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Op gronden met een hoge zoutconcentratie in het bodemvocht, wordt de slechte
groei van de gewassen voor een belangrijk deelveroorzaakt door een storing in het
calciumregime van de plant.
II
Na een overstraining met zout water is de invloed van geadsorbeerd magnesium
op de structuurverslechtering van de grond onbetekenend in vergelijking met de
invloed van geadsorbeerd natrium.
Ill
Degewoonlijk hogewaterstandenintuinbouwgebieden hebbeninbelangrijke mate
bijgedragen aan de verzilting van de grond in kassen.
IV
De conclusie van VEENENBOSen VAN SCHUYLENBORGH, dat de knipklei in Friesland afgezet zou zijn in brak water, is onjuist.
J. S. VEENENBOSen J. VAN SCHUYLENBORGH,

Boor en Spade IV, 1951, biz.24-39.

De opvatting, dat gewassen op zoute gronden het gevoeligst zijn gedurende het
kiemingsstadium, is in vele gevallen onjuist.
VI
De verschillen in humusgehalte tussen de zandgronden in Oost-Nederland en die
in Zuid-Nederland zijn een gevolg van de vooral vroeger bestaande verschillen in
afwatering van deze gebieden.
VII
Voor de verbetering van kalkarme kleigronden verdient een gecombineerde toediening van gips en kalk de voorkeur boven de aanwending van kalk alleen.
VIII
In de meestegevallen geeft de grondwaterstand in de zomer een beter oorzakelijk
verband met de productie van akkerbouwgewassen dan enig ander gegeven van de
grondwaterstand.

IX
Zonder deproductie van de akkerbouwgewassen te schaden, is het vaak mogelijk
aanzienlijk te besparen op de egalisatiekosten van cultuurgronden door matiging
van het streven naar een perfect vlakke ligging.
X
Uitbreiding van desuikerbietenteelt op zandgronden isalleenverantwoord, indien
de nevenproducten op de desbetreffende bedrijven volledig als veevoeder benut
kunnen worden.
XI
Het stichten van een sociaal-economische afdeling aan instituten, die algemeen
landbouwkundig of bodemkundig onderzoek verrichten, is gewenst, vooral met het
oog op onderzoekingen met een regionaal karakter.
XII
Het is gewenst, dat spoedig een vorm gevonden wordt voor coordinatie van het
landbouwkundig onderzoek in West-Europees of Atlantisch verband.

VAN DEN BERG, 1952
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1
Dit proefschrift verschijnt tevens als No 58.5 in de reeks Verslagen van Landbouwkundige
Onderzoekingen.

WOORD VOORAF
Bijhet gereedkomenvan ditproefschrift wilik gaarnemijn dank betuigenaan alien,
die bijgedragen hebben aan mijn wetenschappelijke vorming en aan het tot stand
komen van dit proefschrift.
U, Hoogleraren, Oud-Hoogleraren en Docenten aan de Landbouwhogeschool ben
ik veel dank verschuldigd voor Uw leiding op het brede terrein van de Landbouwwetenschap.
In het bijzonder wil ik U, Hooggeleerde HUDIG, danken voor de wijze waarop U
Uw grote kennis van landbouwkundige vraagstukken hebt doorgegeven. Moge het
U voldoening geven, in dit proefschrift.verschillende van Uw opvattingen over
landbouwscheikundige problemen te herkennen.
Hooggeachte Promotor, Hooggeleerde SCHUFFELEN, niet alleen zeg ik U dank voor
Uw belangstelling voor het hier beschreven onderzoek en de critische bestudering van
dit proefschrift, maar ook voor wat ikvan U geleerd heb over fundamentele physischchemische processen, die voor de landbouw van belang zijn. Mijn belangstelling voor
landbouwkundig onderzoek is er sterk door gestegen.
Hooggeleerde EDELMAN, met vele anderen heb ook ik geprofiteerd van de door U
op enthousiaste wijze overgedragen kennis van de bodemkunde. Mijn erkentelijkheid
daarvoor is groot.
Waarde HERWEIJER,je hebt mij bij dit onderzoek, dat een onderdeel vormde van de
onderzoekingen ten behoeve van de Rijksdienst voor Landbouwherstel, veel vrijheid
gelaten en mij bovendien aangemoedigd om het verslag van dit onderzoek als proefschrift te gebruiken. Wees overtuigd van mijn waardering voor deze loyale medewerking.
Waarde RIETBERG, zowel voor de in het laboratorium van het Instituut voor
Rationele Suikerproductie verrichte analyses van bieten, de correctie van de Engelse
samenvatting, als voor de verleende morele steun, zeg ik je dank. Deze dank geldt
ookje medewerkers, waaronder in het bijzonder de Heer MOLENDIJK, die zich met de
Franse vertaling van de samenvatting heeft willen belasten.
Onzeprettige samenwerking in Zeeland, waarde VERHOEVEN, enje voortvarendheid
bij het afwerken van analyses, ook voor dit proefschrift, zal ik niet gauw vergeten.
Waarde WESTERHOF, je belangstelling voor dit onderzoek en je in alle opzichten
verleende steun maakten het mij gemakkelijk verschillende werkzaamheden aan je
over te dragen gedurende de tijd, dat ik met de samenstelling van dit proefschrift
bezig was. Daarvoor ben ikje veel dank verschuldigd.
Voor de toewijding, waarmee mijn medewerkers VAN DEN BOSCH, MULDER en
VAN DE PAREL, hebben gewerkt aan deverzamelingvan gegevensvoor dit proefschrift,
ben ik zeer erkentelijk. Ook jullie, GEENSE en DICKY DE VLIEGER, dank ik voor de
uitstekende verzorgingvan detekeningenen het manuscript. Niet minder waardeer ik
de goede zorgen, die mijn assistenten en verschillende medewerkers van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst aan de proefvelden besteed hebben.
Geachte Heer VAN ESSEN, U W steeds getoonde bereidwilligheid om Uw vrije tijd
op te offeren teneinde voor mij te fotograferen, heb ik zeer gewaardeerd.
Tenslotte dank ik alien, die op de verschillende laboratoria hun medewerking hebben verleend bij het verrichten van analyses van grond en gewas.

INLEIDING
Deervaring,opgedaanbij deteeltvanlandbouwgewassen opgronden,diemetzout
watergeinundeerdwarengeweest,hadreedslanggeleerd,datdeachteruitgangvangroei
en productie op dergelijke gronden voor deverschillendegewassen sterk uiteenliep.
Voorzover dezeachteruitgangeengevolgwasvanhogezoutgehaltenindegrond,isnet
steedsvangrootpractischbelanggeweest,voordemeestverbouwdegewassendegroottevandeopbrengstdepressieendevolgordevanresistentietegenzout nauwkeuriger te
lerenkennen.Naalleoverstromingen,dieindeafgelopenvijftigjaar inonslandvoorkwamen,werdaan dezekwestieaandachtgeschonkenenooknadejongsteinundaties
leverde het onderzoek een bijdrage aan de oplossing van deze problemen. Thans is
dematevanresistentietegenzoutvandemeestelandbouwgewassen danookvrijnauwkeurigbekend.
Aan de beantwoording van devraag naar dedieper liggende oorzaak of oorzaken
van de verminderde stofproductie en deverschillen in zoutresistentie washet onderzoek, althans in Nederland, niet toegekomen. De snelle ontzilting van ge'inundeerde
gronden in onsland maakteeenonderzoekindezerichtingmoeilijk.
De uitgebreide inundaties in 1944-1945 en de door allerlei oorzaken vertraagde
ontziltingschiepen degelegenheid vooreennader onderzoek.
Een van de gevolgenvan eenhogezoutconcentratie inhet milieuvoor deplant is:
afname van de hoeveelheid beschikbaar water. Deze omstandigheid laat echter geen
volledigeverklaring van alle verschijnselen toe en het vermoeden bestond, dat daarvoor dekennisvandezoutopnamedoorverschillendegewassenonontbeerlijk was.
Daaromwerd beslotentot eenonderzoek naar dechemische samenstellingvaneen
aantal gewassen in enkele groeistadia met de bedoeling een algemeen beeld te verkrijgen van de zoutopname van verschillende cultuurplanten onder de vrij extreme
omstandigheden, diedoor een inundatie met zout water tetoeeggebrachtworden. Uit
dezeanalyseszoumenbovendien aanwijzingen kunnenverkrijgenoverdeinvloedvan
bepaalde ionen ol ionen-verhoudingen op groeienproductie enzo mogelijk de oorzaak van de uiteenlopende gevoeligheid der verschillende gewassen leren kennen.
Voor dit onderzoek vormden degewassenproefvelden, aangelegd op per'celenmet
verschillende zoutcijfers indejaren 1946,1947en 1948methetdoel,dezoutgevoeligheid van belangrijke gewassen te toetsen, het uitgangspunt. Daarnaast dienden
inundatieproeven in 1947 en 1948, waarbij kleine vakken met uiteenlopende zoutgehalten van de grond op een perceel verkregen werden en waarop enkele gewassen
werden verbouwd, voor het gemakkelijker vergelijken van sommige details. Een
potproef met erwten in 1948 verschafte o.a. inlichtingen over de wortelgroei. Van
negengewassenzijn gegevensverzameldoverdegehaltenaankalium,natrium,calcium
magnesium, chloor, stikstof en fosfor.
Deresultatenvanhetonderzoekzijnweergegevenindehiernavolgendezeven hoofdstukken. De opzet van de proeven is beschreven in hoofdstuk I, terwijl ook de beschrijving vanmethodenemfouten daar eenplaatsvond.Welkereactieszich afspelen
in degrond tijdens enna eeninundatieisinhoofdstuk II kort behandeld; hoofdstuk
III bevatbeschrijvingenvandegroeiverschijnselen vangewassenopdezoutegronden.
In de daarna volgende hoofdstukken wordt ingegaan op demogelijke oorzaken van
verminderde groei en productie enisachtereenvolgens deinvloed van deosmotische
drukvan-hetsubstraat(IV),vandezoutaccumulatieindeplant(V)envandekationen-

huishouding(VI)behandeld.Dekarakteristieke verschillenvandezoutopname door
de gewassen onder invloed van enkele factoren zijn in hoofdstuk V ondergebracht.
Tenslotte worden deconclusies uit het cnderzoek in hoofdstuk VII getrokken.
Het aantal uitgevoerde analyses was groot en niet alles is weergegeven. Om een
bepaald onderdeelte belichten, zijn vaak deresultatenvan enkele gewassenals voorbeeld gebruikt; de overige gegevens zullen in het archief van het Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O. te Groningen een plaatsvinden en kunnen
daar eventueel worden opgevraagd.
Vele medewerkers van diensten en instituten, die de landbouwkundige gevolgen
vaninundatiesgezamenlijkhebbenonderzocht,verleendenhulpbijhethierbeschreven
onderzoek en aan hen wordt gaarne dank gebracht.
Aan de directie en medewerkers van het Instituut voor Rationele Suikerproductie
te Bergen op Zoom is veel dank verschuldigd voor de oogst en chemische analyse
van suikerbieten, afkomstig van verschillende proefvelden.

