvandegevondenureumcijfers, eeninzichtte krijgen
in de sterkte van de van het schimmelweefsel uitgaande katalyseerende
kracht. Zelfs de na 5 dagen nog zeer kleine hyphenmassa is in staat geweest groote hoeveelheden ureum te vonnen. Het katalyseerende agens
is dus zeer krachtig.
Proef J J
Van een op geijke wijze als de vorige opgezette proef werden alle
schimmeldekken, na wegschenken van de onderstaande vloeistof, zoi^l

) Hetextract bevatte ongeveer25mgcyaanainide-N.
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vuldig met aq. dest.gedurende1-2uur uitgeloogd en hiernamet schoon
water nog eenigemalen goed afgespoeld. Hierdoor werd bereikt, dat alle
resten van de voormalige cultuurvloeistof verdwenen waren, zoodat
verder groeien van het hyphenweefsel (in een C-vrij milieu) niet mogelijk is.
Onder de zich nog in de erlenmeyers bevindende, aldus gereinigde
schimmeldekken, werd geschonken:
100 cc steriel water,
20 cc steriel kalkstikstofextract (pH 4,5-5) ( = ± 25mg cyaanamide-N),
5 cc toluol.
Door de toevoeging van toluol
worden groei en infectie definitief
voorkomen.
Dealdustoebereidekolven werden
weggezetbij30°C.Nabepaalden tijd
staan werden het ureum- en ammoniakgehaltevandevloeistof bepaald.
Resultaten in tabel 24 (fig. 13).
Uit de hier weergegeven ureumcijfers blijkt, dat de ureumvorming
zelfs onder invloed van het nietgroeiende schimmelweefsel zeer snel
verloopt.
De schommelende ammoniakcijfers spreken een minder duidelijke
taal.Waarschijnlijk zijnzehet resulw
m taat van hetvrijkomenvanverschil00
mo
$(/(//?
V4# M
lende (kleine) hoeveelheden ammoFig. 13. Omzettingvan cyaanamide in
niak door meer of minder vergevorureum door Aspergillusmger
derde autolyse van het hyphenweefsel.
TABEL 24
Ureumvorming uitcyaanamide doorAspergillusmger
N in mg per 120cc vloeistof
analyses na

20 h
42 fa
116h
164h
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ureum-N

ammoniak-N

3,7
7,5
2,3
9,6

1,6
1.5
4,5
3,0

Proef 14
Enkele, op de hiervoren genoemde cultuurvloeistof gegroeide, dekken
van Aspergillus niger worden in him geheel met 20-30cc water in een
kogelmolen gedurende 24 uur gemalen. De vermalen massa wordt vervolgens in de ijskast (binnen 6 uur) afgefiltreerd Het heldere, donkerbruin gekleurde filtraat wordt daarop in de ijskast door een Chamberlandkaars gefiltreerd. Dit levert het steriele schimmelextract A.
Aan gesteriliseerde erlenmeyers wordt achtereenvolgens toegevoegd:
100cc cyaanamidevloeistof (500cc kalkstikstofextractx) verdund
tot 2000ccmet water: pH 6,8),
5 cc toluol,
25 cc steriel extract A.
Aan enkele erlenmeyers wordt bovendien een bepaalde hoeveelheid
ureum (16,6mg) toegevoegd.
Aaneenderdereekskolven werd, i.p.v. extract A,eenhoeveelheid van
het vermalen schimmelweefsel (dat ophet filter achterbleef) toegevoegd.
De aldus toebereide kolven worden weggezet bij 30°C.
Van tijd tot tijd worden bepaald: ureum- en ammoniakgehalte.
Resultaten in tabel25.
TABEL 25
Uretm-en amrnoniakoorming uitcyaanamide 4amhet oermaUnweefselvanAspergillusniger
enhetmaierigeextractdaarvan
N in mg per 130cc vlodttof
analyse
na

kolven zonder tocvocging
van ureum

kolven + ureum
ureum*
N

ammon.N

pH

ureumN

a mon.N

kolven + weefselbriy
urcuni"
N

pH

amnion,N

PH

!

Oh

17,4
46,2

64h
41,3
88h

6,9
6,9

1,1
1,2
\

1,1

6,7

0,8
34,5
27,3
26,0
26,3

1,0
1,0
1,0
1,0
1,6

6,9
6,9

0,8
8,7

15,4

6,9
7,5

6,7
6,8

11,3

19,8

8,5

Uit de resultaten in tabel 24 is duidelijk af te leiden, dat het extract
van het hyphenweefsel van Aspergillus nigerde eigenschap heeft cyaanamide zeersnelin ureum om tezetten. Uit de cijfers in de derde kolom
blijkt, dat het vermalen weefsel deze eigenschap eveneens bezit, maar
door het fijnmalen van het weefsel is de urease 00k ^iootgelegd". De
gevormdeureum wordt tenminstevoor een deelweeromgezet in ammol

) 500ccvan het extract bevatten ongeveer600mgcyaanamide-N.
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niak. Opvallend is het, dat het extract van het schimmelweefsel geen
ureasewerking vertoont. Het ureumsplitsende enzymcomplex is dus bij
het vermalen en de daarop volgende filtratie niet vrijgekomen 6f onwerkzaam geworden. We kunnen nu de conclusie trekken, dat het
cyaanamide-hydrolyseerende complex een geheel ander karakter heeft
dan het enzymcomplex urease.
Helaas zijn we niet in de gelegenheid geweest het onderzoek verder
voort te zetten, evenmin alseenvolledig onderzoek in te stellen naar de
ureumvorming uit cyaanamide door verschillende andere micro-organismen uit den op ioo°Cverhitten grond.
De opzet van dit laatstgenoemde onderdeel was als volgt. In hoofdstuk III en IV behandelden we de physisch-chemische hydrolyse van
cyaanamide tot ureum in den grond. Wegaven op biz. 20 terloops aan,
dat wealleen din heelemaalzeker waren van een all^6n bestaande physisch-chemische hydrolyse, wanneer aangetoond werd, dat geen der, in
den onvoldoend gesteriliseerden grond overgebleven micro-organismen
in staat was ureum uit cyaanamide te vormen. We merkten reeds op,
dat de in op 100°C verhitten grond weer actief geworden microflora
voomamelijk bestond uit kleinceUige Psemkmwfms-sooTten (o.a. veel
fluorescenten),welke flora verder gekenmerkt was door het vermogen
totureum-hydrolyse.Vandezeflorawerdenzooveelmogelijkallesoorten,
die op bouillonagar (pH 7,2) tot ontwikkeling kwamen, in reincultuur
geisoleerd en gedeelteMjk onderzocht op het vermogen cyaanamide te
veranderen inureum. Hiertoe werden destammen geent in een cultuurvloeistof samengestelduit0,5%glucose,0,03%cyaanamide-N+ 0,01%
MgS04,allesgebracht in een oplossing bestaande uit 50cc fosfaatbuffer
(pH6,8) + 5oc c grondextract. Degelsoleerde bacterien bleken het best
tegroeien in een zwak zuur milieu.
Wanneer de desbetreffende cultuur „aangeslagen" was, werd in een
proefje van decultuurvloeistof ureum- enammoniak-N bepaald. Zonder
nog in staat te zijn al dezeureum- en ammoniakcijfers der verschillende
stammen te reproduceeren 1), kunnen de in tabel 26weergegeven resultaten met 4 veelvuldig voorkomende stammen alsvolkomen representatief gelden.
Afgezien van de zeer kleine hoeveelheid ureum en ammoniak, die in
de cultuurvloeistoffen gevonden wordt, kan uit de weergegeven cijfers
met geen mogelijkheid geconcludeerd worden tot een cumuleerende
ureumvorming.GroeiisernatuurHjkindeze12uur00knognietinsterke
mate opgetreden. Wanneer 00k, na deze 12 uur, de cultuurvloektoffen
metdeverschillendestammenopaanwezigheidvanureumwerdenonderzocht,dan werden steedsgi&m,of uiterst kleine hoeveelheden gevonden.
*) Rcincultureaenmmlfse-igegevem¥Oor't mwsrcn&elvcrlorcn g^aan.
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TABEL 26
Urmtm-$n amtrmnmksorminguitcymmmide dmrmkeh baeierustammm
rag N per 25cc vlocistof
analyses
na

Oh
6h
12h

stam 5

stain 1
ureum-N

ammoniak-N

ureum-N

ammo*
niak-N

0,37
0,25
0,24

0,0
0,13
0,16

0,37
0,21
0,31

0,0
0,18
0,16

stam 8
ammo*
ureum-N
niak-N

0,37
0,22
0,27

0,0
0,16
0,21

stam 13
ureum-N

^niak-N
f £

0,37
0,22
0,29

0,0
0,17
0,17

Opmerking: Het gebruikte kalkstikstofextract bevat altijd ecn kleine hoeveelheid
ureum.

T.a.v.deinopioo°Cverhittengrondwaargenomensnelleureumvormkg
kunnen wedan ook de microflora geheel uitschakelen.
Eenanderekwestieishet waterdanwfelgebeurtindezecultuurvloeistoffen. De optredende groei gepaard gaande met een langzaam voortschrijdendeN~vastleggingwijst erop,dat velebacterien het eyaanamide
alseenigeN-bronkunnengebraiken.Ditwerdoverigensvanverschillende
zijden al aangetoond (o.a. SCHMALFUSZ). Bij den groei wordt (ondanks
devarieerendehoeveelheidC)vrijwelgeenammoniakals afbraakproduct
uitgeseheiden,m.a.w.het eyaanamidewordt geheelvooreigengroeigebruikt.Hoeisnildebacterieinstaat deinprincipegiftige, betergezegd
tegennatuurHjke,cyaanamide-Nomtezetteninlichaamseiwitten?WaarschijnMjk is, dat deze assimilatie via de ureumphase geschiedt, analoog
aan het bij Aspergillusnigergevondene.Hetgelijkmatige van dit proces
is oorzaak dat geen ureumophooping kan waargenomen worden*
Dus,zalmenzeggen,tdehureumvorminguit eyaanamidedoormicroorganismen. Deze bestaat inderdaad. Maar, het zal na het voorgaande
zondermeerdnideHjkzijn, dat dezebiochemiseheurenmvormingin den
grond niet „aan ted" zal kunnen komen. Men kan zich het proces van
de afbraak- in den grond aldus voorstellen. Wanneer de microflora van
den grond zich aangepast heeft aan de bemestmg met kalkstikstof, is
ondertnsschen de physisch-chemisehe cyaanamidehydrolyseopganggekomen.Demicroflora kan zich dan,voorzoover het bacterien (ofschimmels) betreft die het enzym urease bezitten, werpen op de geleidelijk
vrijkomende ureum en dit omzetten in ammoniumcarbonaat. Demicroorganismen in den grond bezitten een meer of minder sterke tolerantie
t.o.v. eyaanamide, dnsgeen voorliefde om zich met de verwerking van
eyaanamide bezigte houden.
Dat tenslottedeeenigszinsandersgeaardeAspergillusnigereenhoofdrol zou spelen bij de cyaanamidehydrolyse in den grond, is uit andere
motieven niet erg aannemeMjk.Bij onzeproeven gebruikten wemeestal
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den zandgrond L32.Zelfs wanneer dezegrond bemest wasmet kalkstikstof bleek zij vrijwel geen Aspergillus nigevte bevatten. Ook nam dit
uiterst kleine aantal, na de bemesting, niet toe! Dit zou wel verwacht
mogen worden indien genoemde schimmel in eerste instantie voor de
opraiming van cyaanamide zou zorgen.
§2. Enkele likratuurgegevens
overdm invloed vankalkstikstof ophetbacterieleven in dm grond
In de literatuur komt dezienswijze naar voren, dat een bemesting van
dengrondmetkalkstikstof het kiemgetalvandengrondsterk beinvloedt.
ALLISON (2) toonde aan, dat een, weliswaar abnormaal groote kalkstikstofbemesting (overeenkomend met 1000-10.000 pounds zwavelzuren
ammoniak per acre) aanleiding geeft tot een verveelvoudiging van het
aantal op een bepaalden voedingsbodem kweekbare micro-organismen.
Daar de door ALLISON gebraikte voedingsbodem de ammonificeerende
bacterien naar voren bracht, zijn het voornamelijk deze bacterien, die
de grootste vermeerdering te zien geven. De verwachting van den zoojuist genoemden onderzoeker, dat kalkstikstofbemestingen, overeenkomend met practijkomstandigheden, waarbij kleinehoeveelheden kalkstikstof overgroote oppervlakten grond verdeeld worden, weinig invloed
zuUen hebben op de microflora, wordt tegengesproken door de onderzoekers KUHN en DRECHSEL (40), A. en G. WOLFF (88) en SCHMALFUSZ
(72), die alien, werkend met in de landbouwpractijk voorkomende kalkstikstofgMten een specifieken invloed op het aantal bacterien in den
grond waarnamen. Deze invloed berust op het mengsel kalkstikstof als
zoodanig,nietop66nderbestanddeelen afzonderlijk (40).Overde details
ismen het niet heelemaaleens. ALLISON neemt demaximum veimeerdering van het aantal kiemen waar binnen twee weken na de bemesting,
daarbij opmerkend, dat dit moment afhangt van een aantal factoren,
zooals de hoeveelheid toegevoegde kalkstikstof, grondtemperatuur etc.
A. en G. WOLFF (88) bepalen de vergrooting der kiemgetallen in verschillendegrondsoorten, 24uur, 4en 6weken na de bemesting met kalkstikstof. Het aantal kiemen in den grond blijkt na 24 uur een duidelijke
vermindering te hebben ondergaan. Deze gaat voornamelijk ten koste
van deschimmelsendesporevormers, terwijl wit- engeelgroeiende korte
s t a g e s op den voorgrond treden. Na 4 weken iseen enorme veimeerdering van het aantal kiemen waarneembaar; na 6 weken zijn de kiemgetallen nogmeer toegenomen. Alleswijst erop,dat het n&de bemesting
vrijkomende cyaanamide een desmfecteerendewerkinguitoefent, w^raia
de overlevende groepen zich, door het uit het cyaanamide gevormde
ureum,meerofminderexplosief kunnen vermeerderen. Dat dezegroepen
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voor het grootste gedeelte tot de ammonificeerende organismen zullen
behooren iszonder meer duidehjk.
Ook SCHMALFUSZ (72) kon, echter weer uitgaande van een zeer hooge
kalkstikstofbemesting (20mg N per 100g grond) bevestigen, dat het
microleven hierdoor sterk gestimuleerd wordt. Dit werd waargenomen
aan de hand van CO r productie, nitrificatie en kiemgetal, onder invloed
van bemesting met ureum, ammoniumsulfaat, calciumnitraat en kalkstikstof. De C02-productie was het grootst in den grond die bemest was
met kalkstikstof; de nitrificatie echter, en dit interesseert ons tenslotte
het meest, kwam in dengrond, bemest metkalkstikstof, hetlangzaamst
tot stand.
Dewaarschijnlijk het meest met depractijk overeenkomendegegevens
zijndievan MUKERJI (54).Hijdeedeveneensproevenonder laboratoriumvoorwaarden over den invloed van kalkstikstof op debiologische activiteit van den grond, en vond een duidelijk stimuleerenden invloed van
kalkstikstof op het kiemgetal en de C02-productie van den grond. Aangezien gewerkt werd met meststofhoeveelheden van 40mg N per kg
grond,zienweeentreffende overeenkomst metonzeconclusie (ziebiz.26)
over de afbraak van cyaanamide in den grond onder practische omstandigheden. Het aan den grond toegevoegde cyaanamide is waarschijnlijk
na ± 24-30 uur voor het grootste gedeelte in ureum omgezet. (Vergelijk
hierbij de proeven van CROWTHER en RICHARDSON weergegeven op biz.
16, waarbij de omzetting, met 100mg N per kg grond, bereikt was na
60-80 uur). De cyaanamide-schok bemvloedt de ammonificeerende
micro-organismenhetminst;dezenemen,onderinvloedvandegevormde
ureum, snel in aantal toe. Alhoewel het bacterienniveau dat na 2 dagen
wordt bereikt niet gehandhaafd blijft (de afnemende ureumhoeveelheid
wordt niet meer aangevuld) blijft het kiemgetal grooter dan_wanneer
de grond bemest werd met zwavelzuren ammoniak of in die zonder
N-toevoeging.Het bleek MUKERJIeveneens,dat denitrificeerende microorganismen het meest te lijden hadden onder de cyaanamidebemesting.
De nitrificeerende kracht herstelt zich echter zeer snel, aangezien de
giftige werking maar zeer kort blijft bestaan. Te verwachten is dus, dat
na ongeveer 14dagen het evenwicht in demicroflora zich weerkan gaan
instelen. De tijd van herstel van denitrificeerende bacterien kon, en dit
isvan groot belang voor de practische toepassing van kalkstikstof, aanmerkelijk bekort worden door een aeratie van den grond.
Wanneer wealle tot nu toeverzameldegegevens inonderling verband
zien, dan kunnen we het volgende concludeeren:
1. De toevoeging van kalkstikstof aan den grond veroorzaakteentijdelijke, partieelesteriliseeringvan dengrond. Ditzouaangeduid kunnen
worden met den naam „cyaanamide~schok".
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Het herstel van demicroflora, dat hiemaintreedt, kan met verschUlende snelheid tot stand komen, afhankelijk van verschillendeomstandigheden, o.a. hoeveelheid meststof, grondsoort, hoeveelheid
energieleverend materiaal, temperatuur, vochtgehalte, aeratie van
den grond, etc. In allegevallen isechter een zeer groote vermeerderingvan het aantal kiemenin dengrond waar tenemen,en dezevermeerdering betreft, voorzoover bekend, v(X>rnamelijk de ammonificeerende vormen.
•
2. De door de toevoeging van kalkstikstof ontstane partieele steriliseering doet het meeste kwaad aan denitrificeerende micro-organismen
als meest kwetsbare groep. Meer nog dan dat het geval was bij de
ammonificeerende bacterien,zalhet hersteldernitrificeerende kracht
afhangen van deonder i genoemdefactoren, waarbij alsmeest regelbaren factor op den voorgrond treedt de hoeveelheid per eenheid
grondgegeven kalkstikstof (.jDiingerkonzentration"(62)).
Hierait blijkt duidelijk, dat het zwaartepunt bij de beoordeeling van
kalkstikstof als N-meststof komt te liggen bij denitrificatie ervan.
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HOOFDSTUK VI