I. MATERIAAL, METHODEN EN BETROUWBAARHEID DER CIJFERS
1. D E OPZET DER PROEVEN

De leidendegedachte bij de opzet dergewassenproefveldenwas,decultuurzogoed
mogelijk tedoen aansluiten bij depractijk. Onder dergelijke omstandighedenkunnen
verschillendeproblemenechternietvoldoendenauwkeurigonderzochtworden. Daarom werden later andere proeven ter aanvulling opgezet, om betere inlichtingen te
krijgen over bepaalde details. Zodoende stonden uiteindelijk de gegevens van drie
series proeven (gewassenproefvelden, inundatieproeven en potproeven) ter beschikking.
a. Gewassenproefvelden 1946, 1947, 1948
Oppercelen, dietengevolgevaneenverschillende ontziltingzodanigin zoutgehalte
varieerden, dat een serievelden metregelmatigoplopend gehalteaanwezigwas,werden 12tot 20 gewassen in tweevoud gezaaid. De oppervlakte per gewas bedroeg ca
0,5 are,zodat deproefvelden eenoppervlaktevan 12 tot 20arehadden.
Na denormale grondbewerkingen in najaar envoorjaar, werden degewassen met
een handzaaimachine gezaaid of met de hand gepoot. Het onderhoud en de ziektebestrijding der gewassen sloot zo nauw mogelijk aan bij de gebruikelijke methoden.
Degeoogste oppervlakte per gewasbedroeg \ are, omdat randstrokenuitgeschakeld
werden.
In 1946en 1947werden degewassenproefvelden zowelaangelegd oppercelen met
slechte,alsmet goedestructuur;in 1948 haddenalleproefvelden eengoede structuur.
Voor het hier behandelde onderzoek zijn de gegevens van proefvelden met goede
structuur gebruikt.
In ieder proefjaar werden gewassenvan niet-geiinundeerdegronden ter vergelijking
gebruikt,hetzijvanpractijkpercelen hetzijvanspeciaalaangelegde proefvelden.
De analysesvan degrond omvatten:
1e Eennormaalvruchtbaarheidsonderzoekvandebouwvoorvaniederproefveld,waarbijpH,humus,CaCOa,afslibbaredelen,P-citroenzuur en K-HC1bepaald werden.
2e Een bepaling van zout- en watergehalte van de lagen 0-5 en 5-20 cm en 2 of 3
daaronderliggendelagen,elkterdiktevan20cm.Debemonsteringvoorditonderzoek vond zowel bij het zaaien in het voorjaar als in de zomer plaats. In 1946
werden 3monstersper proefveld geanalyseerd, in 1947en 1948werdieder veldje
apart onderzocht.
3e De bezetting van het adsorptiecomplex met de kationen K, Na, Ca en Mg. De
bemonstering diein het voorjaar plaats vbnd, werd meestal tot debouwvoor beperkt; in 1948werdevenwelook delaagvan 20-40cm onderzocht.
4e De voornaamste kationen van het bodemvocht (K, Na, Ca, Mg). Deze werden
alleen van deproeven in 1946onderzocht van de bouwvoor.
Inzevenverschillendegewassen(in 1948:negen)werdenK,Na,Ca,Mg,N,PenCI
geanalyseerd.Dezeanalyseswerdenuitgevoerdinverschillendegroeistadia.Zowerden
bij degranen devolgendevier stadia onderscheiden:
I. voor het schieten;
II. tijdens het schieten;
III. in voilebloei;
IV. in afgerijpte toestand.

In verband met moeilijkheden om het omvangrijke materiaal te laten onderzoeken,
werd het onderzoek later beperkt tot een kleiner aantal stadia, zodat tenslotte het
volgende materiaal voor de analyse ter beschikking stond:
in 1946: stadia I-IV van 7 gewassen,
in 1947: stadia I, II en III van 7 gewassen,
in 1948: stadia III en IV (gedeeltelijk) van 9 gewassen.
Helaas is een groot deel van het materiaal uit 1946 en 1947 voor het chemisch
onderzoek verloren gegaan, zodat de conclusies voornamelijk gebaseerd zullen worden op de resultaten in 1948.
Behalve deze chemische analyse vond in vele gevallen een morphologische analyse
van de geoogste gewassen plaats, terwijl aan de kieming en wortelontwikkeling in een
jong stadium enige, en aan de beschrijving van typische zoutbeschadigingen veel aandacht werd geschonken.
De oogstresultaten van de verschillende gewassen op deze proefvelden zijn door de
schrijver elders uitvoerig behandeld (VAN DEN BERG 1950).
b. Inundatieproeven 1947, 1948
Om de reactie van de gewassen op het zout meer onafhankelijk van de bodemgesteldheid teleren kennen enbovendien enkele detailproblemen nader te bestuderen,
werd in 1947 en in 1948 een proef aangelegd met kunstmatig verkregen verschillen in
zoutgehalte op eenzelfde perceel.
In 1947 werd dit doel bereikt door middel van een perceel dat tengevolge van een
dijkval in de Oost-Bevelandpolder bij Goes overstroomd was geweest en daarna gedurende een winter was ontzilt. Door verschillende hoeveelheden zoet water te brengen op vakken van 25 m2 oppervlakte, die door een grondwalletje omgeven waren,
ontziltte de bovenlaag in de vakken verschillend. Enkele vakken ontvingen geen zoet,
dochzout Ooster-Scheldewater, zodat ookhogezouttrappen vertegenwoordigd waren.
In 1948werd een dergelijke proef aangelegd op een normaal, niet-geiinundeerd perceel in de Wilhelminapolder. Ditmaal werd op de vakken uitsluitend zout water gebracht in verschillende hoeveelheden en met een verschillend zoutgehalte.
De grondwalletjes werden na wegzakken van het water weer geslecht.
Het is niet eenvoudig om, werkend volgens deze methode, nauwkeurig het zoutgehalte van de grond te regelen. De series waren dan ook niet zo regelmatig volgens
zoutgehalten verdeeld, als gehoopt was.
Na opdrogen van de vooraf zo vlak mogelijk gemaakte grond werden verschillende
gewassen per vak gezaaid of gepoot. Voor de fijnere zaden werd een plankje met pennen gebruikt, dat, in de grond gedrukt, op regelmatige afstanden een gaatje in de
grond maakte tot een bepaalde diepte, waarna 1korrel per gat werd gezaaid. De grotere reproductie-organen als wierbonen en aardappels werden met behulp van grondboren met een geschikte diameter op regelmatige afstanden en diepten gezaaid of
gepoot.
Op dezewijze kwamen in 1947zeven en in 1948zesgewassen per vak voor. Al naar
het gewas bedroeg de oppervlakte per gewas en per vak 1a 3 m2.
Het grondonderzoek vond op dezelfde wijze plaats,als bij de gewassenproefvelden
is beschreven. Alleen het onderzoek van zout- en watergehalte was intensiever In
ieder vak werden per gewas nl. de bodemlagen 0-5, 5-10 en 10-20 cm onderzocht
en bovendien van ieder vak delagen 20-40en 40-60cm. Kationen in het bodemvocht
werden niet bepaald.

Een chemische analyse van het gewas werdin 1947alleen van het rijpe gewas gedaan,terwijlin1948destadiaIIIenIV(ziedebeschrijvingbijde gewassenproefvelden)
onderzocht werden.
De gevolgde methode bij het zaaien gaf ditmaal gelegenheid tot een nauwkeurig
onderzoek van de kieming. Ook de verdere phasen van de groei werden nagegaan,
deuitstoelingaandehandvantellingen,degroeisnelheid doorlengtemetingen,terwijl
tenslotte eenmorphologische analysevolgde.
Bijdezewaarnemingenmoestvaakrekeningwordengehoudenmetrandrijen, zodat
de meest betrouwbare gegevens geleverd werden door twee rijen in het midden.
Ook deoogstgegevenswerden op dezerijen gebaseerd.
f

c. Potproefl948
Zoalsnognaderzalblijken, wordthetzoutgehaltevandebouwvoorveelalalsbasis
gebruikt bij debeoordeling of verwachting ten aanzien van dereactie van gewassen.
Omnaderegegevensteverkrijgen over.deinvloedvaneenmeerofminderzouteondergrond ophet gewaswerd eenpotproef met erwten uitgevoerd.
Daarvoor werden asbest golfplaten gebruikt, die twee aan twee zo tegen elkaar
werdenbevestigd,datrijenvankokersontstonden.Reeksenvan4kokersterdieptevan
ruim 90cmwerden bij het onderzoek gebezigd. Door entwaswerden bestaande openingen tussen twee „potten" gedicht.
Dereeksenwerden ± 50cmindegrondgegravenenin3lagenopgevuldmetgrond
vanuiteenlopendzoutgehalte.Er werd uitgegaan van 4verschillendezoutgehalten in
de gebruikte grond enwel: normale grond en gronden die resp. 0,5, 6,5 en 14gram
zout per liter bodemvocht bevatten. De grond wasafkomstig van verschillende nietbezaaidevakgedeeltenvandeinundatieproef 1948ensteedsuitdebouwvoorgenomen.
Omdat de potten in 3 lagen werden opgevuld en 4 verschillende gronden waren
uitgekozen, waren 43= 64 potten nodig om alle mogehjke combinaties vertegenwoordigd te doen zijn. Bovendien werden nog 8 potten geheel met normale grond
gevuld.
Daarna werden 4 zaden van Mansholt's Gekruiste Extra Korte erwten per pot
gezaaidendegrondindepottenbedektmeteenzandlaagje van2cm,omverslemping
bij hetbegietenenuitdrogingvandeonderliggende grond tevoorkomen.Na hetopkomen der erwten werd 1plant verwijderd. De potten, waarin de grond een oppervlaktevan ongeveer 155 cm2besloeg,ontvingen zoveelwater alsovereenkomt metde
regenval in een vrij natjaar. Een dak van Windolite kunstglas was aangebracht om
regenvalopdepottenteverhinderen. Detemperatuur wasdoor deopenkanten gelijk
aan de buitentemperatuur.
Na deoogstwerden deasbestplaten losgemaakt en opeenspijkerplank dewortels
blootgespoeld, waarna deze gefotografeerd en per laag van 30cm gedroogd en gewogen werden. Stro en zaden werden afzonderlijk geoogst.
Degebruiktegrondwerdgeanalyseerd opdenormalevruchtbaarheidsfactoren, het
zout- en watergehalte (zowel bij het opvullen der potten als voor het spoelen der
wortels) en de bezetting van het adsorptiecomplex.
Van het gewas werden gegevens verzameld over de kieming, de lengtegroei, de
morphologische analyseen dechemische analysevan stro enwortels,voorzover voldoende materiaal geoogst werd.
Helaashad het uitgekozen gewasin 1948bijzonder sterk van voetziekten te lijden,

zodat maar eendeelder gegevensbruikbaar was.Weiwarendewortelsin demeeste
gevallenalvolledigontwikkeldvoordeziekte-aantastingvanbelangwerd.
2. DE METHODEN VAN GROND- EN GEWASONDERZOEK
De grond- en gewasmonsters werden al naar de aard van het onderzoek door verschillende instances onderzocht, t.w. door:
1. Het Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek te Goes en te Oosterbeek.
2. De Noordoostpolderwerken (Directie Wieringermeer) te Goes en te Kampen.
3. Het Bedrijfslaboratorium voor Gewasonderzoek (Centraal Instituut voor Landbouwkundig
Onderzoek) te Wageningen.
4. Het Landbouwscheikundig laboratorium der Landbouwhogeschool te Wageningen.
5. Het Instituut voor Rationele Suikerproductie te Bergen op Zoom.
Bovendien werden door de schrijver zelf analyses uitgevoerd als medewerker van de Rijksdienst
voor Landbouwherstel.
Eenkorte aanduiding van degevolgde methoden volgt hieronder.
a. Vruchtbaarheidsonderzoek vande grond
De bepalingen vanpH, humus,afslibbare delen,CaC0 3 , P-citr en K-HC1 werden op de gebruikelijke wijze door het Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek verricht (DE VRIES en DECHERING
1948).
b. Zout-onderzoek van degrond
Dit onderzoek, verricht in laboratoria van deNoordoostpolderwerken te Goes en te Kampen omvatbepalingenvanvocht-enchloorgehalte,waarnahetchloorwordt omgerekendtot NaCl.
Hetvochtgehalte (A)enhetzoutgehalte(B)worden berekendop 100gram drogegrond.Uit — - —
A

volgt dan het zout- of C-cijfer. Deze laatste grootheid stelt dus het aantal grammen NaCl per liter
bodemvochtvoorenwordtweergegevenals:C ofC5_20,waarbij deindicesdebodemlaag aanduiden,
waarop het zoutcijfer betrekking heeft (HISSINK 1929, ZUUR 1938).
c. Samenstellingvanhet bodemvocht
Het onderzoek werd in het laboratorium van de Noordoostpolderwerken te Kampen verricht.
Een hoeveelheid natte grond wordt uitgeperst en dezo verkregen bodemoplossing geanalyseerd op
kat- en anionen, waarbij natrium en kalium met de vlamfotometer, de overige componenten op de
gebruikelijke wijze chemisch worden bepaald. Indien de grond droog is, vindt eerst
bevochtiging
plaats waarna gelegenheid tot evenwichtsinstelling wordt gegeven (DOMINGO *).1
d. Kationenvanhet adsorptiecomplex
In het laboratorium van de Noordoostpolderwerken te Kampen wordt een hoeveelheid zoute
grond gepercoleerd metNH 4 NO s 1.Nenworden inhetpercolaatnatriumenkalium vlamfotometrisch
bepaald. Een andergedeeltevan het grondmonster wordt gepercoleerd met NaCl l.N,terwijl in dit
percolaat calciumenmagnesium bepaald worden.Dealdusgevonden hoeveelheden kationen worden
verminderd met dein het perssap (ziec) aanwezige kationen.
Een andere methode is door de schrijver gevolgd. De ionen van de bodemoplossing werden verwijderd door uitwassen met alcohol. De uitgewassen grond werd daarna eveneens gepercoleerd met
NH 4 N0 3 en NaCl, waarna dekationen in het percolaat bepaald werden.
e.Gewasonderzoek
Deanalysesvanhetmateriaaluit 1948werdenverricht doorhetBedrijfslaboratorium voor Gewasonderzoek te Wageningen volgens de daar gebruikelijke methode (BOSCH en DEIJS 1947).
Het materiaal uit dejaren 1946en 1947werd geanalyseerd in het Landbouwscheikundig Laboratorium van de Landbouwhogeschool te Wageningen. De ionen natrium, kalium en calcium zijn
1

Literatuuraanhalingen met * verwijzen naar nog niet Verschenen publicaties.

spectraal-analytisch bepaald (SCHUFFELEN 1940), magnesium colorimetrisch met titaangeel, chloorx
volgens VOLHARD, stikstof colorimetrisch met NESSLER'S reagens en fosfor colorimetrisch met de
molybdeenblauw-methode.
Tenslotte zijn de meeste suikerbieten-monsters onderzocht door het Instituut voor Rationele
Suikerproductie te Bergen op Zoom. Hier worden natrium en kalium vlamfotometrisch bepaald,
magnesium met oxychinolineen deoverigecomponentenvolgensgebruikelijke methoden (BARTSTRA
en VERBURGT 1947).

De methoden die bij ander dan chemisch onderzoek zijn toegepast zullen aangegeven worden bij
de bespreking van de betreffende resultaten.
3. OPMERKINGEN OVER DE BETROUWBAARHEID DER GEVONDEN CIJFERS

Bij proeven op zoute gronden verdient het principe, waarbij parallellen van eenzelfde object worden opgeofferd voor objecten die een opklimmende serie vormen
(DE VRIES 1936) om verschillende redenen de voorkeur. In de eerste plaats is het bijzonder moeilijk meerveldjes, diealsparallel beschouwd kunnenworden, aan te leggen
vanwege de variatie in zoutgehalte van de grond over kleine afstanden (VERHOEVEN
1950). Bovendien wenst men veelal bij deze soort proeven de grenswaarden van zoutgehalten in de grond vast te stellen,waarbij vermindering of stagnatie van de plantengroei optreedt (zie b.v. VAN DEN BERG 1950); de noodzakelijke beperking van de omvang der proeven moet dan tot een keuze van proefopzet leiden.
Om deze redenen is bij de hier beschreven proeven gestreefd naar een vergelijking
van objecten waarbij eencontinu verloopvan debelangrijkste onafhankelijk veranderlijke, het zoutcijfer van de grond, voorkwam.
Een inzicht in betrekkingen tussen onafhankelijk en afhankelijk veranderlijken isin
dit geval van meer belang dan een nauwkeurige vaststelling van de fouten der individuele waarnemingen (VISSER 1942). Niettemin is kennis van de standaardafwijking
gewenst, te meer daar het aantal waarnemingen, waarop conclusies gebouwd moeten
worden, betrekkelijk gering was bij de hier behandelde proeven.
Bij deopzet der proeven ismet dezewenselijkheid geenrekening gehouden, maar er
zijn voldoende duplicaatmonsters en monsters van proeven met geringe systematische
verschillen voorhanden, om een inzicht in de grootte van de standaardafwijkingen te
verkrijgen.
De fouten zijn opgebouwd uit dievan bemonstering en analyse; daarbij valt te bedenken dat een grondmonster was samengesteld uit 12-15 boringen per object en de
analyse in duplo werd verricht, terwijl een gewasmonster bestond uit een mengsel van
minstens 10grepen en eveneens in duplo geanalyseerd werd.
B o d e m v o c h t . Van de componenten in hetbodemvocht is niet voldoende bekend
om een schatting van de fout te maken. Slechts over de zoutbepalingen is meer bekend; volstaan worde met de vermelding, dat de relatieve fout meestal op 5 a 10 %
gesteld kan worden. De fout hangt sterk samen met de grootte van het zoutcijfer,
overschrijdt bij hoge zoutcijfers nooit 10% , maar kan bij zoutcijfers beneden 1wel
eens oplopen tot 10 a 20% (VERHOEVEN 1951).
A d s o r p t i e c o m p l e x . Uit verschillende proeven is gebleken, dat systematische
verschillen in zoutcijfers niet steeds parallel lopen met afwijkingen in ionenbezetting
van het adsorptiecomplex. Het overzicht in tabel 1is samengesteld aan de hand van
resultaten van dergelijke proeven,waarvan verwacht magworden dat de systematische
verschillen verwaarloosd kunnen worden.

TABEL 1. Uiterste waarden van geadsorbeerd K, Na, Ca en Mgin mg aeq per 100gram droge grond
bij yerschillende proeven, met standaardafwijkingen (o)
Proef

Gw. 51
<y(%)

a
a(%)
Inundatie-proef . . .

<r<%)
Inundatie-proef . . .

Jaar •

Aantal
w a a r n emingen

1948

4

1948

6

1948

6

1947

6

Tear

Number
of observations

<7(%)

Experiment

1

Vlamfotometrisch
Titrimetrisch
Colorimetrisch
* Titrimetrisch
2

3

K1

Na1

Ca»

1,49-1,62
0,06
4
0,62-0,80
0,07
9
0,69-0,97
0,11
14
1,79-2,38
0,20
10

4,94-5,67
0,33
7
1,96-2,51
0,23
11
1,,97-2,26
0,11
6
4,19-4,83
0,25
6

13,1-14,2
0,45
3
9,2-10,2
0,43
4
10,4-12,5
0,86
8
5,53-6,80
0,48
8

2,05-2,73
0,30
13
1,11-1,81
0,31
21
3,96-4,81 *
0,30
7

K1

JVfl1

Ca'

M(3

Mg3

-

Flamephotometric
Titrimetric
Colorimetric
Titrimetric

TABLE 1. Extreme valuesof adsorbedK, Na, Caen Mg in m.e.per 100grams of dry soil indifferent
experiments, withstandard-deviations (or)

De berekende fouten zijn in de orde van 5-10%; alleen bij de colorimetrische
Mg-bepalingenloopt de fout hoger op,wat welvoornamelijk aan de minder nauwkeurige analyse-methodiek toegeschreven moet worden.
Gewas. Op enkele gipsproefvelden x zijn gewasmonsters genomen, die geanalyseerd zijn op hun chemischesamenstelling.Systematischeafwijkingen in dezesamenstelling kunnen optreden tengevolge van verschillende gipshoeveelheden, die aan de
verschillendeobjectenwaren toegediend. Somsisechter gebleken, dat de afwijkingen
in chemische samenstelling weinig bei'nvloed werden door de toegediende gipshoeveelheid,zodatdefout bijbenaderinggeheelaanhettoevaltoegeschreven kanworden.
Dezegevallenzijnintabel2samengevat, omeenindruktegevenvandestandaardafwijking van deafzonderlijke componenten.
Door SCHUFFELEN(1940)werdeenonderzoekingesteldnaardenauwkeurigheidvan
bepalingen met vlamspectra, waaruit bleek dat analyse-fouteh bij K-, Na- en Cabepalingen tot ca 10% normaalzijn; bij K-bepalingenzijn defouten gewoonlijk wat
geringer. Uithetfeit datdetotalefout dergevonden cijfers volgensdeformule
is samengestelduitmonstersfout (am)enanalysefout (a a)valt afte leiden dat monsterfout en analysefout afzonderlijk bezien, voor kalium, natrium en calcium in dit
1

Gipsproefvelden waren proefvelden met opklimmende hoeveelheden gips.
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geval van dezelfde grootte-orde zijn. Omdat de fouten der C1-,N- en P205-cijfers
meestal kleiner zijn dan die van K, Na en Ca, en het redelijk is gelijke monsterfouten aan te nemen, volgt Meruit dat de fouten der C1-,N- en P205-analyses wat
kleiner zijn dan van spectraalanalytischebepalingen, eenfeit dat algemeen bekend is
en slechts werd gecontroleerd om de juistheid van de gevolgde foutenberekening
nader te toetsen.
Ofschoon aangenomen is,dat de systematischeafwijkingen in de hier beschouwde
gevallen verwaarloosd konden worden, waren zesomstoch nogwelaanwijsbaar; dit
betekent dat detoevalligefout weleenswat tehoogwerd berekend. Globaal zal dan
ook destandaardafwijking tot ongeveer 10% bedragen,maarvoor CaenMgweltot
15 % kunnen oplopen.Dezefoutengrensvan 10a 15% wijst op eenzorgvuldige perceelskeuze eneennauwkeurigemonstername.
Tenslotte wordt er nog op gewezen dat allegewasanalyses uithetjaar 1948,diein
dit onderzoek het uitgangspunt zullen vormen omdat ze het meest volledig zijn,
volgenstitrimetrischeofgravimetrischemethodenverrichtzijn;alleenP 2 0 5werdcolorimetrisch bepaald. De standaardafwijking der eindcijfers zal in dit geval dus slechts
zelden een percentage van 10overschreden hebben.
De fouten, op zichzelf beschouwd, kunnen somsvan gering belang zijn, zodra het
gaat om het vaststellen van derelatie tussen twee factoren, bijvoorbeeld een gehalte
van een gewasenhet zoutcijfer van degrond, indien dezerelatie afgeleid zalmoeten
worden uitgegevensvanverschillendegronden.Apriorikunnen in ditgevalsystematische verschillen verwacht worden, een gevolg van invloeden van niet-beschouwde
factoren. Nuzalblijken datinvelegevallen dergelijkeniet-opgenomenfactoren inhet
onderzochtemateriaalslechtsgeringeinvloeduitoefenen, eengelukkigeomstandigheid
voor deinterpretatie dergegevens.
Bovendien levert deonderlingevergelijkingvanverschillende gewassen op dezelfde
reeksproefvelden eenbelangrijkebijdrageaandebetrouwbaarheid dertetrekkenconclusies;zoalsnogzalblijken gevenverwante gewassen vaak gehjke of gelijksoortige
relaties te zien en steunen deze dus elkaar bij de interpretatie der gevonden resultaten.