DE NITRIFICATIE VAN Ca-CYAANAMIDE
§ i . Deafbraak van de nit cymnamide gevormdeureum

In het voorgaande zagen we,dat dewerking van demicro-organismen
bij de cyaanamide-afbraak in den grond begint bij het gevormde ureum.
Ureum wordt door een groot aantal bacterien en schimmels tot ammoniumcarbonaat omgezet, welke de bij de hydrolyse vrijkomende energie
bij hun assimilatie benutten. Volgens SOHNGEN (76) kan ureum voor de
ureumhydrolyseerende bacterien geen dienst doen als C-bron. Voor een
goeden groeivan deze organismen is dan 00k een of andere koolhydraat
of andere koolstofverbinding vereischt. Desnelheidvan de ureumomzetting indengrondhangtinsterkemate afvan dehoeveelheid beschikbare
organische stof.
Een gedeelte van het ureum wordt omgezet in ammoniak, een ander
gedeelte (verreweg het kleinste) wordt door de micro-organismen in den
vorm van lichaamseiwitten vastgelegd. Dit verklaart mogelijk het feit,
dat bij bemesting met kalkstikstof niet altijd 100% van de toegevoegde
cyaanamide-N in den vorm van ammoniak teruggevonden wordt (zie
biz. 15). De ammonificatie van cyaanamide wordt zoogoed als niet beinvloeddoordenbijbemestingmetkalkstikstof indengrondoptredenden
,»cyaanamide-sehok", waaronder verstaan moet worden de min of meer
emstige tijdelijke vergiftiging van de microflora. Het aantal ammonificeerende micro-organismen iszeer groot, terwijl zeover 't algemeen tot
de niet zeer gevoelige soorten behooren. Het ammonificatieproces is
verderniet sterk afhankelijk van detemperatuur. Bij23°Cwaren, onder
bepaalde omstandigheden, 10-12mg cyaanamide-N in 100g grond na
ongeveer110-120uurinammoniak omgezet;bij0-10°Cwasdit gebeurd
naongeveer200uur.Volgens GIBSON (19)isde ammonificatie tenslotte,
binnen bepaalde grenzen, niet erggevoelig voor den reactietoestand van
dengrond. BijpH 6,1-6,5ligt het optimum; het procesneemtmet lager
wordende pH geleidelijk af in intensiteit, maar is, zelfs bij pH 4,1, nog
merkbaar. Naar boven neemt de ammonificatie minder snel af. Bij
pH 7,6-8,0 is ze nog zeer aanzienMjk.
Het bleek ons bij een vergeljkende proef, dat een kalkstikstofbemesting van ongeveer 5,5mg N per 100g grond (d.i.ruim 30kg N per ha)
zich, t.o.v. de ammonificatie, gedraagt als een ureumbemesting van de-
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zelfde grootte. Onder dezelfde omstandigheden waren beide meststoffen in den zandgrond L32 bij 23°Cna 24 uur volledig geammonificeerd. Denitrificatie echter werd bij de kalkstikstofbemesting 48-72 uur
vertraagd. Duidelijk blijkt dus, dat de moeilijkheden bij deze bemesting
liggen bij de nitrificatie ervan en bij klimatologische- en cultuuromstandigheden.
§ 2. Nitrificatie van cyaanamide
Omnader ingelichttewordenoverdenitrificatie vanhet uithetcyaanamide ontstaande ammoniak, werden de nitrificatie van zwavelzuren
ammoniakenCa-cyaanamideonderlingvergelekenindenzandgrond L32.
Proeven 15tjm ly
15. Telkens 100g grond werden bemest met 10mg N in den vorm van
zwavelzuren ammoniak. Van tijd tot tijd werden van den grond
ammoniak- en nitraatgehalte bepaald.
16. 100ggrond bemest met 10cc kalkstikstofextract (pH 7), bevattend
14mg totaal-N. Analyses als voren op ammoniak en nitraat.
17. Idem als voren. Het hier gebruikte kalkstikstofextract had een pH
van 12,2. Het bevatte 15,6mg totaal-N en 14,2mg cyaanamide-N.
Analyses als vorige proeven.
Omzettingstemperatuur bij alle proeven 23°C.
Resultaten proeven 15 t/m 17in tabel 27 (fig. 14en 15).
TABEL 27
NitrificatievankalkstikstofextractvergelekenmetdievanzwavelzurenammoniakinzandgrondL 32
zwavclzure ammoniak
analyses na

0 dagen . . . .
21 „ •
8 „ .
10 „ .
14 ,.
16 „
26 „ .
37 „

kalkftikstofextract pH 7

.

ammoniakN

nitraatN

ammoDiakN

10,0
8,3
6,7

0,4
0,8
2,2

—

—

12,2

5,5

4,2

—

—

3,0
1,0

7,5
10,8

kalkstikstofextract
pH 12,2

oitraatN

ammGniakN

nitraatN

0,4
0,4

_

8,5

0,4
0,4

—

—

i,i

12,5

1,0

_

—

—

—

11,8
10,0
8,3

1,9
4,5
73

aw»

—
_

11,8
! 10,5
9,8

1,8
4,1
6,4

Fig. 14, waarin de nitrificatie van zwavekuren ammoniak is weeigegeven,spreekt voorzichzelf.Menziet eengeleidelijke vermeerdering van
het nitraatgehalte, samengaande met een geleidelijke vermmdering van
de hoeveelheid atfnmoniak-N. Hieruit valt te concludeeren, dat na toe60
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Fig.14. Nitrificatievan zwavelzuren ammoniak
in zandgrond L 32

Otltlf?

VAN D£ P^O£F {&£!/£

ft)

Fig. 15. Nitrificatie van kalkstikstof-extract in
zandgrond L 32

voeging van ammoniumsulfaat de nitrificatie vrijwel onmiddelMjk inzet.
Deze zal in het besehouwde geval na ongeveer 6 weken beeindigd zijn.
Uit fig. 15kunnen welezen,dat denitrificatie vandenuithetkalkstikstofextract gevormden ammoniak eenigszins anders verloopt. Het „op
gang komen"van de nitrificatie duurt langer. Dit ishet gevolg van den
reeds eerder aangedniden ^yaanamide-schok". Of de remming 00k nog
veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van b.v._dicyaandiamide is
zonder meer niet uit te maken. Na ongeveer 16 dagen gaat het verloop
vandenitraatlijnen inhetcyaanamide-gevalveelopdievanfig.14lijken.
Wanneer weonseven beperken tot de proef met zwavelzuren ammoniak
en die met kalkstikstofextract pH 7, dan volgt uit het voorgaande, dat
de nitrificatie van een geneutraliseerd extract eenige dagen later begint
dan die van zwavelzuren ammoniak in denzelfden grond. Om nader te
verduidelijken,datookdin de nitrificatie van het extract nog niet even
snel verloopt als die van zwavelzuren ammoniak, zijn de ammoniak- en
nitraatcijfersvanproeven15en16nogeensin6engrafiekuitgezet.(fig.16).
Het verschil in nitrificatie tusschen zwavelzuren ammoniak en kalkstikstofextract komt niet alleen tot uiting in het minder steile verloop
van denitraatlijn, maar 00k in het veel vlakkere verloop van de ammoniaklijn. Het achterblijven van denitriticatielijn bij bemesting met kalkstikstofextract ismogelijk nietalleen teverklaren door denawerkingvan
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den cyaanamide-schok. Na 2-3 dagen was zeker aUe cyaanamide in
ureum omgezet, zoodat de nitrificeerende bacterien zich, in elk geval,
na 10dagen hersteld konden hebben. Er zcmdan nog een andere invloed
werkzaam zijn, die denitrificeerende kracht eenigszins verlamt. Onmiddellijk denkenwedanweeraanhetdicyaandiamide.Dezeverbinding was
zeker in kleine hoeveelheid in het gebraikte extract aanwezig. Ook het
vlakke verloop van de ammoniaklijn wijst in die richting, al wordt die
er niet geheel door verklaard. Met
het extract werden 14,5 mgN aan
dengrond toegevoegd.
De geneutraliseerde kalkstikstofextracten bevatten meestal een
kleine hoeveelheid ureum en dicyaandiamide. Wanneer we, na ongeveer 10 dagen (zie tabel27) in den
grond bemest met het extract (totaal-N = 14,5mg) slechts 12,2 mg
ammoniak-N vinden, danvaltMeruit af te leiden, dat er in den loop
van de proef nog m66r vrij zalkomen.Nugaan hierenkele verschijnselendoorelkaarspelen. Departieele
steriliseering door Ca-cyaanamide
to
20.
30
40,
50 leidde tot een sterke vermeerdering
van het aantal ammonificeerende
Fig. 16. Vergelijking van de nitrificatie
micro-organismen.Deze vermeerdevan zwavelzuren ammoniak met dien
ringzaleenvergroote N-vastlegging
van kalfatikstofextract pH 7, in zandmetzichmeebrengen,waardoor dus
grond L32
op een gegeven oogenblik niet alle
toegevoegde N als ammoniak-N • teruggevonden zal worden. Dat
tenslotte evenwel alle N, en mogelijk nog m6^r (door de verhoogde
activiteit der ammonificeerende bacterien), in de circulatie terag zal
komen blijkt uit de ligging van het snijpunt van ammoniak- en nitraatlijn (>,Nitrifikationshalteeit,,). De ligging van dit punt geeft eveneens
aan, dat er van de hoeveelheid ammoniak niet alleen t.g.v. nitrificatie
voortdnrend afgaat, doch ook bij komt na het moment, waarop aangenomen mag worden, dat alle cyaanamide in ammoniak is omgezet. Genoemd punt ligt bij 48% ammoniak- en 48% nitraat-N (totaal 96%)
in het geval de grond bemest werd met zwavelzuren ammoniak. SteEen
wehet totaal-N-gehalte van het gebraikte extract = 100,dan komt het
snijpunt van de ammoniak- en nitraatlijn bij de proef met kalkstikstofextract pH 7volgensfig. 16waarschijnlijk teliggen bij 53% ammoniaken 53% nitraat-N, hetgeen op een N-winst wijst. Deze winst is9 zooals
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hiernaast werd aangegeven, afkomstig van de, door sterk verhoogde
micro-organismenactiviteit, nit de organische N-verbindingen uit den
grond afgesplitsten ammoniak.Niet alleen wordt in het besproken geval
bij bemesting met kalkstikstof alle met de meststof aan den grond toegevoegde N tenslotte genitrificeerd, ook wordt nog een hoeveelheid N,
afkomstig uit de N-reserve van den grond, in het nitrificatieproces opgenomen.
Het met denzandgrond L32gevondene kan evenwelniet zondermeer
op elk willekeurigpractijkgeval overgebracht worden. Veelhangt af van
de bedoelde N-reserve en van de C/N-verhouding in den grond.
We kunnen dns naar aanleiding van de proeven 15 t/m 17 t.a.v. de
nitrificatie van kalkstikstofextract in den grond concludeeren, dat deze
bij ongeveer gelijke hoeveelheden toegevoegde N, eenige weken later beeindigd zal zijn dan die van zwavelzuren ammoniak.
Afhankelijk van den toestand waarin de grond verkeert en de gebruiktemestconcentratie,zaldezeperiodevan langerenof korteren duur
zijn. In onsgeval was ze 2-3 weken. De met kalkstikstofextract-bemesting gepaard gaanden cyaanamide-schokveroorzaakt eenuitbHjven van
het begin van de nitrificatie van 8 dagen.
§3. Enkelefmtorm, diedenUrificatievankalkstikstofbeinvloedm
De tot hiertoeverkregengegevensbetreffen eenbepaaldgeval, waarbij
het Ca-cyaanamide in oplossing aan den grond werd toegevoegd. Hoe
gaat een en ander nu, wanneer met de vaste stof kalkstikstof bemest
wordt?
Deoplossingvancyaanamidezaldan indengrond,doorhet vrijkomen
van het Ca-cyaanamide in de waterige phase, geleideMjk ontstaan.
DeUtemtauigqgevensover deschadelijke werking van kalkstikstof op
denitrificatie loopen nogalniteen. JACOB, ALLISON en BRAMAM (28) bemestteneen „Snsqnehanna-loam, wellsupplied with organic matter and
quite productive", met kalkstikstofhoeveelheid van 20,9mg N per 100g
grond. In dezengrond blijft denitrificatie 70 (!) dagen nit t.o.v. die van
zwavelzuren ammoniak en nreum. Dit kan ons niet verwonderen daar
dezegift overeenkomtmetongeveer 120kg Nperha. Bovendien hadden
genoemdeonderzoekers nog, per 100g grond, 1g CaCOt toegevoegd ter
nentetliseeringvan debij denitrificatie te verwachten hoeveelheid mm.
Hierdoor werd de pH in den grond te hoog, waardoor er meer kans was
op dicyaandiamide-vorming.
Van meer belang zijn de gegevens van GIESECKE en STEIZ (21). Deze
onderzoekersgingen denitrificatie van kalkstikstof na in 7 verschillende
gronden, waarvan hier enkele genoemd worden. De meststof werd gegeven in een hoeveelheid van 20mg per 100ggrond. (Dusook weer een
ons inziens te gyoote gift.)
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TABEL 28
Enkele karakteristkkmvandeinhit onderzoek vanGiesecke enSterzgebruikte gronden
grond