II. DE GESTELDHEID VAN DE GROND
Degronden,waaropdehierbesprokenproevenwerdengenomen,lagenalleinhet
zuidwestelijk zeekleigebiedvanNederland.Degeschiedenisvandeinundatiesindeze
streek is uitvoerig beschreven door WESTERHOF (1947).
Verschillendegegevensvandeproevenzijnintabel3 samengebracht.
TABEL 3. Analyses van de grond; proefvelden 1946, 1947, 1948
No proef

Ligging

Jaar

pH

Fl.
ZB.
W.P.
Gwl9
Gw 5
Gw28
Gwl2
Gw37
Gw39
Gw 46 (56)
Gw47
Gw43
Gw40
Gw45
Gw44
Gw55
Gw49
Gw53
Gw 52
Gw48
Gw51
Gw50
Inundatieproef
Inundatieproet
Potproef

Overflakkee
's-H. Abtskerke
Wilhelminapolder
Ouwerkerk
Ossendrecht
Herkingen
Ellemeet
Koudekerke(W)
Oostkapelle
Kleverskerke
Krabbendijke
Ritthem
Grijpskerke
Middelburg
Middelburg
O. Souburg
Ritthem
O. Souburg
Ritthem
Ritthem
Ritthem
Ritthem
Wilhelminapolder
Wilhelminapolder
Wilhelminapolder

1946
1946
1946
1946/1947
1946/1947
1946/1947
1946
1946/47/48
1946
1947/1948
1947/1948
1947
1947
1947
1947/1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1947
1948
1948

7,6
7,0
7,5
7,9
8,3
8,2
7,6
6,7
6,1
7,5
7.8
8,1
6,3
7,2
7,5
7,9
7,9
7,6
7,8
7,7
7,7
7,7
8,2
7,1
7,2

JVr. exper.

Year

% %Afslibb.
%
Humus GaC0 3 « 16\l.)
2,4
4,0
2,3
1,8
2,8
2,0
2,5
3,4
3,3

12,4

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

1,4
4,8
0,9

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

pH

Humus

0,1
13,0

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

0,3
1,2
0,3
7,8
8,9
4,5
10,1
12,3
9,1
8,3
5,9
5,9

%

CaCO,

20
37
35
23
59
37
43
27
22
31
45
23
30
26
46
25
42
52
39
25
33
18
27
24
23

< 16 [J.

P-citr

40
33
47
27
32
56
27
27
35
39
49
46
35
31
55
36
36
61
45
38
55
34
56
33-85
57
P-cilr

%

Kali

0,010
0,024
0,030
0,037

0,041
0,061
0,039
0,042
0,019
0,020
0,024
0,049
0,050
0,042
0,061
0,044
0,086
0,075
0,056
0,051
0,066
0,046
0,079
0,037
0,042
%
KHCI

Analyses of thesoil;
experimentalfields 1946,1947, 1948
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verschillendezoutenbevattenalshetoverstromingswater. ZUUR (Rapport Kruiningen
1945)vond, dat wanneer zeewater door een kleigrond percoleerde, degeadsorbeerde,
kationenkalium,natrium enmagnesiummaximaalresp.10%,39% en 36%vanhet
adsorptiecomplexkondeninnemen,terwijlcalcium nog15 %vanhetcomplexbezette.
Deze maximale verzouting is bij dejongste inundaties echter nooit opgetreden,
omdat devolgendebeperkendefactoren voorkwamen:
a. Deinundatie vond nooit met zuiver, maar steeds met enigszins verdund zeewater
plaats.
b. Hetin degrond aanwezigezoetewater bracht verdunningvan hetzoute overstromingswater teweeg.
c. Tengevolgevan uitwisselingsreacties tussenionen inhet bodemvocht en diein het
complex veranderde de samenstelling van het inundatiewater en werd de „verzouting"vanhetadsorptiecomplex afgeremd.
d. In zeerfijne porien in degrond dieal met water gevuld zijn dringt moeilijk inundatiewater door, zodat daar ook minder verzouting zalplaats vinden.
Na inundatie vindt in perioden met een regenoverschot uitspoeling van het zoute
bodemwater plaats. Reeds tijdens dit proces kan de samenstelling van het bodemvocht veranderen o.a. door levering van Ca-ionen uit CaC0 3 of H-ionen uit H 2 C0 3
Ookdegeadsorbeerdeionen,dieinevenwichtmoetenzijnmetdeioneftvandebodemoplossing, bereiken tenslotte weer normale verhoudingen, al duurt dit proces vele
jaren. De onderbrekingen van de aldus optredende verzoeting door concentratiestijgingen in het bodemvocht gedurende warme, droge perioden zijn slechts tijdelijk
enrelatief van geringeinvloed ophet verloop der processen.
Alsgevolgvan degedeeltelijke vervangingvangeadsorbeerd calcium door natrium
stijgt de pH van de grond. Deze stijging is vooral merkbaar, zodra de overmaat
zouten in het bodemvocht is uitgespoeld. Dan komt natrium nl. door hydrolyse
van het complex vrij en vormt alkalisch reagerende verbindingen in de bodemoplossing (DOMINGO 1946).De uiterste waarden van de pH der proefvelden waren 6,1
en8,3.In 1948wasdevariatie6,7-7,9.
Van belang is ook, dat vooral na langdurige inundaties een toename van het Ngehalte van de grond geconstateerd is. De mogelijke verklaring van deze verrijking
wordt in hoofdstuk V besproken.
De hier beschreven chemische veranderingen in de grond kunnen door physische
afwijkingen begeleid worden.Delaatstevinden hun oorzaak in deverhoogde Na-en
Mg-bezetting van het adsorptiecomplex. Vooral het geadsorbeerde Na-ion verhoogt
deC-potentiaal,waardoordeneigingtotpeptiserenvandebodemcolloi'den toeneemt;
debindingentussendefijnegrond-enhumusdeeltjeswordenlosserendedoorcalcium
bevorderde stabiliteit van de kruimels gaat verloren. Dit blijkt, zodra mechanische
druk op de kruimels wordt uitgeoefend. Wanneer dan ook op de onbedekte grond
regenvalt,worden vooraldeaan deoppervlakteliggendekruimels uiteengeslagen en
vindt over kleine afstand transport van gescheiden klei-, zand- en humusdeeltjes
plaats,zodat dezecomponenteninafzonderlijke ophopingen teruggevonden worden.
Tengevolge van de peptisatie ontstaat, voornamelijk in de bewerkte grondlaag, een
dichte pakking. De nadelen hiervan zijn: slechte doorlatendheid, moeilijk opdrogen
enhardwordennadrogen.Naarmatedeafzonderlijke deeltjes kleinerzijn, komende
bedoelde verschijnselen sterker tot uiting m.a.w. de gronden hebben meer te lijden
vandezeverschijnselen, dieonderdenaamstructuurverval worden samengevat,naarmate zezwaarder zijn.
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Hoge humusgehalten werken remmend op het structuurverval, terwijl bemesting
met gips de genezing sterk bevordert omdat het Ca-ion uit gipsuitwisselt tegen het
Na-ion van het complex en zo de terugkeer tot normale kationen-verhoudingen
bespoedigt ten gevolgevan dehoge Ca-concentratie in hetbodemvocht.
Tenslotte wordt er nog op gewezen, dat dit structuurverval pas gaat optreden,
wanneer dezouteninhetbodemvocht toteenzodanigniveaugedaaldzijn, datzeniet
langer in staat zijn een beschermende werking uit te oefenen. Hoge zoutgehalte'n in
hetbodemvochtveroorzaken namelijkeenverlagingvande£-potentiaalenbevorderen
daardoor de uitvlokking van debodemcolloiden.
In hoofdstuk I werd reeds vermeld, dat het onderhavige onderzoek vrijwel steeds
werduitgevoerd opgronden,waarvanhetstructuurvervalgeringwas.Hetconstateren
van deze omstandigheid vond plaats volgens visuele methoden, aangezien een afdoende meetmethode voor de structuurbepaling op zoute gronden vooralsnog ontbreekt (DOMINGO*,WESTERHOF*).
2. DE KATIONEN IN HET BODEMVOCHT

Desamenstellingvanhetbodemvocht is,voorzover het de kationenaangaat,alleen
bekend van de gewassenproefvelden in 1946.De resultaten zijn vermeld in tabel 4;
degehalten van zeewater zijn ter vergelijking opgenomen.
TABEL4. Kationen in debodemoplossingvan proefvelden in 1946
mg aeq per liter
Proefveld

Gemiddeld van 3normale velden . .
Gw 19
Gw 5
Gw28
Gw 12
Gw 37
Gw 39

0,7
0,7
1,0
6.4
8,1 I
9,8 |
32,0 j ,

K

Na

Ca

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

2,6
38,0
26,1
35,1
124,0
139,8
172,2
466,8 •

8,7 •
11,1
13,9
4,5
45,2
31,8
38,0
21,1 .

JVa

Ca

Mg

2,2
7,6
1,3
3,5
35,6
30,5
37,0
108,5
1

K

'"

Experimental field
m.e. per liter

TABLE4. Cationsinsoil-solution of experimentalfieldsin 1946

De zoutcijfers van deproefvelden geven hier een idee van deverdunning die zeewater ondergaan heeft ophetmoment vanbemonsteringenanalyse.Hetvaltop, flat
dekationenkalium,natriumenmagnesium,,globaalgenomenevensterkverdund zijn
alshet chloor. Voor calciumisde situatieechter geheelanders.Immers,hetbodemwaterwaarinveelminderchloorperlitervoorkomtdaninzeewater,bevatsomstoch
meercalcium.
Voor dezetoenamebestaanverschillende oorzaken:
a. Hetinundatiewater bevattenooit 32gramNaClper liter,maarmaximaal 27gram
enwasdusreedsenigszinsverzoet.Dezeverzoeting, dieinhoofdzaak door rivierwaterplaatsvond hadreedseenrelatievevermeerderingvancalciumtengevolge.
b. Tijdens de inundatie treden de aan het bodemcomplex geadsorbeerde ionen in

Mg
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wisselwerkingmetdeioneninhetoverstromingswater.Terwijlkalium,natriumen
magnesium worden geadsorbeerd, komt calcium in oplossing, zodat het bodemvocht rijker aan calcium wordt. Ook tijdens de later volgende ontziltingsperiode
zal het bodemvocht rijker aan calcium blijven dan het inundatiewater was.
c. Tijdens de ontzilting ontstaat door verschillende processen COa, dat CaC0 3 in
oplossing kan brengen.
Allerleiverschillen tussen deonderzochte gronden zijn oorzaak, dat decijfers voor
de kationen in tabel 4niet in eenvaste verhouding staan tot dezoutcijfers. Ruwweg
nemen echter alle kationengehalten toe met hoger wordende zoutcijfers.
3 . D E KATIONEN-BEZETTING VAN HET ADSORPTIECOMPLEX

De verhouding der geadsorbeerde ionen op deproefvelden in tabel 4genoemd, is
intabel5 weergegeven.
TABEL 5. Geadsorbeerde kationen, proefvelden 1946
Proefveld

Gemidelde van 3normale velden . .
Gw 19 . .
Gw 5
Gw 28
Gw 12 . . . . . . . . . . . . .
Gw 37 . .
Gw 39

Experimental field

Zoutcijfer

0,7
0,7
1,0
6,4
8,1
9,8

Salinity figure

Geadsorbeerde
kationen in
m g aeq p e r
v "100 g.grond

12,6-18,8
14,4
30,4
18,3
26,2
16,5
12,3
Adsorbed cations
in m.e. per
100 g soil

%
K

3
7
4
8
7
4
5
K

Na

Ca

Mg

2
12
15
19
18
17
23

85
53
60
42
44
52
41

10
28
21
31

Na

. Ca

%

TABLE 5. Adsorbed cations, experimental fields 1946

Omdat vaak gegevens van de gewassenproefvelden 1948 gebruikt zullen worden,
volgen daarvan in tabel 6eveneens de cijfers voor de geadsorbeerde ionen.
Uit het feit dat in debeidetabellen 5en 6deverhouding der geadsorbeerde ionen
bij lagezoutcijfers betrekkelijk weinigverschilt van diebijhogezoutcijfers'volgt dat
omwisselingsreacties tijdens de ontzilting slechts in beperkte mate plaatsvinden. Dit
hangt samenmetdeomstandigheid dat deontzilting door regenwater welconcentratieveranderingen in het bodemvocht teweegbrengt, maar waarschijnhjk weinig wijzigingenin deonderlingeverhouding derionen. Wanneer uiteindelijkdezeverhouding
weermeernaderttotdiein de bodemoplossingvan normale gronden, hetgeen na een
voldoend lange ontziltingsperiode het geval is (zie tabel 4), is de concentratie der
ionen in het bodemwater der zoute gronden zo laag geworden, dat de omwisseling
weinig effectief is. Een versnelling van dezeomwisseling in degoede richting maakt
toevoeging van groteioeveelheden Ca-ionen noodzakelijk. In depraetijk wordt dit
bereikt door middelvan gipsbemestingen.
Dehierbovenbesprokengegevenshebbenbetrekkingopgronden,dieallegedurende
minstens 3maanden overstroomd waren geweest met water, dat meer dan 15gram

31
27 •

31
Mg

15
TABEL 6. Geadsorbeerde kationen, proefvelden 1948
Proefvcld

Gw47
Gw56
Gw37
Gw55c
Gw44
Gw55a
Gw49
Gw53
Gw52
Gw48
Gw 51a
Gw50
Gw 51c

Zoutcijfer

Geadsorbeerde
kationen in m g
aeq per 100 g
grond

27,8
17,1
13,9
13,2
20,2
12,4
22,7 ,
28.9
19,3
19,7
25,5
16,4
26,1

_ l
_ l

0,7
1,2
1,5
2,0
3,5
4,2
4,9
7,3
8,0
10,7
12,3

. . . . . . .

Salinity figure

K

Adsorbed cations in
m.e. per 100 g soil

3
2
5
7
8
8
8
7
7
6
6
6
6
K

Na

Ca

Mg

3
4
17
21
23
22
25
27
23
15
19
18
20

90
87
52
52
46
46
44
42
52
56
52
52
50

4
7
26
20
23
24
23
24
18
23
23
24
24

Na

Ca

Mg

•yo

1

niet geinundeerd not inundated

TABLE 6. Adsorbedcations,experimentalfields1948

NaCl per liter bevatte.,Een korter durendeoverstroming of minder zout water heeft
natuurlijk een geringer effect op de verhouding der geadsorbeerde ionen. Dit kan
blijken uit de cijfers van deinundatieproef 1948,waarbij water met varierend zoutgehaltewerd gebruikt, dat slechtsenkeledagenop devakken bleef staan (zietabel7).
De ontziltingsperiode was bovendien voor de verschillende vakken ongelijk.
TABEL 7. Geadsorbeerde kationen, inundatieproef 1948
Vak

Zoutcijfer

•

_l

0,6
1,3
1,5
2,2
2,4
5,0
12,6
15,0

2
7
6
5
10
13
9
8

Salinity figure

1

Geadsorbeerde
kationen in m g
aeq per 100 g
grond

7
K

15,8
15,6
17,8
16,3
16,9
16,4
15,1
16,2
16,2
Adsorbed cations
in m.e. per
100g soil .

niet geinundeerd not inundated

TABLE7. Adsorbedcations,inundation-experiment 1948

Na

5
5
4
4
5
5
6
6
5
K

Ca

3
5
10
10
13
13
13
18
15

86
81
69
72
73
71
66
61
62

Na

Ca

%

Mg

6
10
17
15
9
11
15
- 15
18
Mg
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In dit geval Hepnet percentage natrium aan het adsorptiecomplex meer parallel
met het zoutcijfer, terwijl ook decalciumcijfers verband met dezoutcijfers vertonen.
De veranderingen ten opzichte van denormale grond waren alleveelkleiner dan bij
overeenkomstige zoutcijfers van de gewassenproefvelden.
Voorzover proefvelden vergelekenwo.rden metgelijkeinundatiegeschiedenis,ishet
mogelijk hetzoutcijfer tekiezen alseenmaat omdetoestand van degrond te karakteriseren.Ditcijfer geeft, blijkens hetvoorgaande,naasthetchloorgehalteeenindruk
over dekationen inhetbodemvocht endeverhoudingder geadsorbeerde kationen.
MenisinNederlandgewoonvooralhetzoutcijfer vandelaag5-20cmtegebruiken,
bepaald in monsters, die in het voorjaar genomen zijn. Het cijfer van deze laag vertoont namelijk, behalve het hierboven genoemde verband met de kationen in het
bodemvocht en aan het adsorptiecomplex, ook een nauwe relatiemet dein het algemeenhogerezoutcijfers vandeondergrond (ZUUR 1946, VANDENBERG 1950).
Debemonsteringinhetvoorjaar brengtmee,datdezoutcijfers hogerzullenoplopen
gedurende dezomer.In dedroge,regenarmezomervan 1947wasdat in sterke mate
hetgeval;indevrijvochtigezomersvan 1946en 1948wasdestijgingtenopzichtevan
hetvoorjaar echterzeergering.
Ookindezeverhandelingzullenalsregeldeinhetvoorjaar bepaaldezoutcijfersvan
de laag 5-20cm dienen als karakteristiek vandezouttoestand van de grond.

IH. DE GROEI VAN GEWASSEN ONDER INVLOED VAN ZOUT
De beschrijvingen, die thans volgen, geven een beeld van de groei dergewassen
opzoute gronden, afgeleid uithet onderzoekvan kieming, ontwikkeling enmorphologische analyse.
Overbedoeldeonderwerpenwastotdusverreweinigonderzoekverrichtenookzijn
de ervaringen, die in dit opzicht reeds bij vroegere inundaties in Nederland werden
opgedaan, nooit systematisch beschreven. In de literatuur komen slechts verspreid
opmerkingen voor over groeiverschijnselen (SMEDING 1921, RAPPORTEN ANDIJKER
PROEFPOLDER II 1932, RAPPORT KRUININGER-, NlEUW-OLZENDE- en SlNT PlETERSPOLDER 1945).

Hoewel de typische zoutbeschadigingen ook karakteristiek genoemd kunnen
worden voor het groeibeeld, zijn ze niet in dit hoofdstuk, maar in hoofdstuk VI
opgenomen,zulksinverband metdedaar besproken oorzakenvandezebeschadigingen.
De invloed van zout op de opbrengst is geheelweggelaten uit deze verhandeling,
omdat dieinvloedeldersaluitvoerigisbehandeld(VANDENBERG1950).
In hetlaatste deel van dithoofdstuk wordt ingegaan op devraag,watde feitelijke
oorzaak kan zijn van deverminderde groei. De beantwoording van dievraag is het
onderwerp van dehoofdstukken IV,VenVI.
1. KIEMING

De techniek, dievoor het zaaien der gewassen bij deinundatieproeven is gevolgd
(Hoofdstuk I), maakte het mogelijk op eenvoudige wijze informaties te verzamelen
over de invloed van verschillende zouthoeveelheden op de kieming. Omdat alle
zadenvaneengewasopgelijkedieptewarengezaaid,konvolstaanwordenmetperiodieke tellingen van opgekomen plantjes, waarbij als criterium gold dat een groen
plantendeel bovengronds zichtbaar moest zijn.
Volgens FRANCK (1949)ishet onjuist een zaad als gekiemd te beschouwen, zodra
hetworteltopje door dezaadhuid heenbreekt, maar kandekiemingpasalsgeeindigd
beschouwd worden als eennormaal stengeltje en worteltje gevormdis,waarvan verwachtmagworden datzijonder gunstigegroeivoorwaarden bunontwikkelingzullen
kunnen vervolgen.
Dat de gevolgde werkwijzeinderdaad geleid heeft tot kiemingswaarnemingen die
inovereenstemmingzijnmet FRANCK'Scriterium,volgtuithetgroeiverloop derkiemplanten op denormale vakken van de inundatieproef 1948.In dezevakken werden
bijvoorbeeld van zomergerst, zomertarwe en bruine bonen resp. 735, 681 en 207
kiemengeteld, waarvan later slechts resp. 1, 1 en0planten afstierven.
Gedurende dekiemingsperiode traden wisselingen in zoutcijfer op tengevolge van
verdampingenneerslag,vooralindebovenstebodemlaag.HetC-cijfer wasdaardoor
in ditgevalmindergeschiktomhetzoutindebovenlaagtekarakteriseren.Daaromis
het B-cijfer van delaag0-10cmgekozen om derelatie tussen zout en kiemingna te
gaan. Dit cijfer, dat het zoutgehalte op droge grond berekend voorstelt, is uiteraard
onafhankelijk vanvochtveranderingenenvarieerdedanookweinigtijdensdekieming,
zoalsuitenkelevergelijkendecijfers bleek.Deanalysestijdensdekieminggavenverder
vochtcijfers dieschommelden tussen21 % en 26% in delaagvan0-10 cm,zodat uit
de constante B-cijfers en deuiterstewaarden der A-cijfers demaximale variatie van
de C-cijfers nagegaan kan worden.
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De laagvan 0-10cmwerd gekozen omdat uit een in 1947uitgevoerd orienterend
kiemingsonderzoek,waarbijnognietbovengekomenkiemplantjeswerdenopgegraven,
wasgeblekendatbijstengellengtenvan 1 a2cmgraanwortelseendieptevan5a 7cm,
erwtenwortels een diepte van 9a 10cm beneden maaiveld bereikt hadden. Het lag
dusvoordehanddegroeivoorwaardenindebovenste 10cmalsbeslissendtebeschouwenvoor dekieming.
De schommelingen inzoutcijfer zijn bij dezeveldproeven onvermijdelijk; dekeuze
vanhetvrijwel constante B-cijfer alsindicator van dezouttoestand leidtechter zeker
niet tot onnauwkeurigerresultaten dan bijvelelaboratoriumproeven bereikt worden.
Bijlaatstbedoeldeproevenisimmersregelmatigbevochtigingnodigvande gebruikte
grond ofhet gebezigdefiltreerpapier,waardoor snelleenvaak groteveranderingen in
concentratie optreden. Slechtsbij de door ZIJLSTRA (1946) beschreven en toegepaste
techniek, waarbij zaden op een met tule bespannen raampje op de cultuurvloeistof
drijven, kunnen de concentratiewisselingen gering geacht worden.
In defiguren 1 en2zijn debelangrijkste resultaten van dekiemingin 1947en 1948
weergegeven van de gewassen zomergerst en bruine bonen. Om het beeld niet te
storen, zijn enkele krommen weggelaten, die binnen de weergegeven curvenbundels
vallen.
FIG. 1. Kieming van zomergerst, inundatieproeven 1947en 1948
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FIG. 1. Germination of spring barky, inundation-experiments 1947and1948
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FIG. 2. Kiemingvan bruine bonen, inundatieproeven 1947en 1948
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FIG. 2. Germination of redkidney beans,inundation-experiments 1947and1948