pH (H t O)

A
B
C
E
F

3,7
4,1
5,8
7,8
8,2

zuurpH(KCI) uitw.
heidsgraad

3,2
3,2
5,3
7,1
7,4

47,0
8,05
0,26
0,10
0,10

%c

ads. cap.
(KNOP)

7,7
5,1
5,9
0,2
2,1

99,0
33,4
143,5
17,8
80,8

kleifractie

V

T

26,5
2,3
48,0
3,6
31,0

6,7
8,2
82,8
100,0
100,0

28,8
12,7
33,8
1,3
11,9

Infig.17zijn weergegeven de ammoniakcijfers van de ammonificatie
van de kalkstikstof; in fig. 18 de
overeenkomstige nitraatcijfers. De
nitraatcijfers zijn gegeven ondanks
het feit, dat de gevolgde methodiek
eenigewaakzaamheidnoodigmaakt.
De hierbesprokengronden vallen,
wathimammoniakvorming nit kalkstikstof betreft, in drie groepen uiteen, nl.:
1. gronden C, F en B,
2. grond A,
3. grond E.
Gronden C,Ben F laten een meer
of minder snelleomzettingzien van
cyaanamide in ammoniak. Vergelijken webijdezegrondenonderlingde
gegevens in tabel 28, dan zijn de,
JW/P ViftPi PfQiF /j>Af£/tJ
overigens kleine, verschillen wel te
verklaren aan de hand van onze beFig. 17. Amnaoniakvorming uit kalksehouwingen in boofdstnkken III en
stikstof in ¥erschille!ide gronden
IV. De volgorde in omzettingssnel(naar GIIIECEE en STERZ)
heid is C> F > B.TusschenCen F
isweinig verschil.Cheeft eenvrij lagepH, gepaard gaande aan een hoog
humusgehalte en veel kleibestanddeelen; F daarentegen heeft een hooge
pH tezamenmet minder humusen klei.Het onderlinge verschil isechter
minder duidelijk, omdat dehoeveelheid katalyseerend materiaal in beide
gevallen zeer hoog is. B bezit een lage pH, met daarnaast echter een
vrij hooghumusgehalte eneenkleinehoeveelheid kleibestanddeelen. Een
en ander zal een omzettingssnelheid veroorzaken, die niet veel verschiit
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van grond F. Grand Ademonstreert nogeensdtiidelijk, dat de omzetting cyaanamide-**ammoniak nit
twee afzonderlijke phasen
bestaat.Physisch-chemisch 1
gesprokenisAvoorbestemd
om een snelle omzetting
van cyaanamide in ureum
te zien te geven; een lage
pH gepaard aan hcx>gegehaltenkleien humus. Maar
de vlotte afloop van de
reactietotammoniakwordt
geremd door de... te lage
420
40 m
m too
m
VAh DE P&OEF [MGirtf
pH, die zelfs op de ammonificeerendp bacterienremFig. 18. Nitrificatie van kalkstikstof in verschilmend moet werken (zie
lende gronden
( na ar GIESECKE en STEEZ)
GIBSON); toch herstelt de
microflora zichdooraanpassingaanhetmilieu(ookhetCa-gehaltevande
kalkstikstof werktMeraanmee).Naio dagenbegintinderdaad deammoniakvorming door te zetten. Zooals te verwachten was, past grond A
zich van dit oogenblik af goed bij de zoojnist behandeide grondsoorten
aan. E heeft een zeerlaag klei-en htimusgehalte; bovendienisde grond,
bioiogisch gesproken, zeer inaetief. Hierdoor zal het cyaanamide zeer
langzaam en onvoEedig in ammoniak worden omgezet.
Een geheel ander beeld geeft de nitrificatie in deze gronden te zien.
Hierbebbenwenietveelmeeraandephysischeen chemische grootheden
van de gronden all&n. De groepenverdeeiing t.a.v. de nitrificatie is als
volgt:
i. Cen F alsgoed nitrificeerende gronden,
2. A, B en E alsgronden, die kalkstikstoivrijwel niet nitrificeerden.
C en F bijken dus niet aEeen pbysisch-chemisch gesproken goede
gronden te zijn,ookbijdenitrificatie knnnenzemeedoen. De pH voldoet
aan de eischen daaraan gesteld door de nitrificeerende bacterien; het
hooge gehalte aan kleimineralen verhindert een giftige werking van den
vrijgekomen ammoniakopNiirobmcter. GIESECKEen STEEZverklaren het
uitblijven van nitrificatie in grand B als volgt: „bei Boden Konigsmoor
(doorons Bgenoemd) laszt sich diegeringeNitrifikation wohlanch znm
Teil auf seinestarksaureReaktion (zooalsbijA)znmTeilaberanch(zooalsbij E) darauf znrackfnhren, dasz dieser adsorptionsschwache Boden
65

nicht imstande war das gebildete freie NH 8 festztilegen, wodurch erne
SchadigungvonNitrobaktereintrat".Dezelaatstebeweringwordtechter
niet met dienovereenkomstige N02-bepalingen gestaafd. Beter kunnen
wehetuitblijvenvannitrificatieingrondenA,BenE alsvolgtverklaren.
In grond E kon na 48urn nog cyaanamide aangetoond worden. Zien we
af van de vorming van dicyaandiamide onder deze voorwaarden (die
echter heel goed mogelijk is), dan zal de in beperkte mate aanwezige
nitrificeerende microflora zoodanig vergiftigd worden door het eyaahamide, dat herstel uitgesloten is.
In grond B is de pH te laag voor de nitrificeerende bacterien. Bovendien stonden deze organismen gedurende 7dagen bloot aan den giftigen
invloed van cyaanamide. Dat de nitrificatie onder andere omstandigheden 00k niet goed genoemd kan worden in dezen grond blijkt nit het
hoogegehalte aan ammoniak (11,3mg Nper 100ggrond).Tenslotte kan
het uitblijven van nitrificatie in grond Aniet anders dan verwacht worden (pH 3,7; uitwisselingszuiirheidsgraad 470c).
Uit het voorgaande bleek dnidelijk de invloed van bepaalde eigenschappen van den grond op de nitrificatie van kalkstikstof. Uit het volgende zal blijken, dat 00k het vochtgehalte en de temperatuur van den
grond en de gebruikte hoeveelheid kalkstikstof per gewichtseenheid
grond van het grootste belang zijn voor het bereikte resultaat.
Vochtgehalte vandm gtomd
Het gebraik van kalkstikstof als meststof heeft onder practijkvoorwaarden tot zeer uiteenloopenderesultaten geleid. Dit isniet zoo te verwonderendaarhetsuccesvandekalkstikstof-bemesting sterk afhankelijk
is van uitwendige omstandigheden, o.a. klimaatfactoren. Het viel b.v.
op,dateennatteperiodeindenvoorzomerdenitrificatie van cyaanamide
ongunstig l^&ivloedde, waardoor de bemesting slecht aan haar doel beantwoordde (28). Met dergelijke mededeelingen moet men uitermate
voorzichtigzijn. De invloed van een bepaalden factor kan eerst dan verantwoordelijk gesteld worden voor eenwaargenomen verschijn^l, wanneeralleverderefactoren voUedigbekendzijnen constantgehouden worden. Deongunstige invloed van de natte periode is alleen verklaarbaar
wanneer zesamenvalt met de kalkstikstofbemesting. Hierdoor is het gevaar groot, dat het cyaanamide nitgespoeld wordt.
Verder komt men de opmerking tegen, dat kalkstikstof nitgestrooM
moet worden bij lage temperatrair, aangezien bij hooge temperataar
gevaar bestaat voor dicyaandiamidevorming, waardoor de nitrificatie
benadeeld wordt. Deze raad iswaarechijnlijk eveneens foutief, omdat de
schadeijkheid van kalkstikstof meer door droogte dan door hooge
temperaturen bevorderd wordt.
JACOB, ALLISON en BRAHAMgingen de nitrificatie na van kalkstikstof
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vergeleken met die van ureum, in grond met verschillend vochtgehalte.
Het vochtgehalte van dengrond wast/m 30% H 2 0niet vanveelinvloed
opdenitrificatie. Een gehalte van 30gwater per 100ggrond (hierovereenkomendmetongeveer75% vandewatercapaciteit) lijkthet gunstigst.
Zeker was dat het geval bij de nitrificatie van uit ureum afkomstige
ammoniak.Ditisintegenspraakmetdealgemeenalsoptimaal aanvaarde
verzadiging van 50% van de watercapaciteit (dit is 21% water in deze
proef). In elk geval isuit deze proefserie te concludeeren,dat,aangezien
nitrificatie in het algemeen het beste verloopt in grond met een watergehalte van 60-75% v^n de watercapaciteit, dit 00k het geval zal zijn
bij de kalkstikstofbemesting.
Temperatuur vanden grcmd
JACOB, ALLISONen BRAHAMdeeleneveneensbijzonderheden medeover

de nitrificatie van kalkstikstof bij verschillende temperaturen. Deze
onderzoekers vinden de beste nitrificatie bij 30-38,5 °C.Ook WIENHUES
(87)vond ietsdergelijks. Bij + 2°Chad intweegrondsoorten (eenlichte,
arme, zure grond en een zwaardere, vruchtbare grond) g66n nitrificatie
plaats.Terwijl de arme, zure grond ook bij verhoogde temperatuur (tot
3° °C) geen nitrificatie te zien geeft, neemt de nitraatvorming in den
beteren grond voortdurend in intensiteit toe met hoogere temperatuur.
Het optimum in de nitraatvorming ligt bij 30°C.
De zoojuist behandelde proeven van JACOB, ALLISON en WIENHUES
geven, in verband met de bij aanwezigheid van kalkstikstof niet geheel
betrouwbare nitraatbepaling, slechts een globaal beeld van den invloed
van de temperatuur en de vochtigheid van den grond op de nitrificatie
van kalkstikstof. Uit dezegegevensblijkt evenwelduidelijk, dat denitrificatie sterk afhankelijk isvan degrondsoort, dochontegenzeggelijk met
verhoogde temperatuur in intensiteit toeneemt. Naast een watergehalte
van den grond naax 60-75% van de watercapaciteit zal voor de nitrificatie van kalkstikstof dus een zomertemperatuur boven 20°Chet gunstigste zijn. Bij temperaturen < 10°C zal kalkstikstof vrijwel niet
genitrificeerd worden.
Homeelhdd kalkstikstof per gewichtsemheid gromd („D§§$gerkmzmtmtim" (62))
JACOB C.S. (28) onderzochten de nitrificatie bij verschillende hoeveel-

heden kalkstikstof. Daar de voor nitrificatie optimale kalkstikstofconcentratie in dengrond, mMr dan dat bij een andere N-meststof het geval
is, sterk zal varieeren met de gebruikte grondsoort hebben de desbetreffende onderzoekingen van RATHSACK (62)ons meer te vertellen dan
die van JACOB C.S.
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RATHSACK onderzocht de nitrificatie van kalkstikstof in vier verschU-

lende typen grond, nl.:
i . een zeer zure lichte zandgrond
2. een zure zandgrond
3. een leemhoudende zandgrond
4. een kalkhoudende, humusrijke zandgrond