Tweekenmerkendetrekkenvandezout-invloedopdekiemingzijn:
a. vertragingvandekieming,vooralindeeerstedagen;
b. onvermogen tot kieming.
Hetonderagenoemdeverschijnsel doetzichvaakreedsvoorindiegevallen,waarbij uiteindelijk toch nog het normale percentage kiemen wordt bereikt. Alleen de
gemiddelde kiemduur is in dergelijke gevallen groter.
Onvermogen tot kiemingtreedtpas opbij hogezoutgehalten enhangt sterksamen
methetgewas.Zomergerstenbruinebonenblekeninditopzichtuiterstentezijn.
Omnader ingelicht teworden over de aard van dit verschijnsel, zijn in 1947 op enkele zoute
vakken de nietgekiemde zaden van peulvruchten opgegraven. Daarbij is gebleken, dat de kiem bij
dergelijke zaden soms nog wel door de zaadhuid heen gebroken was, maar dat de groeikracht onvoldoende was om de kiem boven de grond te brengen. Op het zeer zoute vak 8vertoonden 77opgegraven zaden van bruine bonen 38dagen na zaai het volgende beeld:
5zaden met flinke kiem, diejuist niet boven de grond kwam.
16zaden met kleinekiem, gezond.
16zaden met kleine kiem, in rotting.
40zaden zonder kiem, ten deleverrot, ten dele onveranderd.

Hoewel de vertraging van de kieming goed tot uiting komt in de figuren 1en 2,
zijndergelijkevoorstellingenmindergeschiktomdegewassenonderlingtevergelijken,
vooralnietwanneer gewassenvergelekenworden,dieinzoutgevoeligheidminder ver
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uiteenliggen dan zomergerst en bruine bonen. Daarom is van alle gewassen de gemiddelde kiemduur op ieder veldje berekend en zijn deze cijfers uitgezet tegen de
B-cijfers van de laag 0-10cm. De daaruit samengestelde curven zijn in fig. 3 en 4
weergegeven.
FIG. 3. Invloed van het zoutgehalte op de gemiddelde kiemduur van enkele gewassen. Inundatieproefl947
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FIG. 3. Influenceof salt-contentonaverageduration(in days) of germination. Inundation-experiment
1947
1. Springbarley,2. Peas,3. Horse-beans, 4. Spring wheat, 5. Redkidneybeans.

Uitdezefigurenkanindeeersteplaatsafgeleid wordendatvoorbijnaallegewassen
de kieming bij hoge zoutgehalten in 1948 gunstiger verliep dan in 1947.Zeerwaarschijnlijk was dit een gevolg van de lagere temperatuur in 1948. Bij hoge temperaturen wordt een extra nadelig effect uitgeoefend, wanneer planten in zout milieu
groeien (VANDENBERG 1950).Dekiemingbij bruinebonen verliepinbeidejaren ongeveer gelijk, wat toegeschreven kan worden aan de late zaaitijd van dit gewasin
beidejaren enongeveer gelijke temperaturen ten tijde van het zaaien enkiemen.
De relatieve zoutgevoeligheid der onderzochte gewassen in het kiemingsstadium
kan uit bovenstaandefigurengevondenworden door dekrommingder lijnen tevergelijken. In beidejaren was de volgorde van toenemende zoutgevoeligheid:
zomergerst-erwten-wierbonen-zomertarwe-bruinebonen
,Wanneer dezelfde gewassen opgrondvan dezaadopbrengst naar zoutgevoeligheid
gerangschikt worden (VAN DEN BERG 1950) ontstaat een geheel andere volgorde.
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FIG. 4. Alsfig. 3.Inundatieproef 1948
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FIG. 4. Like fig. 3. Inundation-experiment 1948

In het laatste gevalbehoren bijvoorbeeld erwtentot dezeer zoutgevoelige gewassen,
zomertarwe tot de matig gevoelige.Dit wijst er op, dat zoutgevoeligheid een begrip
is,dat slechtsgebruiktmagwordeninsamenhangmetdeontwikkelingsphasevaneen
gewas.Deveel-verbreideopvatting dat de kiemingsperiode steeds de phase zou zijn
waarindegevoeligheidvoorhogezoutconcentratiesbijzonder opdevoorgrondtreedt,
is dus onjuist. Dezeconclusieswordt op grond van hunproevenookgetrokkendoor
AYERSen HAYWARD (1948)
Hetismogelijk op enkelepunten vergekjkingen tetreffen metin de literatuur beschrevenproeven, ondanks deverschillen in methodiek.
Zo werd door verschillende onderzoekers eveneens de volgorde van resistentie
tegen zout bij de kieming bepaald of kan deze volgorde uit hun gegevens worden
afgeleid.
HARRIS (1915/16) vond bij de kieming op zoute substraten volgens afnemende
zoutresistentie de reeks:
gerst,haver,mais,tarwe,suikerbieten,lucerne,erwten
DUPONT (1924)constateerde dat de kieming onder invloed vanzout trager verliep
indevolgorde:tarwe,vlas,boekweit,wikke,mosterd. RUDOLFS(1925)vondhetzelfde
voor: tarwe, mais,erwten, lucerne,lupine,boekweit. PRINGSHEIM(1930) onderzocht
dekiemingvanzaden,dienavoorwekeninNaCl-oplossingentekiemengelegdwaren

22
in water en stelde afnemende resistentie vast in de volgorde: koolzaad, vlas, mosterd,
tarwe, wikke. ZIJLSTRA (1946), die zaden in al of niet verdund zeewater liet kiemen,
vond afnemende resistentievolgensdereeks:zomertarwe,Engelsraaygras, ruwbeemdgras,gerstgras,erwten,terwijlbij SCHARRERen SCHROPP(1949)degevoeligheid toenam
in de volgorde: gerst, rogge, haver, tarwe.
Deze onderzoekingen stemmen hierin overeen, dat de kieming bij zouttoevoeging
aan het substraat steeds beter verliepbij gerst dan bij tarwe. Dit isin overeenstemming
met de resultaten van de inundatieproeven. Bij alle onderzoekingen waren echter
erwten gevoeliger voor zout dan tarwe en dit resultaat wijkt af van dat, gevonden
bij de inundatieproeven. Uiteraard kunnen ras- of zelfs soortverschillen bij de verschillende proeven een rol gespeeld hebben, maar deze verklaring is niet afdoende
bij vergebjking met de proeven van ZIJLSTRA (1946), die met het zelfde ras werkte als
schrijver. Waarschijnlijk moet de verklaring van de afwijkende resultaten dan ook
meer gezocht worden inverschillen in substraat.
De aangehaalde onderzoekers deden hun proeven meestal in watercultures of in
potten met zand; slechts HARRIS(1915/1916) en SCHARRERen SCHROPP (1949) werkten
met een leemgrond. De grond op de inundatievelden bestond daarentegen uit kalkrijke zavelgrond; het bodemvocht bevatte vrij veel calcium, evenals het adsorptiecomplex, zoals bleek in hoofdstuk II. Zodoende was het relatieve calcium-tekort
geringer dan het bij de proeven van de meeste andere onderzoekers geweest zal zijn
en deze factor, van veel belang bij de kieming (evenals trouwens bij de latere groei),
kan zeer goed oorzaak zijn van de relatief gunstige reactie van erwten bij de inundatieproeven.
De gunstige invloed van calcium bij de kieming is vaak beschreven, ook in de
reeds aangehaalde literatuur. HARRIS (1915/16), LE CLERC en BREAZEALE (1920) en
SCHARRER en SCHROPP (1949) hebben bijvoorbeeld bij verschillende gewassen een
veel kleinere kiemingsgevoeligheid tegen zout gevonden in leem- of kleigronden dan
in zand, wat toegeschreven wordt aan de invloed van geadsorbeerd calcium. Toevoeging van een calciumzout aan een NaCl-rijk substraat bevordert de kieming, zoals
MAQUENNE en DEMOUSSY(1918)en LE CLERC en BREAZEALE(1920)aangetoond hebben.
In enkele dezer gevallen is nu tevens gevonden, dat de volgorde van resistentie
tegen zout veranderde onder invloed van calcium-toevoeging.
Reeds bij de kieming ontstaat dus voor de gewassen op zoute velden een achterstand in ontwikkeling. Hierna zal blijken dat deze vertraging niet gemakkelijk wordt
ingehaald.
2. ONTWIKKELING

Het beeld van de groei vertoont soortgelijke karakteristieken als bij de kieming
tot uiting komen. De lengtegroei, de overgang van het ene groeistadium in het ander
en allerlei andere verschijnselen, die samen de ontwikkeling van een gewas karakteriseren, blijven op zoute gronden achter bij die op normale gronden. Dientengevolge
ontstaan dwergplanten, waarbij tenslotte alle vertragingen tijdens de verschillende
groeiphasen zijn geaccumuleerd.
De groeiremmingen komen duidelijk tot uiting bij de in 1948 fegelmatig uitgevoerde lengtemetingen, waarvan in fig. 5voorbeelden van wierbonen zijn gegeven.
De indruk wordt gewekt, dat niet uitsluitend het zoutcijfer bepalend is voor de
lengtegroei. Immers, bij ongeveer gelijke zoutcijfers bleef de lengte bij de inundatieproef minder achter dan op de gewassenproefvelden. Dit kan wijzen op invloed van
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FIG. 5. Groeikrommen van wierbonen bij verschillende zoutcijfers
A: inundatieproef 1948,B: gewassenproefvelden 1948.
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FIG. 5. Growing-curves of horse-beans underinfluence of differentsalinity figures
A: inundation-experiment 1948,B: experimentalfields1948

de complexbezetting, die bij de inundatieproef minder van de normale afweek daa
bijdegewassenproeven (zietabel6en7).
Overeenkomstige resultaten zijn voor de andere gewassen gevonden, zij het dat
minder zoutgevoelige gewassen een geringere lengtevermindering tonen dan de vrij
gevoelige wierbonen
Niettegenstaande de sterke lengtevermindering, is na veletellingen bij allerlei gewassen nooit gebleken, dat het aantal stengelleden terugliep op zoute gronden. Tengevolge van deze constantheid
van het aantal der internodien bleef derhalve het aantal bladeren per plant gelijk. De uiteindelijke
lengtevermindering was dusuitsluitend een gevolgvanhet minder uitgroeien der stengelleden.