.
pH4,o
pH 5,5
pH 7,0
pH 7,8

Denitrificatie indezegrondenbleeksterkaf tehangenvandegebraikte
hoeveelheid kalkstikstof per eenheid grond. Degenoemde gronden nitrificeerden dekalkstikstof, gegevennaar8-16mg Nper 100ggrond (overeenkomend met 250-350 kgkalkstikstof perha)geheel,met uitzondering
van den eerstgenoemden zuren grond, die een zeer onvolkomen nitrificatie te zien gaf. T.g.v. reactieverschuivingen, door de gelijktijdig met
het cyaanamide toegevoegde kalk, werd evenwel kalkstikstof beter genitrificeerd dan ammoniumsulfaat. De normaal bij kalkstikstof bemesting optredende vertraging van de nitrificatie werd grooter met
toenemende hoeveelheden van de meststof.
§4. Deinvloedvandicyaandiamideof denitrificatie endeplant
Uit bet in de voorgaande hoofdstukken meegedeelde blijkt duidelijk,
datmenbijbemestingmetgangbarehoeveelhedenkalkstikstof (tot100kg
N per ha) op gronden met een hoog percentage actief materiaal, die in
goeden cultuurtoestand verkeeren, onder gemiddeld normale klimatologische omstandigheden niet bang behoeft te zijn voor dicyaandiamidevorming. De angst voor dicyaandiamide als storende factor voor de
nitrificatie verschafte ons in de literatuur verschillende onderzoekingen
naardeninvloedvandezestof op
32
de nitrificatie, waarvan enkele
1
van recenteren datum gememoFAIL
,..u'i/tfi?.
•;
reerd zullen worden.
COWIE (11) stelde een duide"7—
H
/
lijke verlamming van de nitrifi/
J
catie door dicyaandiamide vast.
Met een toevoeging van slechts
30mgNper100ggrond kongenoemde onderzoeker de nitrificatie gedurende verscheidene
maanden geheel onderdrukken,
t^rwijleentoevoegingvan15mg
42
1* m
dicyaandiamide-N per 100 g
Vifl DE m
PUUR
grond de nitrificatie gedurende
Fig. 19. Deinvloed van dicyaandiamide op
± 42 dagen verhinderde. Deze
denitrificatievanzwavelzurenammoniak (I)
(naar JACOB, C.S.)
giftige invloed blijftieperkt tot
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denitrificeerendebacterien,daardeandere micro-organismen, met name
deammonificeerende, hun werking normaal blijven uitoefenen.
JACOB C.S. (28) konden eveneens aantoonen, dat dicyaandiamide zeer
giftig werkt op de nitrificeerende kracht van den grond. De voor nitrificeerende bacterien giftige werking wordt echter op den duur opgeheven.
Dit moment issterk afhankelijk van de aan dengrond toegevoegde hoeveelheden.Uitfig. 19en 20,ontleend aan (28) blijkt dit nog eens duideHjk. Zelfs een kleine
hoeveelheid van 0,1 ^ mg dicyaandiamide §
per 100g grond ver- ^
traagdedenitrificatie ^
van ammonitimsul- %*
faat. Met vergroote ^
dieyaandiamidegif- ^1B
ten werd dit vertra- ^
gende effect duidelij- \ $
ker, totdat bij een *
hoeveelheid van 10,5
mg dicyaandiamide
m
. no
per 100 g grond abPUUf? VAN P£ F/rOEF/PJlGF/f/.
sohiut geen nitrificaFig. 20. De invloed van dicyaandiamide op de nitrifitietotstandkwamgecatie van zwavelzuren ammoniak (II) (naar JACOB, CJ.)
durende 7 maanden.
Deze remmende
eigenschap van het dicyaandiamide doet ons een middel aan de hand,
om in elke willekeurigegrondsoort de nit kalkstikstof gevormde ammoniak te bepalen en detijd aan tegeven,waarbinnen deze ammonificatie
tot stand komt.
In ons eigen onderzoek kon deze giftige werking van dicyaandiamide
op de nitrificatie nog eens bevestigd worden.

m

Tot niltoeishiersteedssprakegeweestvan degiftige werkingvan het
dicyaandiamide alszoodanig. Het isechter heelgoed mogelijk dat, daar
dicyaandiamidedoordemicro-organismenindengrondwordt afgebroken,
afbraakproducten van dicyaandiamide deze toxische werking bezitten.
Dezemogelijkheid werd welonderzocht bij hoogere planten. Waren deze
gegroeid op grond waaraan dicyaandiamide werd toegevoegd, dan vertoonden zij eenminof meerduidelijke verdorring van de bladpunten en
bladranden aan het uiteinde der bladeren (zie plaat). Dit verschijnsel
werdo.a. door LOEW (47)aluitvoerigbeschreven onder den naam „Spitzenvertrocknung". De vraag of de neutrale, chemisch indifferente verbinding dicyaandiamide als zoodanig giftig is voor l^ndbouwgewassen
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werd in 1908al ontkennend beantwoord. Het bleek IMMENDORF (27) en
WAGNER (85)echter, dat veldvruchten bijpotproeven besehadigdwerden
bijgebraikvan dicyaandiamide alsmeststof. Deplanten werden wel rijp,
dochdeoogstenblevenzelfstenachterbij dievan depotten, dieniet met
N waren bemest. Men vroeg zich af of deze schade aan het gewas het
gevolg was van:
1. vergiftigingvanhetlevendeorganismedoorhetonveranderdedicyaandiamide, 6f
2. vergiftiging door bepaalde verbindingen, die in den grond door de
micro-organismen uit het dicyaandiamide zijn ontstaan.
Volgens MAZIen LEMOIGNE(51)isheteerstgenoemdeniethetgeval. In
sterielewatercultures(waarbijbacteriologischeafbraak vanhetcyaanamidenietmogelijk was) werd waargenomen, dat dicyaandiamide niet giftig
werkteophet bladen/of andere deelenvan demaisplant.VolgensAso(4)
is dicyaandiamide in watercultures in een concentratie van 0,01% zelfs
een N-bron voor de plant. O. LOEW (47) had al eerder getracht op de
hierbovengesteldevraageenantwoordtegevendoorgersttelatengroeien
in potten met ongesteriliseerden en met gesteriliseerden grond. De sterilisatie had plaatsgehad door dengrond in vochtigen toestand gedurende
1 uur op 100°C te verhitten. Ter vergelijking werd een andere serie
potten bemest met zwavelzuren ammoniak. Juiste conclusies konden uit
de resultaten van deze proevenserie niet verkregen worden, want het is
duidelijk, dat eengrond, diegedurende 1 uurop 100°Cverhit isgeweest,
allesbehalve steriel is.
Welke de door de micro-organismen in den grond uit dicyaandiamide
gevormde verbindingen zijn, en welke daarvan voor de giftige werking
op plant en bacterie aansprakelijk gesteld kunnen worden is nog niet
bekend. Wel worden in de literatuur gissingen hieromtrent naar voren
gebracht. Hoe dit 00k zij: voor ons is het voldoende te weten, dat het
toevoegenaanofhetontstaanindengrondvandicyaandiamidezeerongewenscht is, zoowel door de directe schade aangericht aan het cultuurgewas als door de indirecte schade, die de plant lijdt door den giftigen
invloed op denitrificeerende bacterien in dengrond. PRANKE (60)merkt
evenwel op, dat de plant geen schade ondervindt, zoolang er niet meer
dicyaandiamide aanwezig is dan 10% van de d.m.v. kalkstikstof aan
den grond toegevoegde stikstof. Volledigheidshalve zij hier opgemerkt,
dat dicyaandiamide in tegenstelling met cyaanamide de kieming van
zaden niet benadeelt. De schade aan de ontkiemende plant wordt door
COWIE als volgt beschreven: „...Its (van dicyaandiamide) toxicity was
first revealed a few days after the germination by the white tips or
margins of the cotyledons. The other leaves became similarly affected
in turn. With sm^llamounts the injury wasconfined to theextreme tips
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Plaat I: Rogge gegroeid in met dicyaandiamide bemestcn grond.

of the leaves and the plants showed more or less normal growth. The
larger dressings however caused a progressive withering of the leaves
from the tips downwards and subsequently depressed the growth below
that of the controls, or finally, in sufficient quantity, killed the plant."
Door dicyaandiamidevorming uit cyaanamide gaat een gedeelte van
de N uit kalkstikstof voor de plant verloren, waardoor de waarde ervan
natuurlijk ook nog vermindert. Nu blijkt echter uit het in de vorige
hoofdstukken naar voren gebrachte duidelijk, dat we onder normale
voorwaarden,uitgaandevan eenkalkstikstof-preparaat vangoedekwaliteit,geen angst behoeven te hebbenvoordicyaandiamide-schade. COWIE
komt in een van zijn publicaties tot dezelfde slotsom.
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HOOFDSTUK VII
ENKELE ASPECTEN VAN HET KALKSTIKSTOFVRAAGSTUK
IN DEN LANDBOUW

§x
Voor het overdragen van de meer theoretischegegevensop de bemesting met kalkstikstof in de practijk kunnen we aansluiten bij hetgeen
hierover medegedeeld wordt door vroegere onderzoekers.
Daar het cyaanamide zoo kort mogelijk, als zoodanig, in den grond
moet blijven bestaan, moet de bemesting met kalkstikstof geschieden op
een grond, die voldoende water bevat, het liefst verzadigd tot 50-60 %
van de watercapaciteit. In het voorgaande werd aannemelijk gemaakt
dat kalkstikstof het beste zou werken opin goeden cultuurtoestand verkeerende grondenmet een hoog gehalte aan actief materiaal. Dit is in
overeenstemming met hetgeen REMY hierover meedeelt (64): „Am giinstigsten wirkte der Kalkstickstoff auf tonreichen Boden, woer in Bezug
auf Wirkungsgrad und -geschwindigkeit nur wenig hinter dem Chilisalpeter zuriickblieb." In tegenstelling met zandgronden, waar dit wfel het
geval was, konden ,,schadliche Nebenwirkungen selbst bei Verwendung
von verhaltniszmiszig starken Kalkstickstoffgaben nicht beobachtet
werden". Daarom: „Vorsicht bei der Verwendung von Kalkstickstoff
diirfte bei leichten Boden geboten sein." Nu blijkt het, dat dit in zijn
algemeenheid niet voor elken „lichten" grond geldt. Bij onze proeven
met den Laboratoriumzandgrond (L32) bleek van een schadelijke werking op degroeiende plant niets, zelfs niet bij een hoogegift van 500kg
per ha, mits men zich hield aan den regel, dat zaaien of pooten eenige
dagen n i het uitstrooien van de meststof dient te geschieden.
Grondsoort voor grondsoort moet worden nagegaan hoever men met
eenkalkstikstofbemesting kangaan.Voorloopig kan men aannemen, dat
de volgende hoeveelheden verantwoord zijn:
100-200 kg per ha ( = 20-40 kg N) voor armm zandgrond,
tot 300 kg per ha ( = tot 60 kg N) voor goeim zandgrond,
tot 500 kg per ha ( = tot 100kg N) voor lichtetot zwarekleigronden.
Naast de noodzakelijkheid van voldoende water in den grond komt
voor een succesvolle kalkstikstofbemesting de voorwaarde van innige
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vermengingvandemeststof metdengrond.Hetzondermeeruitstrooien
ennietonderwerken isvolkomenfout tenoemenen welomdevolgende
redenen. Ten eerste blijft het cyaanamide hierdoor onttrokken aan het
contactmethet actievemateriaalindengrond,waardoordegewenschte
omzetting inureumuitblijft. Ten tweedezaleengedeeltehjke polymensatie van het cyaanamide tot dicyaandiamide mogelijk zijn omdat de
pH in het dunne laagje grond+ kalkstikstof langen tijd te hoog bhjft
indien demeststof nauitstrooienopdengrondblijft hggen.
De temperatuurzal, zelfs inhet vroegevoorjaar, hooggenoegzijnom
eengoede afbraak tot ammoniakmogelijk te maken. Aandemimmumtemperatuurvan 10°Cdient echterzooveelmogelijk dehandte worden
gehouden.Inlijnrechtetegenspraakmetdeopvattingvanouderendatum
is onze conclusie, dat voor een goede afbraak van kalkstikstof hooge
temperaturenhet meestgewenschtzijn.Deopvatting van WAGNER (85)
alszouden..Kohlensaure,HumussaureundWarmedenUebergangernes
Teiles seiner N (nl. die van de kalkstikstof) in die pflanzenschadigende
Verbindung Dizyandiamid begunstigen", is dan 00k onjuist en met de
£^ . .
1 -i. ^^ k^^«otPtrmeratutirmet samengaat met
feiten 111 tegenspraak, mits een nooge temperdtuui **«,•»
een te drogengrond.
, ,. .
Dat kalkstikstof opzwaarderegrondenenopgronden,diem eengoeden cultuurtoestand verkeeren (zelfs als het zandgronden zyn) goed als
N-meststof tegebruiken is,staat alseenpaalbovenwater.Meerisin^de
literatuur te doen geweest over de werking van deze meststof op lichte
en armere gronden. We moeten bij de beoordeehng hiervar.voor deze
grondenallereerst eenscheidingmaken tusschen ammonificati^ennrtnficatie van kalkstikstof Door ons werd reeds aangetoond,dat vnjwel
allebruikbare cultuurgronden voldoendezijntoegerust1metactet mate• ,
,
-£i^^ mnaeAWk te maken. Bn de mtnticatie
naal om een goede ammonificatie mogehjk te maKen J
gaatdeschoenwringen.Wanneerdegrondtezuuris,is" ^ ™
™
algemeen niet mee?mogeHjk; 00k die van kalkstikstof
"^J^nrt
het meermalen, dat een flinke gift den reactietoestand z66da^g verandert, dat nitrificatie vanzwavelzurer.ammoniakin d ^ e J ^ " ^
plaatsvindt, die van kalkstikstof wel. MONTER ( 53 ). "
^ S n
meteen(voordenitrificatie) tfezurengrond,steldevast,datzuregronden
ongeschikt zijn voor bemesting met kalkstikstof.
;n
arnnApn
Zooals uit onze onderzoekingen is gebleken zullen zuregronden m
'talgemeendeomzettingvancyaanamideinureum g ^ s t ^ . ^ . m v ^ ? ;
Is de P H van dergelijk! gronden nog geschikt vooi• ^ n ^ e r e n d e
bacterien. dan zal kalkstikstof op zulke zure gronden w f i e a g M d e
werking als N-meststof teziengeven.OnderzoekmgenvaxiSCHMTT 73)
en ROSZLER (69) toonden dit overduidehjk aan met behulp wmmt- u •1 ti
x MMM« K'TTRTFNA fa&) verklaart dit eveneens
gebreide veld- en potproeven. JIUBIEMA UO; ¥ «
™„wi fla i
**uJ
• ^ VJ — *^« imMoende hoeveellieid actief maternal,
ttit de aanwezigheid van een voiaoenue uw»w
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naast een reactieverbeterende werking en een gunstigen invloed van
kalkstikstof op den groei van de micro-organismen, bij welken laatsten
invloed de nitrificeerende bacterien even afzonderlijk bekeken moeten
worden, aangezien kalkstikstof (Ca-cyaanamide meer in het bijzonder)
g6en gunstigen invloed heeft op deze laatstgenoemde groep van bacterien. Dezeongunstige invloed valt echter weg wanneer het cyaanamide
zoo snelmogelijk in ureum kan worden omgezet.
Het is, naar aanleiding van veld- en potproeven, in de literatnurwel
gebraikelijk een werkingsfactor voordeverschillendemeststoffen aan te
geven.Wanneerdezecijfers denschijn vanalgemeenegeldigheid krijgen,
isdit streven volkomen verkeerd te noemen. Komt dekalkstikstof er in
het eene geval ongnnstig af, b.v. als volgt: „Die Priifung der Dungewirktingder Kalkstickstoff durch Gefaszversuche ergab,dasz wennman
der Diingewert des Salpeter-N gleich ioo setzt, der Dungewert des im
Kalkstickstoff enthaltene N= 90betragen hat" (85),dan kanmen daar
onmiddeUijk tegenover stellen het geval dat STEGLICH (77) meedeelt.
Hierbij gaf mosterd op „lichten, leemigenzandgrond"met een kalkstikstofbemesting een relatieve opbrengst = 122, wanneer die met chUisalpeter = 100 gesteld werd. Noggunstiger komt kalkstikstof eraf bij een
proefvandeRijkslandbouwproefveldenN.W.-Gelderland(26).Zietabel29.
TABEL 29
GmMtkldizaadopbrengst rogge in kgjha
bemesting