De vertragingen bij intrede van een nieuwe groeiphase kunnen het best aan een
graangewasgedemonstreerd'worden.Eenvoorbeelddaarvanvolgtintabel8.
Met toenemend zoutgehalte van de grond zetten de verschillende groeistadia later
in. Deze vertragingen veroorzaken dat een volgend stadium aanbreekt, als bij alle
planten het vorige nog niet volledig is ontwikkeld, zodat verschillende groeistadia
naastelkaarkunnenvoorkomen.Ditleidt tot eenverzameling planten, dieook bij de
oogstinhomogener is dan onder normale omstandigheden.
De verschillen in uitstoeling en verdere groei komen ook tot uiting in de uitstoelingscoefficienten
en hetpercentage spruiten dat tot halmuitgroeide.Voor deintabel 8genoemdegevallen wasdeuitstoelingscoefficient resp.:
6,3-6,5-8,9-6,8-5,2
terwijl van alle spruiten resp.
71-79-51-63-35%
totaardragendehalmuitgroeide.Vooralophetzoutsteveldwerdhetaantalarendussterk gereduceerd.
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TABEL 8. Gemiddeld aantal dagen na zaai, benodigd voor uitstoeling (1spruit), schieten en bloei bij
zomergerst op vakken met verschillend zoutgehalte. Inundatieproef 1947
Zoutcijfers, laag 5- -20 cm
Stage
3,0

5,0

7,1

9,2

12,7

Uitstoeling": begin
50%
volledig

15
17
23

15
18
23

15
16
23

16
23
40

21
26
48

Tillering: beginning
50%
complete

Schieten:

begin
volledig

39
53

43
57

44
60

46
63

48
78

Shooting: beginning
complete

Bloei:

begin

58

58

60

63

70

Flowering: beginning

3,0

5.0

7.1

9.2

12.7

Salinity figures 5-20

cm layer

TABLE 8. Averagenumberof daysaftersowing, requiredfor tillering (/ sprout),shooting and flowering
ofspring barleyonplotswithdifferentsalinityfigures. Inundation-experiment 1947

Dat ook bij wortels vertraging in de groei optrad, blijkt uit een vergelijking van
wortellengtenvanerwtenbijdepotproef 1948.
FIG. 6. Wortelontwikkeling van erwten onder invloed van zout. Potproef 1948
Zoutcijfer {Salinity figure)
L a a g {Layer)
Pot 6 5 - 6 8

0-30cm . . .
30-60cm . . .
60-90cm. . .

Inormale grand
Jnormalsoil

9

10

11

0
6,1
0

0
12,9
0.

0
6,1
1,5

' 12

0
12,9
1,5

i':
-' ; ,- :-\ i
• .

'«•*••

4
it. -- _"3 •?

FIG . 6. Root-development ofpeasunderinfluence of salt.Pot-experiment 1948
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Defoto's geveneenbeeldvandeuitgespoeldewortels uitpottendiegeheelmetnormale grond gevuld waren (no. 65-68) naast potten, waarvan debovenste 30cm normale grond bevatte en de 2e laag grond met zoutcijfers van resp. 6-13-6-13 (no. 9
t/m 12)terwijl de 3elaag weer veelminder zout was. De wortels hebben ook in de
potten 9en 11 maarnauwelijkskansgeziende3egrondlaagtebereiken, terwijl zein
degeheelmet normale grond gevuldepotten 65-68gemakkelijk debodembereikten.
(In pot 68 had het gewas last van voetziekte). In de laag, die 6gram NaCl per
literbodemvochtbevatte,isdegroeivandewortelsdussterkgeremd.
Behalvedeverschilleninlengtegroei,vallen ookanderemorphologischekenmerken
van gewassen op zoute gronden op.Zo isin het algemeen debladstand steiler, naarmatedegrondmeerzoutbevat;ditkwamsterktotuitingbijvlas,waarvandebladeren
niet denormale horizontale stand aannamenbij hetuitgroeien maar tegen deStengel
aangedruktbleven,eenbladstanddienormaliteralleeninhetbeginvandegroeivoorkomt. Bieten gedragen zich in dit opzicht afwijkend; bij dit gewas vindt menjuist
veelaleen sterk horizontale spreidingvan debladeren bij toenemend zoutgehalte van
de grond. Door LEHR(1947)werd bij bieten gevonden dat door bemestingmetchilisalpeter eveneens een meer horizontale bladstand voorkwam dan bij bemesting'rtiet
kalksalpeter. Bovendien nambij dehoogstezoutconcentraties in degrond het aantal
bladeren bijbietentoe,zijhetdatdebladerenveelkleinereafmetingen hadden.
Algemeen was weer het kenmerk dat de,bladeren bij hoge zoutcijfers veelminder
soepel aanvoelden. Veelalwasdit eengevolgvan een bladverdikking, dieechter niet
bij allegewassen optrad. Eenzekerestugheidvanbladwasevenwelalgemeen.
Deijle, sprieterige stand der graangewassenopzoutegrond werdversterkt doorde
kleinereafmetingen der bladeren ensomsdoor deneigingvan hetblad omte krullen
omzijn lengte-as.
Tenslottemoetennogdeafwijkende kleurengenoemdworden,dieplantenopzoute
substraten vertonen. In verschillende gevallen was de bladkleur loodachtig groen,
veelalveroorzaakt door een sterkeverdikking van dewaslaag,zoalsbijvoorbeeldbij"
bieten,wierbonen enhaver voorkwam. Bij andere gewassenverschoof de kleurmeer
naar zeegroene tinten.
3.'MORPHOLOGISCHE OOGSTANALYSE

Vanenkelegewassenwerdnadeoogsteenanalysegemaaktvande oogst-opbouw.
Bij een dergelijke analyse krijgt men een inzicht in de factoren die de oogst samenstellen (BROEKEMA 1933, WELLENSIEK 1941).
Alsvoorbeeld wordt intabel9een analysegegevenvanzomergerst, afkomstig van
deinundatieproef 1948.Door debij dezeproef gevolgde zaaitechniek (Hoofdstuk I)
stondenalleplanten opgelijkeafstand vanelkaar inderijen. Deanalysevond plaats
aan4rijen ( ± 200planten).Verschilleninplantenaantal zijn dus eengevolgvan uitvallen der planten.
Van de vier factoren in deze tabel werden de uitstoeling en het aantal korrels per
aar het sterkst bei'nvloeddoor het zoutcijfer van degrond. Devertraging van de uitstoeling en de beinvloeding bij het vormen van een aardragende halm werd reeds in
devorigeparagraaf besproken. Hetaantal halmenperoppervlakte-eenheid (tevinden
doorvermenigvuldigingvanaantalplantenenuitstoeling)begonbierbijeenzoutcijfer
van 4,7 minder te worden, voornamehjk veroorzaakt dooreen geringere uitstoeling.
Aantabel9kanverderontleendworden,datnaasteenverminderingvanhetaantal
korrels, een stijging van het korrelgewicht optrad; dit veroorzaakte een' gewichts-''
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TABEL 9. Oogstanalyse van zomergerst,inundatieproef 1948
Zoutcijfer
5 - 2 0 cm
Voorjaar '48

N o veldje

1 . . . . . . .
14
2
7
6
10
5
13
9 .
. . .
8
JVr plot

.

_1
_1

0,6
1,0
1,1
2,3
2,5
• 4,7
12,3
15,2
Salinity figure
5-20 cm
Spring 1948

0'
/o

Aantal
planten

99
101
101
104
111
93
114
107
95
68

Uitstoeling

101
99
94
v 90
84
106
94
75
55
51

Number
of plants

Tillering

Relatieve
opbrengst

Aantal korrels Korrelgewicht
per a a r

94
106
89
88
88
92
96
87
70
68

100
100
119
110
126
132
121
143
112
119

94
106
99
90
104
113
124
100
41
28

JVumber of
grains per ear

Weight of
grain

Relative yield

%

1

niet gei'nundeerd not inundated
TABLE 9. Yield-analysisof spring barley,inundation-exp. 1948

toenameperaartoteenzoutcijfer van4,7.Bovenditzoutcijfer bleefhetkorrelgewicht
hoog, maar daalde het aantal korrels per aar sterker, zodat ook het gewicht per aar
beneden 100% kwam.
Het was,uit metingen vanhet 1000-korrelgewicht,al eerder opgevallen dat dereproductie-organen van degranennietspoedigingewichtverminderen (VANDENBERG
1950),maar zelfszogunstigkunnenreagerenopvrijhogezoutcijfers dat degewichtstoename der korrels debelangrijkste bijdrage vormtvoor dehogere totaalopbrengst
vanenkelegewassenopzoutegronden.Zelfsonderdeongunstigeinvloedenvandroogteenhittein 1947bleefhetkorrelgewicht ongeveer constant.
De meer zoutgevoelige gewassen gaven uiteraard een ander beeld, zoals blijkt uit
hetvoorbeeldintabel 10,ontleendaandeanalysevanenigerijenerwtenplanten(maximaal 68planten),afkomstig van'deinundatieproef 1948.
TABEL 10. Oogstanalyse van erwten, inundatieproef 1948
•No veldje

1
2
7
6
5
13

0,6
1,2
1,7
2,0
5,2
Mrplot

1

Zoutcijfer
5-20 cm
Voorjaar '48

Salinity figure
5-20 cm
Spring 1948'

Aantal
planten

100
97
96
75
59
21

'

Aantal^peulen Aantalerwteni Korrelper plant
per peul j gewicht

100
83
85
92
94
56

100
102
114
108
114
70

i
j
Number of \Kumber ofpods\ Number of
plants I tierplant I seeds ber t?oc

niet gei'nundeerd not-inundated
TABLE 10. Yield-analysis-ofpeas, inundation-experiment 1948

%

Relatieve
opbrengst

100
93
95
87
87
66
Seedweighl

100

77
88
65
55
5
Relativeyield
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Degrootste depressievielbij ditgewaswaar tenemenbijaantalplanten enkorrelgewicht. In dit geval bleef dus juist het aantal aangelegde zaadknoppen per plant
(uit: aantal peulen per plant Xaantal erwten per peul) het langst op peil. Er bestaat
tussen erwten en granen dus een tegenstelling in dewijze waarop onder invloed van
zout deopbrengst verandert.
Ookanderezoutgevoeligegewassenslaagden ernietinhetkorrelgewicht op peilte
houdenalsdegrondzouterwerd.
Wanneer men de verschillende gewassen rangschikt naar be'invloeding van hun
korrelgewichten door zout,ontstaat ongeveer dezelfde volgorde alsbij rangschikking
van dezaadopbrengst naar zoutgevoeligheid, maar wel is bij gelijke zoutcijfers de
totale opbrengstdepressie groter dan deachteruitgang der korrelgewichten.
4 . MOGELIJKE OORZAKEN VAN VERMINDERDE GROEI'EN PRODUCTIE