Kalkammonsalpeter (kas) . .
Kalkstikstof (kst)

2 x gcichoffeld

niet gcschoffeld

venchil

3190
3299

2689
3009

+ 501
+ 290

Naast de meeropbrengst t.g.v. 2 x schoffelen is de gtmstige werking
van kalkstikstof hier zeer opvallend.
Dit spel van voor en tegen kan alleen de principieele voor- of tegenstandersvan kalkstikstof interesseeren. Opobjectieve manierdient, aan
dehand van goed opgezette proeven, nagegaan te worden, welke plaats
aan deze meststof toekomt in de rij van N-meststoffen, meer in *t bijzonderonder Nederlandsche voorwaarden vangrondenklimaat. Hierbij
zalnietalleengeletmoetenwordenopdeopbrengstvandenoogstalleen,
doch 00k op demeerof minder duidelijk tot denlandbouwer sprekende
nevenwerking van de meststoffen. Van die nevenwerkmgen van kalkstikstof knnnen wenoemen:
1. deonknudbestrijdende werking,
2. de,in demeestegevaUen,gunstigeCa-werking,
3. dereinigendewerking opdemicroflora van den giond.
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Ad i. Hierover zouden we, in het kader van dit geschrift, nog op
kunnen merken, dat bij de techniek van onkruidbestrijding rekening
dient te wordengehouden met hetgeen opbiz. 73gezegd werdover het
aan de oppervlakte van den grond laten liggen van kalkstikstof. Het
meest ideale gebruik ervan in deonkruidbestrijding zaldan00k zijn het
land,metkalkstikstof bestrooidteronkruidbestrijding,zookortmogehjk
na het uitstrooien te eggen, als het dooden van het onkruid dit maar
toelaat. Hiermeewordtbereikt,dathetCa-cyaanamide,nazijnonkruidbestrijdende werking beeindigd te hebben op den grond de meest gewenschte omzetting kanondergaan in dengrond. Alleen dient mendan
rekening tehoudenmetdeaanhetgewastegevenoverbemestmgmetN.
De kalkstikstof. als onkruidbestrijdingsmiddel gebruikt dient dan als
overbemestingtewordenbeschouwd,eventueelaangevuldmeteenkleine
.
„ ., ° . ,
.,„_ ni+r-iat-mpststof. voordevoorzienmgin
hoeveelheid N mdenvormvannitraat-mebisu", vw
o
deonmiddellijke behoeften van hetgewas.
Ad 2. SCHMITT (74) onderzocht de waarde van kalkstikstof Jer verkrijgingvaneenbeterenkalktoestandaandehandvaneenaantalgrondsoorten in veldproeven. vakkenproeven en
^ ^ / ^ ^ ^
van de pH-waarden, den verzadigingsgraad, den hydrolytiscnenen uit,.
. .,
* 1 AM.k;ja^njfwirfit 111 de werking van de
wisselingszuurheidsgraad verkreeg hi] een « « M m «
*
kalkuitkalkstikstof, welkewerkingwerdvergelekenmetdievandekal*
uit koolzuren kalk, gebluschten en ongebluschten kalk. Steeds weer
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unovM.\hMA kalk uit kalkstikstof een
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beterewerkmgbezat,terwijleenmlagenouuc^
. . . .
b
dat met kalkstikstof dekalksnellerdengrond indrong. Kalkbepahngen
in het drainvocht bevestigden deze waarneming. Bij k ^ * f
^
dencultuurpot eengrooterehoeveelheid kalk met het overschotvanhet
gietwater dan bij andere kalksoorten.
Ad * Daar kalkstikstof, zoolang het nog niet omgezet is in ureum,
AH 3. Daar KaiKstiKsuu,
* mirmflora
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veel minder hevig dan die in de niet-bemeste bakken. De ontkieming
van de sclerotien werd door kalkstikstof onderdrukt.
Ook verschillende dierlijke parasieten knnnen met sncces met kalkstikstof bestreden worden (o.a. aardvlooien, engerlingen). JANKE (29)
deeltmede,datemeltengoedmetkalkstikstof bestredenkunnenworden.
Bijdebemestingmetkalkstikstof moetenweeveneensrekeninghouden
met het feit, dat cyaanamide een giftigen invloed heeft op kiemende
zaden. Deze werking is ongeveer reeht evenredig met de hoeveelheid
cyaanamide die nog aanwezig is, maar ze neemt snel af naarmate de
tijd tusschen de kalkstikstofbemesting en het zaaien raimer wordt genomen (13).Dithoudt in,datmen,afhankeMjk vandehoeveelheidmeststof en degrondsoort, tot 14 dagen met zaaien moet wachten. Dat dit
onder gunstige klimatologische omstandigheden niet altijd noodig is,
bleek ons bij een bemestingsproef met kalkstikstof, waarbij bij warm
weerenvochtigengrond, eenigeurenna het uitstrooienen onderwerken
van demeststof, stoppelknollen werdengezaaid. Hetgewaskwamonbeschadigd en zonder eenige vertraging boven dengrond engroeideongehinderd op.
Volgens de meeste waamemers wordt kalkstikstof het snelst afgebroken in gronden met een groote microbiologische activiteit. De inleidende, chemisehe omzettingen tot ureum verloopen in de meeste
gronden z66 snel, dat binnen enkele dagen het ammoniakgehalte practisch hetzelfde isalswanneer de Naan dengrond wastoegevoegdinden
vorm van nrenm..Kalkstikstof zaldushet beste werken opgronden, die
geregeld met stalmest bemest worden, gronden, die daardoor een voldoendemicrobiologische activiteit bezitten. Ookinverband hiermeezijn
degronden met een hoog humusgehalte aan te merken alsgronden, die
eenkalkstikstofbemesting goedverwerken (38).

Kalkstikstof bestaat voor het grootste gedeelte nit Ca-cyaanamide
tezamenmetC(koolstof) enCaOalsresultaatvandebereiding.Mogelijk
bevat het nog eenig calcitimcarbide, het mitgangsprodnct, waaraan bij
de bereiding degasvormigestikstof gebonien wordt. Het behoort geen
dicyaandiamide te bevatten. Bq een goed product is ± 95% van de
totaal-stikstof cyaanamide; 1,0-1,5% wordt ternggevonden ak tireum;
derest komt^ar^hijnMjk voorindenvorm vannitriden, voomameMjk
het nitridevan kiezelzmnr.
Nn is het voldoende bekend, dat kalkstikstof tijdens de tewaring in
de papieren zakken, waarin het afgeleverd wordt, onckr opnemmg van
wateren koolzntirnit defaichta ^ vewmderii^en19bk»%esteld,
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Door de opneming van H t O en COt ontstaan Ca(OH)2 en CaC03. In
het vochtige, sterk alcalische milieu wordt een gedeelte van het cyaanamidegepolymeriseerdtot dicyaandiamideengehydrolyseerd tot ureum.
Sporen van andere complexe verbindingen kunnen eveneens ontstaan.
Nu bleek het aan RICHARDSON (67), dat deze omzettingen tijdens het
bewaren nogal meevaUen wanneer de zakken goed sluiten en dicht
blijven tijdens de periode, dat kalkstikstof bewaard wordt, terwijl een
droge bewaarplaats verre te verkiezen is boven een vochtige. Zoo bleek
het, dat eenmonster, bewaardondergoedeomstandigheden, na 12maanden nog niet noemenswaard was veranderd. Zie tabel 30.
TABEL 30
Bewaring vankalkstikstof
bewaring gedurende

1 maand . . .
3
0

12

,,

• . •

gewiclit
zakken

100
100,6
101,6
103,6
105,5

totaal-N
kalkstikftof

cyaanamideN

uieum-N

100
100,1
98,6
98,3
97,1

94,9
94,8
95,6
94,6
93,7

1,1
1,4
2,0
1,6
—

dicyaandiamide-N

0
0
0
0,3
0,6
naar RICHARDSON

Het grootenadeel van kalkstikstof isgelegen indeeigenschap, dat het
fijne product ontzettend stuift. Door het bijtende karakter moet de persoon,diehetmoetuitstrooien,voorzorgennemen,dieophetbedrijf meestal nietinachtwordengenomen.Bij inademing van kalkstikstof (hetgeen
onvermijdelijkiszonderrespirator)schijnenvoorhetmenschelijkelichaam
welonaangenaamheden te volgen (16). Op verschillende manieren heeft
mengetracht destuivende werking tegen te gaan, ofschoon de onkruidbestrijdende werking van kalkstikstof staat of valt met het stuiven.Voor
bemestingsdoeleinden maakt men welgebruik van kalkstikstof, die vermengd wordt met een kleine hoeveelheid olie. Dit product schijnt evengoed te voldoen als het ongeoliede. In de practijk is het nogal eerisgebruikelijk kalkstikstof voor het uitstrooien te vermengen met superfosfaat. Dit isechter zeer sterk af te raden, aangezien eendergelijk mengsel
aanleidinggeefttothetontstaanvangrootehoeveelhedendicyaandiamide.
Het stuifvrijmaken van kalkstikstof is echter een probleem, dat toch
van het grootstebelang is vcx>rdewaardeeringvanhetproductdoor den
boer. Een fijne korreling zalhier demeest idealeoplossing zijn (39).Verschillendeproc6d6'szijn hiervooraluitgewerkt. Dekonrelingmoet echter
zoodaniggerealiseerd worden,datgeen (ofzoominmogelijk) cyaanamide
in dicyaandiamide wordt omgezet.
De Nederlandsche Codex-eischen, gesteldaankalkstikstof, zijn samen
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te vatten in de voorwaarde, dat minstens 85% van de totaal-N aanwezig moet zijn in den vorm van Ca-cyaanamide. Bij dezen eisch is stilzwijgend aangenomen, dat derest van de Nnit dicyaandiamide bestaat.
Wanneer we dit niet aannemen, dan verondersteUen we toch wel, dat
het niet in den vorm van cyaanamide aanwezige N-gedeelte voor de bemesting ongewenscht is. Daar de chemische analyses, die ons moeten
inlichten over deze kwestie kostbaar en t.a.v. het dicyaandiamide niet
eens betrouwbaar zijn, hebben we een meer met de practijk overeenkomende methode uitgewerkt ter vaststelling van de waarde van kalkstikstof als meststof. Het is mogeiijk gebleken om, eenerzijds, de bemestingswaarde van elk willekeurig kalkstikstofmonster te bepalen,
anderzijds, uitgaandevan eengoedmonster van dezemeststof, dereactie
van versehUlendegrondsoorten op kalkstikstof na te gaan. Ofschoon er
nog niet voldoende ervaring isverkregen met deze,in devolgende paragraaf beschreven, methode, zijn er aanwijzingen, dat een uitgebreid
onderzoek ermee in staat zal zijn het kalkstikstofvraagstnk, voorzoover
het Nederlandsche omstandigheden betreft, geheel op te lossen.
§3. Vergelijkmg van verschiUende kalkstikstofprepamten t.o.v. een grond,
diegoed reageert opeen bemestingmetdeze meststof
Het desbetreffende onderzoek bestaat uit drie proeven, nl.:
1. Aan telkens 100ggrond worden toegevoegd:
een kalkstikstofhoeveelheid overeenkomendmet60kg Nperha +
30mg dicyaandiamide.
Telkens na 6unr wordt in dengrond, diegebracht isop60% van de
watercapaciteit, deammoniakproductiebepaald.Dezemagna2dagen
als geeindigd worden beschonwd.
2. Aan een tweede serie potjes met 100g grond (gebracht op 60% van
de watercapaciteit) wordt dezelfde hoeveelheid kalkstikstof toegevoegd, ditmaal zonder dicyaandiamide. Een onderzoek naar de nitrificatie wordt nu ingesteld. De nitraatbepalingen geschieden met tusschenpoozen van 3 (gedurende de eerste week) en 7 dagen (na de
eersteweek).Denitrificatie wordtgednrende I - I | maand onderzocht.
3. Gelijktijdig met de voorgaande proeven wordt een serie potjes met
als onder 2 behandelden grond beplant met in kwartszand voorgekiemdehaver- enmosterdplantjes. Hetgebrnikvan eenvoor dicyaandiamide zeer gevoelig gewas (mosterd) en een minder gevoelig gewas
(haver)geeftons eenindrak vanhet eventueel in de kalkstikstof aanwezige (of gevormde) dicyaandiamide.
Het planten geschiedt 4-5 dagen nadat de kalkstikstof aan den grond
werd toegevoegd.
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Dit onderzoek, dat veel minder kostbaar is dan het chemische, geeft
ons, alhoewel na langeren tijd, een juisten indruk van de waarde van
een bepaald kalkstikstofpreparaat als N-meststof. De langere duur van
het onderzoek isgeen bezwaar, omdat het kan geschieden onder gecontroleerdelaboratoriumvoorwaardenindewintermaanden.Voordat in het
voorjaar de bemesting zal plaats vinden moet een en ander bekend zijn
gemaakt. De fabrikant of importeur kan natuurlijk reeds eerder zijn
monsters ter onderzoek aanbieden.
Aan de hand van de volgende proef wordt de hierboven besehreven
methodiek gedeeltelijk nader toegelicht.
Proef18
Vergeleken werden de volgende kalkstikstofmonsters, gebracht in
Laboratoriumzandgrond (L32):
nummcr

M.L.38
Be41 .

N-totaal

Nals
cyaanamidc

% van N-totaal
als cyaanamide

15,3%
13,6%

9,3%
10,9%

61
80

Deammoniak- ennitraatcijfers zijn weergegeven infig. 21en tabel31
De resultaten van de groeiwaarnemingen van haver in tabel 32.
TABEL31
Ammamfycatkm nitrifkatk van tume kalhtiksiqfwmnskrs
N in mg per 100g grond
procfna

Oh
24h

7 „
14
21
33 „

M.L. 38

Be 4]

anamoiiiak-N

nitraat-N

0,00
4,02
4,30
4,32
4,16
4,08

0,00
0,00
0,06
0,22
0,60

ammoniak-N

0,00
5,12
4,88
3,94
2,35
0,66
0,00

nitraat-N

0,00
0,00
0,86
2,36
5,20
5,20

Hierait blijkt duidelijk deslechte nitrificatie van het monster M.L.38.
Na21dagen begint dezeeenigszinsdoor te komen.Het iste verwachten,
dat het nitraatgehalte van dit oogenblik af voortdnrend gaat toenemen.
De haver op met beidemonsters bemesten grond (geplant als flink ontwikkelde Memplanten) sloeg goed aan; met Be41 traden geen bladbe79

sehadigingen op. De waarnemingen aan de plantjes op M.L.38 volgen
hieronder in tabel 32.
TABEL32
•

waarncming

_.

19Aug.
21 Aug.
23 Aug.

26 Aug.
28 Aug.

100g grond bemest met
80 mg kaikstikstof M.L. 38

100 & s[rond bemest met
40 mg kaikstikstof M.L. 38

potten bemest
potten beplant met in kwartszand voorgekiemde haverplantjes (8 exempl.)
dicyaandiamide beschadiging waar te
nemen
witte vlekjes aan bladranden en -toppen
plantjes groeien goed door; witte verkieuring niet veel erger geworden
plantjes groeien goed door; nieuwe bladeren geen afwijkingen meer

-

idem
idem
idem
bladeren krijgen verdrogende
punten
plantjes mindergoed gegroeid;
enkele gaan kwijnen
plantjes herstellenzich;nieuwe
bladeren vrijwel geen afwijkingen

Uit tabel 32 blijkt duidelijk, dat de schade aan het gewas t.g.v. bemesting met M.L.38 van voorbijgaanden aard is. Wanneer het gewas
(graan) gezaaid wordt 10-14 dagen nadat met M.L.38 werd bemest, is
waarschijnlijkgewassenbeschadigingnietmeertevreezen.Tenaanzienvan
de nitrificatie ziet het er voor
M.L. 38 minder gunstig uit.
Wanneerweaannemen, dat de
nitrificatie vanM.L.38 na het
punt 21dagennetzoointensief
tot stand komt alsdat het gevalwasbijBe41(wat nogheelemaalniet zekeris), danis de
nitrificatie inelkgevalal3weken ten achter bij die van Be
41.Eendergelijkelangzamenitrificatie isvoor de meestegewassen niet gewenscht.Overigensleidtdituitblijvenvan de
nitrificatie niet tot N-verlie#
12 m
20 m zen,indiendegrondvoldoende
. MMMrm£F^f£®J.
adsorptiefvermogenheeft.De
9
Fig.21. Ammoniak-ennitraatvormlnguittwee uit d e kaikstikstof afkomstige
verschillendekalkstikstofmonstersinzandgrond ammoniak wordtdanwelvoor
L3240mgkaikstikstof per 1G0ggrond
uitspoelen behoed.
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Beide monsters voldoen niet aan de door de Codex gestelde eischen.
Be41 echter wordt geheel geriitrificeerd, en wel binnen 4 weken, nadat
het aan den grond werd toevertrouwd. De eisch „minstens 85% van de
totaal-Nmoet aanwezigzijn alscyaanamide"isdan 00keenigszinswillekeurig. Beter ware de eisch te verzwaren b.v. door te bepalen, dat minstens90% van detotaal-N alscyaanamide aanwezigmoetzijn.De fabrikant kan hieraan voldoen, de importetir eveneens door te letten op een
goeden opslag van de te distribueeren waar. Er zou een prijscorrectie
aangebracht kunnenworden voorelkprocent, dat mindergeleverd wordt
dandeeischaangeeft. Hetaldannietafkenren vaneennietaandeCodexeischen voldoende kalkstikstof iszonder nadere gegevens, verkregen aan
de hand van een door ons omschreven onderzoek, niet goed mogelijk.
De door een niet aan de eischen voldoend monster aan de plant aangerichte schade is,zooalsnit ons onderzoek blijkt, een rekbaar begrip. Ter
vereenvondigingvandezekwestiezoumenlangsempirischen wegmoeten
bepalen waar de grensligt van de tolerantie van kalkstikstofpreparaten,
die niet aan de Codex-eischen voldoen. Deze grens mag niet te laag genomen worden, omdat gewassenbeschadiging door een meststof zeer
ongewensehtis.Menmagaandezekwestiezekermeeraandacht besteden
dan tot nu toehet gevalgeweest is,omdat meermalen verkeerde meeningen zijn ontstaan over de waarde van kalkstikstof als N-meststof door
eenverkeerde wijze vangebruik,doch evenzeerdoor het voorbijzien van
de kwaliteit van het nitgestrooide product. Uit de het laatst beschreven
proef bhjkt tenslotteduideMjk,dateenkalkstikstofbemesting van ± 50kg
Nper ha in den onderzochten grond (eeningoedencultuurtoestand verkeerenden, lichten zandgrond) snel en kwantitatief in nitraat wordt
omgezet.

DE KWANTITATIEVE BEPALING VAN DE VERSCHILLENDE
N-VERBINDINGEN
1. TOTAAL-N
Bij ons onderzoek voldeed uitstekend de stikstofeepaling volgens de methoda
K|ELDAmj-LAUEO, berustend op een destractie H 1 SO i en met&iliseh seleen, met
CuS0 4 .5H , 0 alskatalysator (41).
UUommigd$ranalyse:

De te dettrueeren stof (1g stof, 5-10g grond, of 50-100ce grondpercolaat) wordt
indedestnictiekoifgebraelitenhieraan wordt4-8gselcenniengiell) toegevoegd.Door
even o a te ichudden wordt dit met het te desmieeren materiaal gemeiifd. Hierfaij
vocgtmen 10-15ccgeconcentreerdHtSOa 2 ).VervolgenswordtboveneengasvlamverWt,centvoorvichtigenvervolgenssterker,totdemassazachtkookt.Indiende©plowing
6

.
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een helder blauwgroene tint hecft aangenomen (meestai na ongeveer 45-50 minuten)
isdedestructie afgeloopen. Menlaatdevloeistofnu aikoelenenvoegt,nogvoordat fact
zout gaat uitkristalliseeren, ± 200cc water toe. De gevormde ammoniak wordt nu
o^ergedestilleerdnatoevoegingvanpuimsteen en50-80ccnatronloog*).Hetdestillaat
wordt opgevangen in een bekend volume getitreerd zuur,waarvan de overmaat wordt
teruggetitreerd8).
1

) seleenmengsel: eeninniggemengd mengsel van:
950g watervrij Na I SO i ,
15g gekristalliscerd CuSO*.5 aq.,
20g seleen.
*) sterk zwavelzuur (sg1,84).
8
) puimsteen.
4
) NaOH-oplossing (500gNaOH = 1000cc).
N M
s
) zuur en loog van bekende sterkte (—-of —-)al naar de te verwachten hoe*
20 10
veelheid N.
2. GYAANAMIDE
Cyaanamide werd door ons bepaald volgens een door veel onderzoekers gebruikte
methode, berustend op het principe, dat het eerst aangegeven isdoor GAH.O (10). Het
cyaanamide wordt uit de waterigeopiossing neergeslagenmet ziivernitraat of-acetaat
in ammoniacaal milieu. Het aldus verkregen Ag-neerslag wordt na zorgvuldig uitgewasschen te zijn op N onderzocht volgensde methodeKjELDAHL-LAURO (zievoren).
Uiiomring 4er analyse

10ccder teanaiyseerenvloeistof (ofmeerwanneergewerktwordtmetsterk verdunde
cyaanamide-oplossingen) wordt in een bekerglas gepipetteerd, waama de opiossing
met verdund salpeterzuur zwak aangezuurd wordt (phenolphtalelne als indicator).
Vervolgenswordtdeopiossingweer zwakalcalischgemaaktmet2procentige NH € OH.
Daarna voegtmenaan deopiossingachtereenvolgenstoe:
10cc 2% ammoniak en
50cc AgNOt-oplossing ( ± 0,1 N).
Het zich vormende neerslag laat men gedurende den nacht bezinken. Daarna affiltreerenopaschvrij ilter (Schleicher en SchiliNo589s ) . Het neerslagwordt uitgewasschen tot de aioopende vloeistof neutraal reageert (lakmoespapier). De laatste, eventuccl nog aan het neerslag hechtende,sporen ammoniak Harden nu verwijderd door
drogingvan ilter -f neerslag gedurende §uur in een stoofbij 105°C.
Hierna worden van ilter + neerslag de N bepaald volgens methode KjELDAffl*LAURO. Door omrekening is uit het gevonden stikstofcijfer dehoeveelheidaanwezige
cyaanamide te berekenen.
Eensnelleremethodevancyaanamide-bepalingisdievolgensPEROTTI-KAfilN (32),
waarbij het cyaanamide in ammoniakaal milieu wordt neergeslagen met een bekende
hoeveelheidAgMO§.Deniet-verbruiktehoeveelheidzilverwordtnuinhetiltraat door
titratie met NH€GMS bepaald. Een andere gebruikelijke variant van dcze methode is
dievolgensPlNCX (59) waarbij het Ag-cyaanamide-neerjlag ©pgeloitwordt in HNOf»
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waaraa de hoeveelheid gebonden zilver door middel van titratie met NH 4 CNS wordt
bepaald.
Deze titratie-methoden werden in ons onderzoek vrijwel niet gebruikt, omdat er
meestal uiterst kleine hoeveelheden eyaanamide bepaald moesten worden. De kleuromslag is met verdunde (N/50 of N/100) titreervloeistoffen bij de beschreven titratie
moeilijk waar te nemen. Het tijdroovender en kostbaarder werken met de eerste
methode werd in verband met de nauwkeurigheid maar voor lief genomen.
3. U R E U M
Ureum,datinzekerenzinalssleuteitotditonderzoekfungeerde, kanopverschillende
manieren kwantitatief bepaald worden, nl.:
1. langs imcUn wig, door middel van precipiteeren van bet ureum met xanthydroi
(FOSSE, (14) ALLAN en L U C K ( l ) ) .

2. langsiniimtm wtg met behulpvan het enzym urease,waarbij ureum omgezet wordt
in ammoniumcarbonaat, waarna de ammoniak na destillatie kwantitatief wordt
bepaald (methodenia.COWIE (12);£.SCHMALPUSZ(71); c.FOXenGBLDARD(15).
1. Dimete mthmk
Hierbij slaat men het ureum uit zijn met azijnzuur aangezuurde oplossing neer met
xanthydroi. Het di-xanthylureum wordt afgefiltreerd op een ilterkroesje, gedroogd en
gewogen.
Door omrekening is uit het gewicht van het neerslag te berekenen hoeveel ureum in
de oplosiing aanwezig was (Fosse).
Om zeer kleinehoeveeihedenureum kwantitatief te kunnen bepalen scheidenALLAN
enLUCKhet dixanthylureum door eenttifugeeren van het reactiemengsel en oxydeeren
hetmetkaliumbichromaat inzwavelzuur milieu.De hoeveelheid niet-verbruiktkaliumbichromaat wordt hiemajodometrisch teruggetitreerd. Aan de hand van de verbruikte
hoeveelheid bichromaat iste bepalen, hoeveel ureum aanwezig was.
De methode ALLAN-LUCKleek voor onsonderzoek welin aanmerking te komen. Zij
werd evenwel niet gebruikt in verband met chemicaliinschaarschte.
2. Indirecte nuthoii
Van deze methode zijn verschillende uitvoeringen bekend, o.a. die volgens COWIE,
FOX-GELDARD, SOTMALFUSZ. Bij ons onderzoek werd gebruik gemaakt van twee
meAoden, nl. die volgens:
a. FOX en GBLDARD,berustend opdirectetitratie van den door de urease gevormden
ammoniak. Deze methode isalieen toe te passen in niet-bufferende vloeistoffen.
b. SCHMALFUSZ:vaeuumdestillatie van den gevormden ammoniak.
a. Giwij&gd* rmih&di Fm^Gilimi
Deteonderzoekenoplossingwordt zuurgemaakt (t.o.v.eenmengindicator 1 ), waama
het eventueel in de oplossing aanwezige C O , met behulp van het doorblazen van lucht
(gedurende 5-10minuten) verdreven wordt. De oplossing wordt hiema geneutraliseerd
met verdunde loog. Vervolgens wordt een bepaalde hoeveelheid van een t.o.v. den
mengindicator geneutraliseerde ureaieoplossing 1 ) toegevoegd, waarna het geheel ge-
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durende 1 uur bijkamertemperatuur blijftstaan (ofkorterbijhoogeretemperatuur b.v.
30-35 °G).Na deze periode wordt een ovcrmaat zuur van bekende sterkte toegevoegd,
waarna weer, ter verdrijving van bet aanwezige koolzuur, gedurende 5-10 minuten
Iucht doorgeblazen wordt. De ovennaat zuur wordt hierna teruggetitreerd met loog
van bekendesterkte. 1ccN/lO zuur komt overeen met 3mg ureum.
Voor kleine hoeveelhedenureum gebruikten wij N/50 en N/100 zuur en loog.
*) Mengindicator volgens KOLTHOFF (36):Verkregen door bet vermengen van
1deel broomthymolblauwoplossing (0,1% in water) met 1 deel broomcresolpurperoplossing (0,1% in water).Deze mengindicator slaat in zeer verdunde
oplossingen scherp om van geel (zuur) naar violetblauw (alkalisch).
2
) ureastopbssing:
a. een waterig extract van geprepareerd Jackbeanmeal (Arlco, Yonkers
U.S.A.) naar 10g per 50cc water.
b. een voortdurend verseb te bereiden oplossing van urease (gekristailiseerd)
(Yonkers, U.S.A.). Gebruikte concentratie hangt af van de te verwachten
hoeveelheid ureum.
Daar grondpercolaten meestalmeer ofminder opden voorgrond tredende bufferende
eigenschappen bezitten passen wehierbij voorde bepaling van ureum toe de
b. Gmrijzigdi methodeSckmdfmsz
Een aliquot gedeelte van bet grondpercolaat (resp.cultuurvloeistof) wordt gepipetteerd in een kolfmet ronden bodem. Hieraan wordt toegevoegd (na neutraliseeren der
oplossingt.o.v.den bovengenoemden mengindicator volgensKOLTHOFF)een bcpaalde
hoeveelheid ureaseoplossing, waarna het geheel ongeveer 1uur bij kamertemperatuur
blijft staan (of korter naarmate de temperatuur hooger genomen wordt). Vervolgens
wordtf g MgO v e r m e n ^ met devloeistofin dekolf,waarna de kolfaangesloten wordt
aan een vacuumdestillatieapparaat.
Gedestilleerd wordt nu met zooveel vacuum, dat de temperatuur van token van de
teonderzoekenoplossingligtbijongeveer45-50°C.Deopdedestiliaticvolgendetitratie
levert ons, na aftrek van den v66r de urea«toevoeging in de oplossing aanwezigen
ammoniak, de hoeveelheid ureum die aanwezig was.
De zoojuist besehreven methode is, door de ingesehakelde vacuumdestillatie, vrij
ingewikkeid. Ze voldeed ons echter uitstekend, aangezien men in de te onderzoeken
oplossingen bij een kooktemperatuur van ongeveer 50°C onder toevoeging van MgQ
ntet bevreesd behoeft te zijn voor secundaire, de bepaling storende, reacties.

4. AMMONIAK
De te onderzoeken vloeistof wordt in een destillatiekolf gepipetteerd en aangevuld
met ongeveer l(Wcc water. Na toevoeging van | - 1 g MgO werd gedestilleerd M bij
100°G,M,indien noodig,in vacuumdestilatie-apparaatbijongeveer 50°C.Vervolgens
wordt de, in getteld zuur opgevangen, ammoniak titrimetrisch bepaald (met Alizarinsulfozure nattium als indicator).
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5. NITRAAT
•

Na een vooronderzoek viel onze keus op de nitraatbepaling volgcns B L O M en
TRESCHOW(7).Dezc methode staat de bepaling toe van kleinehoeveelheden nitraat
en is gemakkelijk uitvoerbaar.
Demethode berust ophetnitreeren (door HNO s ofHNO t ) van het meta-2-4-xylenol
in zwavelzuur milieu. Het gevormde nitroxylenol is vuiigeel gekieurd en zeer vluchtig.
Deze verbinding wordt overgedestilleerd en opgevangen in een verdunde NaOHoplossing. De Na-verbindingvan nitroxylenol isheldergeel gekieurd; de intensiteit van
deze gele kleur hangt (binnen bepaalde concentratiegrenzen) samen met de concentratie van bet natriumzout van nitroxylenol, m.a.w. met de hoeveelheid NO f en N O f ,
die in de oplossing aanwezig was. Deze hoeveelheid is dus d.m.v. een kolorimeter of
Pulfrisch photometer tc bepalen. Dit kan men doen met behulp van een voor een bepaalden kolorimeter gemaakte ijkcurve met oplossingen metbepaald NO t - (resp. NO t )
gehalte.
Met deze methode bepaalt men dus niet alleen het NO,, doch tevens het N O s . Dit
is echter geen bezwaar omdat de grond onder normale omstandigheden geen nitriet
bevat.
UUmmngd$ranalyse
Een bepaalde hoeveelheid grondpercolaat (of andere vloeistof) wordt gepipetteerd
in een destiilatiekolfvan 300-5CX)ccinhoud. Vervolgens wordt zooveei80-85 procentig
zwavelzuur toegevoegd, dat de zwavelzuurconcentratie in het mengsel ± 60% wordt.
Het zwavelzuur dient zeer zorgvuldig onder de te analyseeren vloeistof gegoten te
worden,waarna ondersterkekoelinggemengd wordt totde temperatuur van het mengsel ongeveer 30°G is. Hierna wordt 0,1cc van een alcoholische xylenoioplossing aan
het reactiemenpel toegevoegd (10g xylenol opgelost in 100cc 5 0 % alcohol). Het
mengsel wordt nu gedurende •§uur bij 30°C weggezet, waarna de nitreering als beeindigd kan worden beschouwd. Het reactiemengsel wordt hierna verdund met 100cc
gedestilleerd water. Nadedestillatie (denk omkooksteentjes!!), waarbij het nitroxylenol
in een maatkolfje van 100cc met 25cc N^NaOH wordt opgevangen, wordt de koeler
goed nagespoeld met warme NaOH-opiossing. Het destillaat wordt aangevuld tot de
maatstreep.Na 20-30minuten staan in hetdonker wordtde vloeistofgemeten in photoof colorimeter.
Opnmking. Alle beschreven analysemethodes werden voor het gebruik getoetst aan
oplossingen met bekende hoeveelheden cyaanamide, ureum, ammoniak en nitraat.

6. DIGYAANDIAMIDE
Wij zijn er niet in geslaagd een methode te vinden om kleine hoeveelheden dicyaandiamide in den grond te bepalen. De in de literatuur bekend zijnde dicyaandiamidcbepalingen (67) hebben veel bezwaren, waarvan wel de voornaamste zijn dat ze niet
geheel betrouwbaar zijn, uiterst moeilijk in hun uitvoering en bij kleine hoeveelheden
dicyaandiamide ingroote hoeveelheden vloeistof (grondpercolaten b.v.) soms heelemaal
den dienst weigeren.
Na een uitgebreid vooronderzoek, waar hier niet nader op behoeft te worden ingegaan,kunnenweonsgeheelen al aansluiten bij de meening van HETHERINGTON en
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BRAHAM(24), dat eenjuistedirectekwantitaticve bepaling van hct dieyaandiamide
nog niet mogeiijk is. Als onze eigcn conclusie kunnen we hier nog aan toevoegen,
dat d£ door BUCHANANen BARSKY (9) beschrevenindirecte bepalingswijze voorons
doelevenmingesehiktwas.Heteenvoudige aftreksommetje
totaal-N - (cyaanamide-N + ureum-N) = dicyaandiamide-N
gaat tenslotte alleen maar opin niet zeergecompliceerdeoplossingen, zoodat ookdeze
bepalingswijze in grondpercolatenmetstikstofin allerleivormennietuitvoerbaarwas.
Daarhetdieyaandiamidebijdeomzettingenafbraak vankalkstikstofondernomiaJe
voorwaarden (d.w.z. pH van den grond ^ 7 - 7 , 5 ; voldoend vocbtige grond; niet te
lage temperatuur; voldoende gehaltevan den grond aan katalyseerend materiaal etc.)
waarschijnlijk geenrolvanbeteekenisspeelt,werd hetontbrekenvaneen kwantitaticve
bepalinpwijze voor het dieyaandiamide niet aiseen bezwaar gevoeid.
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SAMENVATTING
Aigemeen wordt aangenomen, dat de afbraak, in den grond, van Cacyaanamide tot ammoniak samengevat kan worden in de volgende drie
onderdeelen:
i. Het Ca-cyaanamide hydrolyseert tot eyaanamide en Ca-hydroxyde.
2. Het eyaanamide wordt vervolgensgehydrolyseerd tot ureum.
3. Het ureum wordt tenslotte door de ureumhydrolyseerende microorganismen omgezet in ammoniumcarbonaat.
Over demanier waarop ureum uit eyaanamideontstaat, bestaan twee
tegengestelde meeningen, nl. (hoofdstuk 1):
1. Het ureum ontstaat uit eyaanamide onder invloed van physisch"
chemische krachten in den grond. Micro-organismen spelen bij deze
omzetting g66nrol, df een zeer ondergeschikte.
2. Ureum wordt uit eyaanamide gevormd door micro-organismen. De,
inderdaad bestaande, physisch-chemische cyaanamide-hydrolyse is,
t.o.v. de biochemisehe,van ondergeschikte beteekenis.
Uit de besehikbare literatuurgegevens kon, zonder nader onderzoek,
niet uitgemaakt worden welkezienswijze juist is.
Met een speciaal voor dit doel uitgewerkte methodiek (hoofdstuk 2),
kon aangetoond worden, dat de micro-organismen uit den grond geheel
gemist konden worden bij de hydrolyse van eyaanamide tot ureum (zie
hoofdstuk 3, proeven 1, 3,4 en 6), zoodat de hierboven als eerste weergegeven opvatting alsjuist moet worden beschouwd. Bij de afbraak van
eyaanamide in den grond begint de medewerking van de micro-organismen pas bij het langs physisch-chemischen weg gevormde ureum.
Het Meek verder, dat het eyaanamide in de attractiesfeer van het
actieve materiaal in den grond onder den katalyseerenden invloed van
H*-ionen tot ureum wordt gehydrolyseerd. Het organische, zoowel als
het anorganische actieve materiaal werkt aan het tot stand komen van
de ureumvorming mee. De snelheid, waarmee het eyaanamide gehydrolyseerd wordt, hangt af van:
1. De hoeveelheidactief materiaalindengrond (hoofdstuk 4,§1,proef 8)
2. De verhouding der, aan het actieve materiaal, geadsorbeerde H + - en
Ca++-ionen, in dien zin, dat bij een bezetting van het actieve oppervlak met 100% H + -ionen, de omzetting met'grooter snelheid tot
stand komt dan wanneer het oppervlak geheel bezet is met Ca"4"*ionen (h<x>fdstuk 4, §1, proeven 7 en 9).
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Waimeer de grond een hoog gehalte aan actief materiaal bezit, komt
de invloed van de H : Ca-verhouding minder duidelijk tot uiting dan
wanneer dit gehalte laag is. De meeste cultuurgronden bezitten een voldoende hoeveelheid actief materiaal om het cyaanamide (bij bemesting
met normale kalkstikstofgiften — zie hoofdstuk 7, §1) kwantitatief in
ureum omtezetten. Eenvoorwaardevoorditlaatsteisverder eenzonder
stagnatie verloopende opeenvolging van de reacties cyaanamide->
-> ureum ->•ammoniumcarbonaat. Stokt het proces bij ureum (doordat
er met de biologische activiteit iets niet in orde is), dan wordt uit het
cyaanamide, behalve ureum, 00k nog dicyaandiamide gevormd (b.v. in
verhitten grond, hoofdstuk 3,§2, proef 5). Dit zal echter in „levenden"
grond niet voor kunnen komen. Dicyaandiamide-vorming, t.g.v. polymerisatie van cyaanamide, is zeer ongewenscht, omdat dicyaandiamide
en haar omzettingsproducten schadelijk zijn voor het gewas (zie plaat,
biz. 70) en de nitrificatie ongunstig beinvloeden. In bepaalde concentraties kan dicyaandiamide dit proces gedurende langeren tijd geheel verhinderen (hoofdstuk 6, §4).
Indirect kon aangetoond worden, dat men bij afbraak van cyaanamide
onder optimale voorwaarden niet bevreesd behoeft te zijn voor dicyaandiamide-vorming (hoofdstuk 3, §1). Deze optimale voorwaarden betreffen:
1. Het innig vermengen van de kalkstikstof met den grond.
2. Een voldoende vochtigheid van den te bemesten grond.
3. Een temperatuur van den grond van tenminste 10°C.
4# Een actieve microflora.
Een schema over de omzettingen en afbraak van Ca-cyaanamide in
den grond werd ontworpen, waarvoor de theoretische beschouwingen
over de omzettingen van cyaanamide het uitgangspunt vormden (hoofdstuk 4,§2, figuur 12).
Daarhetduidelijk Meek,dat decyaanamide-hydrolysebuitendemedewerking van de micro-organismen tot stand kwam, vroegen we ons af,
wat dan wftl het gedrag van deze organismen t.o.v. cyaanamide is. Uit
dedesbetreffende literatuurgegevens kongeconcludeerd worden, dat veel
micro-organismen het cyaanamide als stikstof-bron kunnen gebruiken,
mits dan eveneens een koolstof-bron aangeboden wordt. De schimmel
Aspergillus niger blijkt in staat te zijn cyaanamide, onder invloed van
een in het schimmelweefsel zetelende kraeht, snelin ureum om te zetten
(hoofdstuk 5, §1). Daar 00k vele bacterien uit den p o n d goed groeien
in een oplossing die cyaanamide alsstikstof-bron bevat, ligt de gedachte
voor de hand, dat 00k deze bacterien in staat zijn het cyaanamide te
hydrolyseeren tot ureum. Nu blijkt echter uit een groot aantal proeven,
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dat de snelheid van deze bacterieele cyaanamide-hydrolyse in het niet
zinkt bij die van physisch-chemischen oorsprong. Bij een kalkstikstofbemesting op een goeden cultuurgrond zal het cyaanamide z66 vlug in
ureumzijn omgezet (hoofdstuk 7,§3,proef 18),dat demicro-organismen
hunmedewerking hierbij niet zullenkunnen verleenen.Dit temeeromdat
de microflora zich aan de bemesting met kalkstikstof moet aanpassen,
aangezien deze, door den „cyaanamide-schok", aanvankelijk aanleiding
geeft tot eenverlagingvan het kiemgetalvan dengrond. Deze vermindering van het aantal kiemen wordt weldra gevolgd door een explosieve
vermeerdering (hoofdstuk 5, §2).Wanneer de microflora zich aangepast
heeft is inmiddels het cyaanamide verdwenen.
De werking van de micro-organismen begint dan met het hydrolyseeren van het gevormde ureum tot ammoniumcarbonaat, waarna de
nitrificeerende bacterien het mineralisatieproces voltooien. De cyaanamideschok, die bij het gebruik van een waterig kalkstikstof-extract
heviger is dan bij bemesting met kalkstikstof, berokkent den nitrificeerenden bacterien eenig nadeel. Demate van dit nadeel hangt samen met
de gesteldheid van den grond. Afhankelijk van de hoeveelheid uitgestrooide meststof zal de nitrificatie van kalkstikstof eenige dagen later
beginnen dan die van ammoniak of ureum (hoofdstuk 6, §2).
Meer schade ondervindt de nitrificeerende microflora echter van dicyaandiamide in den grond (hoofdstuk 6, §4). Deze stof ontstaat door
polymerisatie van cyaanamide, o.a. in onder vochtige omstandigheden
bewaarde kalkstikstof. De onder deze omstandigheden in het milieu
heerschende pH (12-13), bevordert deze polymerisatie. Een droge bewaringingoedgeslotenzakken beinvloedt de kalkstikstof niM ongunstig
(hoofdstuk 7, §2).
Indeliteratuur isgeenenkelgevalbekendvan dicyaandiamidevorming
uit cyaanamide bij bemesting van een cultuurgrond met kalkstikstof.
Het dicyaandiamidevraagstuk is er dan 00k meer 66n van theoretische
dan van practische beteekenis.Onzeconclusieszijn, dat dicyaandiamidevorming bij bemesting met kalkstikstof alleen din maar mogelijk is,
wanneer:
1. Degrond een hooge pH heeft (pH 8-10) (hoofdstuk 4, §1).
2. De ureumhydrolyseerende micro-organismen ontbreken (hoofdstuk 4,
§2)-

3. Dekalkstikstof th langen tijd aan deoppervlakte van dengrond blijft
liggen.
In de Nederlandsche cultuurgronden zal dus, wanneer het onder 3
genoemde vermeden wordt, niet gevreesd behoeven te worden voor de
vorming van dicyaandiamide.
Kalkstikstof kan gerekend worden tot de langzaam-werkende stikstof89

meststoffen. Het gebruik ervan zal, in 't bijzonder bij gewassen meteen
lange groeiperiode (bieten, aardappelen, winterwortelen, etc.) goede
resultaten geven. Kalkstikstof bezit verder enkele gunstige nevenwerkingen (hoofdstuk 7,§1), nl.:
1. Ca-werking, waardoor de reactietoestand van den grond verbeterd
wordt.
2. Onkruidbestrijdende werking; Mnjarige onkruiden worden gedood.
3. Reinigendewerkingopdemicroflora,waarbijverwekkers van plantenziekten gedood of verdreven worden.
Om deonkruidbestrijdende werking bn destikstof-werking beidegoed
tot hun recht te laten komen,wordt voorgesteld dekalkstikstof zoo kort
mogelijk op den grond te laten liggen. Na beeindiging van de onkruidverbrandende werking dient kalkstikstof, b.v. met behulp van een eg,
met dengrond vermengd te worden, omdat in het dunne laagje grond +
kalkstikstof gevaar voor dicyaandiamide-vorming bestaat. De overbemesting met stikstof kan men dan beperken tot een kleinehoeveelheid
nitraat-N. Deze dient om in de onmiddellijke behoeften van het gewas
te voorzien (hoofdstuk 7,§1).
Aangezien er te weinig bekend is over de reactie van verschillende
grondsoorten op kalkstikstof, werd een methode uitgewerkt, waarmee
het mogelijk is, in korten tijd van elkegrondsoort een inzicht te krijgen
over demanier, waarop kalkstikstof wordt geammonificeerd en genitrificeerd (hoofdstuk 7, §3). Omgekeerd kan met deze methode, uitgaande
van een bepaalde grondsoort, van elk wMlekeurig kalkstiksto&nonster
de bemestingswaarde bepaald worden.
De verwachting is, dat alle, in goeden cultuurtoestand verkeerende
gronden, goede kalkstikstofgronden zullen bMjken te zijn. De optimale
meststofconcentratie zal voor elke grondsoort echter niet dezelfde zijn.
Na verwerking van de met deze methode verkregen gegevens kan
tevens het beslissende, woord over een eventueele dicyaandiamidevorming worden gesproken. Daar de aanwez%heid van dicyaandiamide
in kalkstikstof zeer ongewenscht is, lijkt het ons beter de in Nederland
aan deze meststof testelleneisch teverzwaren indienzin,dat tenminste
<p % van het totale stikstofgehalte aanwez%moet zijn in den vorm van
cyaanamide.

90

SUMMARY
/

It is generally assumed, that Ca-cyanamide in soil is converted into
ammonia along the following stages:
i . Ca-cyanamide hydrolyses into cyanamide and Ca-hydroxide.
2. Cyanamide is subsequently hydrolysed into urea.
3. Urea is finally converted into ammoniumcarbonate by micro-organisms hydrolysing urea.
Two conflicting views exist as to the mode by which urea originates
from cyanamide, viz. (Ch. 1):
1. Soil induces by means of physico-chemical action the conversion of
cyanamide into urea. In this conversion micro-organisms either play
no part or a minor one.
2. Urea is formed out of cyanamide by micro-organisms. The actually
existing physico-chemical hydrolysis of cyanamide is when compared
with the biochemical hydrolysis of minor importance.
The data available in literature did not furnish any proof as to the
validity of either assumption, so further investigation was needed. By
meansof amethod especiallyworked out for thispurpose (Ch.2)it could
be shown that in the hydrolysis of cyanamide into urea micro-organisms
might be completely lacking (vide Ch. 3, exp. 1, 3. 4 and 6). Thus the
former of both views cited above has to be deemed the right one. In the
decomposition ofcyanamideinsoilthemicro-organismsdonot co-operate
before the formation of urea by physico-chemical means has been accomplished.
It appeared moreover that cyanamide in thesphere of action of colloidal matter in soil is hydrolysed into urea under the influence of the
catalytic action of H + -ions.Theorganic aswellastheinorganic colloidal
matter co-operates in the realisation of the formation of urea. The rate
along which cyanamide is hydrolysed depends on:
1. The amount of colloidal matter in the soil (Ch.4, §1, exp. 8).
2. The ratioof the H + - and Ca ++ -ionsadsorbed on the colloidal matter
inthusfar that iftheactivesurface iscompletelytaken up by H + -ions
the conversion will occur at a quicker rate than when the surface is
completely taken up by Ca ++ -ions (Ch. 4, §1, exp. 7 and 9).
When thesoilcontainsmuchcolloidalmatter theinfluence of the ratio
H :Caislessdistinct than when the content islow. Most of agricultural
soils contain a sufficient amount of colloidal matter to convert the
cyanamide quantitatively into urea (as long as the fertiliser has been
applied at field rate). Acondition for the progress of this conversion is,
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however, that no stagnation occurs in the sequence of the reactions
cyanamide- • urea -> ammoniumcarbonate. If this progressstagnates at
the urea stage (the biological activity being hampered by some means),
then out of the cyanamide next to urea dicyanodiamide will be formed
(f.i. in heated soil, Ch. 3, §2, exp. 5). This, however, will not occur in
,Jiving" soil. The formation of dicyanodiamide as the result of polymerisation of cyanamide is very undesirable, as dicyanodiamide and its
decomposition products are very injurious to the crop (PL p. 70) and
act unfavourably on the nitrification. In certain concentrations dicyanodiamide may even completely inhibit this process for a long period
(Ch.6,§ 4 ).
Indirectly it could be shown that in the decomposition of cyanamide
under optimal conditions the formation of dicyanodiamide need not be
apprehended (Ch. 3,§1).
These optimal conditions consist in:
1. The intimate incorporation of the Ca-cyanamide with the soil,
2. Asufficient moisture of the soil to be fertilised,
3. A temperature of the soil of at least 10°C.
4. An active microflora.
A scheme was drafted of the conversion and decomposition of cyanamideinsoil,basedonthetheoreticalconsiderationsabout theconversions
of cyanamide (Ch.4, §2, fig. 12).
As it was clearly apparent that the hydrolysis ofcyanamide occurred
without the co-operationofmicro-organisms,wehadto face the question
in which way these might influence the course of the ultimate decomposition.From the data inliterature it may beconcluded that manymicroorganisms can use cyanamide as a source of nitrogen, provided that a
source of carbon isoffered as well.The fungus Aspergillus niger appears
to be able, thanks to a property inherent to its mycelium, to convert
cyanamide rapidly into urea. As many soil bacteria develop well in a
solution which contains cyanamide as source of nitrogen, it may be
readily conceived that these bacteria will be able as weE to hydrolyse
cyanamide into urea. A large number of experiments learn, however,
that therateof thebacterialhydrolysisisnext tonothing compared with
therateofhydrolysisbyphysico-chemicalmeans.Whengood agricultural
soilhasbeenfertilisedwithCa-cyanamide,thecyanamidewillbeconvertedintoureaatsucharate (Ch.7,p.79 exp.18),that the micro-organisms
will not take any part in it. The less so, because the microflora has to
adapt itself to the manuring with Ca-cyanamide, as, as the result of the
„cyanamide-shock" an initial decrease of the number of germs in the
soil will be induced. This decrease will be soon followed by an explosive
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increase (Ch. 5, §2). When the microflora has adapted itself, however,
the cyanamide will have disappeared.
The action of the micro-organisms begins then with the hydrolysis of
the formed urea into ammoniumcarbonate, whilst the nitrifying bacteria
willbring themineralisation process toitsclose.The „cyanamide-shock"
which is stronger after the supply of an aqueous extract of ,,nitrdlim"
than after a manuring with ,,nitrolim" (rude Ca-cyanamide), is somewhat injurious for th§ nitrifying bacteria. The degree of this injury is
related with thestate thesoilisin.Depending on theamount of fertiliser
supplied the nitrification of theCa-cyanamide willbeginsomedays later
than the nitrification of ammonia or urea.
The nitrifying florawill, however, suffermore injuryfromthedicyanodiamide in the soil (Ch. 6, §4). Polymerisation of cyanamide gives rise
to this substance, a.o. in „nitrolim" stored under moist conditions. The
pH (12-13)occurring under such conditions will stimulate this polymerisation. A dry storage in well closed sacks does not act unfavourably
on Ca-cyanamide (Ch.7,§2).Not asingleexample isoffered in literature
of formation of dicyanodiamide from cyanamide after the manuring of
agricultural soil with Ca-cyanamide. The problem of dicyanodiamide is
thus more of theoretical than of practical significance. Our conclusions
are that the formation of dicyanodiamide is only possible, when:
1. The soil has % high pH (8-10) (Ch.4, §1).
2. The micro-organisms which will hydrolyse urea are lacking.
3. The Ca-cyanamide remains for long on top of the soil.
In agricultural soil in the Netherlands formation of dicyanodiamide
needs thus not be apprehended as long as sub 3 is avoided.
Nitrolim may be reckoned among the slowly-acting fertilisers. It will
furnish good results more especially in crops with a long growth period
(beets, potatoes, winter carrots etc.). Ca-cyanamide exerts moreover
favourable side reactions (ch. 7, § 1) viz.:
1. Aliming action, so that the reaction of the soil may be improved.
2. Eradication of weeds; annual plants being killed of.
3. A purifying action on the microflora, plant-pathogenic germs being
killed of or inhibited in development.
In order to develop duly both the weed-killing action and the supply
with nitrogen, it is proposed to leave Ca-cyanamide as short as possible
on the top of the soil. After the weed-killing action has come to a close
Ca-cyanamide has to be incorporated in the soil by means of harrowing,
becauseinthethinlayerofsoil-f-Ca-cyanamide theriskof the formation
ofdicyanodiamideexists.Thetopdressingwithnitrogenmayberestricted
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then toasmallsupplywithnitrate,whichwillprovidefor theimmediate
need of nitrogen of thecrop.
Aslittle is known about the reaction of different types of soilon Cacyanamide, a method has been worked out which allows at short notice
foreachtypeofsoiltheascertainmentofthewayinwhichCa-cyanamide
isammonified ornitrified (Ch.7,§3).It isexpected that allsoilsingood
cultural condition will prove good Ca-cyanamide soils. The optimal
concentration of the fertiliser will vary, however, for the various types
of soil.
After the data furnished by this method willhave been worked out,
the eventuality of any formation of dicyanodiamide may be judged
conclusively.
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