Reeds lang hebben onderzoekers, die onderzoek verrichtten op zoute gronden,
zich de vraag gesteld op welkewijze de door zout teweeggebrachte schade physiologischverklaardmoetworden.
Uit de literatuur komen twee opvattingen naar voren. De eerste houdt in, dat de
schade aan planten op zoute substraten een rechtstreeks gevolg is van beschadiging
dercellendooropgehooptezouten,inernstigegevallentotuitingkomendin zichtbare
beschadiging van de wortels. De specifieke werking van bepaalde zouten is volgens
dezetheorieveelaleengevolgvandegiftige werkingvaneendercomponenten, hetzij
door ophoping daarvan in de plant, hetzij doordat de verhouding der ionen sterk
gestoord is.
Detweedeopvattingbeschouwtnietdedirectewerkingderzoutenalsoorzaak van
degroeidepressies,maarveelmeerhettekortaanwater,dateengevolgisvandedoor
dezouten verhoogde osmotischewaardevan devoedingsoplossing.
Aangeziengeenderbeidehypothesenvollediginstaatschijnttezijn,allephenomena
teverklaren,komenindeliteratuurmeestalopvattingenvoor,die,hoewelzedenadruk
leggen op de ene theorie, tochook elementen van de andere bevatten.
Het verst in een richting gaan wellicht de moderne Amerikaanse onderzoekers.
Zijhebbendeneigingomdestoringinhetgroeiprocesvanplanten opzoute substraten vrijwel uitsluitend tewijten aan dein diesubstraten gestegenosmotische druk.
Dein het voorafgaande beschreven groeiverschijnselenlatennietapriorieenkeuze
tussen de verschillende hypothesen toe.Zonder twijfel wijzen bepaalde symptomen
(bladverdikking, waslaag e.d.) op demogelijkheid van dreigend watertekort. Andere
waarnemingen, zoalsdebladkleur endelater nogtebeschrijven zoutbeschadigingen,
laten zich daaruit echter niet of veelmoeilijker verklaren.
Indien de opvatting, dat de overmaat zouten rechtstreeks een nadelige invloed
uitoefent, nader wordt gedetailleerd, komen voor een physiologischeverklaring van
„zoutschade" de volgende oorzaken in aanmerking:
1. Watertekort van de plant tengevolge van de hoge osmotische druk in het milieu.
2. Zoutophopingindeplant.
3. a. Ongunstigeionen-verhoudingen indeplant,of meer inhet bijzonder:
b. Overmaat of tekort vaneenbepaald'ion in de plant.
In de hierna volgende hoofdstukken.zullen dezemogelijke oorzaken nader onderzochtworden.
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De relatie tussen osmotischedruk en groei zal vooral aan dehand van literatuurgegevens behandeld worden. Uit het feit, dat het zoutcijfer van de grond tevens een
maat is voor de osmotische druk van de bodemoplossing, vloeit voort dat ook de
eigen onderzoekingen hierbij in beschouwinggenomen kunnen worden.
De nadruk zal in deze verhandeling echter vallen op de onder 2 en 3 genoemde
factoren, diein dehoofdstukken VenVI uitgewerkt zijn.

IV. DE OSMOTISCHE DRUK VAN HET SUBSTRAAT EN DE GROEI
Zoals reeds werd vermeld, komt onder dehuidigeonderzoekerssteedsmeerdeopvatting naar voren, dat door deverhoging van de osmotische druk in het milieu de
afgifte vanwateruithetsubstraat zodanigwordtbemoeilijkt, datdeafwijkende plantengroei een gevolg is van watertekort.
In dit hoofdstuk zal deze opvatting van „zoutschade" nader getoetst worden.
Daartoeworden vooral literatuurgegevensbesprokenenzalcritischwordennagegaan
of deze de bovenbedoelde mening rechtvaardigen.
Het is bekend dat planten slechts over een gedeelte van de door een grond vastgehouden hoeveelheid water kunnen bescbikken; slechts zolang de zuigkracht van
de wortels de bindingskrachten van het water in de grond overtreft, vindt opname
van water door deplant plaats.
'
De krachten, die hierbij in het spel zijn, kunnen uitgedrukt worden in de pF
(SCOFIELD 1935) of in atmosferen. Met afnemend vochtgehalte van degrond nemen
beide grootheden toe. BoveneenpF-waarde van ongeveer4,2of eenzuigkracht van
ca 15 atmosferen (RICHARDS en WEAVER 1943) zijn de meeste planten niet meer
in staat water aan het substraat te onttrekken en verwelken. Wateropname door
plantenwortels wordt dus opgevat als een osmoseproces en kan slechts plaatsvinden zolang de waterattractie van decelinhoud groter isdan dievan devoedingsoplossing.
Opzoutegrondenmoetennunietalleendehydrostatischeenadsorptievebindingskrachten overwonnen worden bij de wateropname, maar speelt eveneens de osmotische druk, die door de opgeloste zouten teweeggebracht wordt, een rol. Planten
hebben in dit geval te maken met de som dezer krachten, die alle belemmerend
werken op de waterafgifte van de grond (RICHARDS en WEAVER 1944, WADLEIGH
1946).In watercultures hebben planten uiteraard alleen de osmotische druk te overwinnenbijdewateropname.
Hetisnu gebleken,datnietalleendewateropnamegeheelstoptbijvoldoende hoge
osmotische waarden in zoute substraten, maar ook dat de opname bij lagere osmotische waarden reeds vertraagd wordt. Aangezien de stofproductie in deze gevallen
eveneens vermindert heeft dit geleid tot de opvatting dat de osmotische waarde van
zoute substraten bepalend isvoor de plantengroei.
Er zijn vele proeven bekend, die verband leggen tussen de plantengroei in verschillende phasen en de osmotische druk van gebruikte substraten. Hieronder zullen
de belangrijkste gegevens worden besproken en vergeleken met de in het vorige
hoofdstuk verkregen resultaten bij kiemingengroei.Daarbij zaldenadruk vallen op
dieliteratuurgegevens waaruit derelatietussen osmotische druk enwateropname op
devoorgrond staat.
Allereerst volgen enkele gegevens, verkregen bij kiemingsonderzoek.
De kieming van gerst in zoutoplossingen werd onderzocht door BROWN (1909).
Hij vonddevolgendehoeveelheden opgenomen water (tabel 11).
Bij verschillende andere zaden vond RUDOLFS (1921) de volgende relatieve cijfers
voor de wateropname (tabel 12).
Bij langere duur der proeven werden de verschillen in opgenomen hoeveelheid
tussenlageenhogezoutconcentraties steedshoger,zoalsdoor BROWNwasgevonden.
Analoge resultaten vond UHVITS (1946) bij lucernezaden. Bij een vergelijking van
oplossingen, dieeenosmotischewaardehaddenvanresp.0.1, 3,7,en 12atm.waren
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^Opgenom^

%van drogegerstkorrelsvolgens

BROWN (1909)

Kiemmilieu

Water . . . . . . .
• 42 % NaCl-oplossing
%
8%
24%
32%

10 uur

50 uur

90 uur

25
20
18
16
10
9

46
36
33
28
16
13

60
41
36
31
18
14

After

TABLE 11. Water-uptake in % of dry barley-grain according to BROWN(1909)
TABEL 12. Opgenomenrelatievehoeveelhedenwaterdoorverschillende
zadenna 15uurvolgens RUDOLFS(1921)

TABLE 12. Relativewater-uptakeb 7 d ^ e ^ ^ ^ T 7 ^ ~ - ^
.
asajter15hoursaccording to RUDOLFS (1921)
de volgende hoeveelheden water geabsorbeerd (in
na 2 dagen: 3,01 g - 2 , 1 2 g - i 4 8 g i * .

m m m p

^

gram zaad

>:

naedagcni^g-T.Tgf-sgjZljJl
De kieming der lucernezaden bedroegna 6d a g e n resp • 7

cyfers, d l e na enkele dagen nog wat h o g * oplie£n.
Uit deze gegevens volgt, dat de watemnn,
vertraging ondergaat, terwijl na een CgcZliZ
^?TJte,^^l^ktWMdalsinorfoS

°

"*?
J

d V
n

in e e n z o u t

™«eu sterke
? k n ° S n i * eenzelfde vocht-

Z r L° H^ ^ T 8 b d n v l ° e d - toniershe S ™ W e i n i g Z 0 U t ' M a a r daardoor
door dezaden als de eerstephase beschouwd k f n S 6 S ' , W a a r v a n d e wateropname
doorlopen als een m m i m u m - h o e v e e l h e i w a t e r s Z t ™ ' ^ P a s d e volgende stadia
werd b.v. gevonden, dat tarwe minstens 3fi5 f °Pgenomen. Door M O N T Z (1910>
water moest hobben opgenomen, v o t k i e m i 4 kon h f 1 U C h t d r o g e ^adgewfcht Jan
derzocht verschillende zaadsoorten in zand b | 2 ? P I a a t s v i n d e n - FILTER (1914) onJ 2 5
en constateerde dat zaden nog
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kiemden, indien ze minstens de volgende percentages water geabsorbeerd hadden:
tarwe: 21,8%
gerst:24,7%
haver: 23,3%

\

Hoewel de percentages, door MUNTZ en FILTER gevonden, niet gelijk zijn, is de
tendenz dezelfde en volgt uit hun proeven dus de grote invloed van een behoorlijke
watervoorziening op de kieming.
De wateropname van groeiende planten onder invloed van toenemende osmotische
waarden van het substraat is eveneens door verschillende onderzoekers nagegaan.
TAGAWA (1934) vond reductie in opname bij Phaseolus, terwijl EATON (1941) een
techniek gebruikend, waarbij detweehelften van hetwortelstelsel vanma'isof tomaten
in verschillende media groeiden, een sterk geremde wateropname constateerde in de
wortels, diein een zout milieu groeiden.
Rechtstreekse metingen van de wateropname werden gedaan door ROSENE (1941)
in uienwortels en HAYWARD en SPURR (1943/44, 1944/45) in maiswortels. De laatste
onderzoekers vonden o.a., dat de wateropname over een tijdsduur van enkele uren
resp. 100%, 35% en 12% bedroeg,indien oplossingenmet een osmotische druk van
resp. 0,8, 2,8 en 4,8 atmosfeer werden vergeleken. De hogere osmotische waarden
werden verkregen door toevoegingvanNaClaan eenbasisoplossing. Hunproeven van
1944/45 met verschillende anorganische en organische stoffen bevestigden dat bij
isosrnotische waarden van het substraat, veroorzaakt door verschillende stoffen in
oplossing, ook vrijwel gelijke depressies in wateropname voorkomen.
Bij dergelijke proeven is ook soms de maximum osmotische druk vastgesteld, waarbij nog water werd opgenomen. Uit een van de proeven van HAYWARD en SPURR
(1944/45) kan afgeleid worden, dat geenwateropname door maiswortels meer plaatsvond bij een oplossing met een osmotische waarde van 6,8,atmosfeer. ROSENE (1941)
vond bij uien een cijfer van 6,5 atmosfeer als maximum voor de wateropname.
Voor verschillende gewassenzijnindit opzicht nogaluiteenlopendecijfers gevonden
door WADLEIGH C.S. (1947). Als critische osmotische waarden vermelden deze
voorbonen
voormais
voorlucerne
voorkatoen

8 a 9 atm.
10,5a 11,5atm.
12 a 13 atm.
16 a 17 atm.

Uit het cijfer voor mais blijkt een aanzienlijk verschil met de gegevens van HAYWARD en SPURR, dievoormais immers 6,8 atm. vonden. Verschillen in groeistadium,
temperatuur en vooral in substraat (HAYWARD gebruikte een NaCl-oplossing, W A D LEIGH zoute grond) spelen hierbij een rol.
Ook uit de resultaten van de potproef 1948 kan ruwweg een critische osmotische
druk voor de groei van erwtenwortels berekend worden. Bij vergelijking van de
eerder opgenomen figuur 6waarin erwtenplanten de normale grond tot 90 cm diepte
doorworteld hadden met de onderstaande figuur 7, blijkt dat de wortels vrijwel niet
in staat waren door te dringen in een laag, die 13 a 14 gram NaCl per liter bodemvocht bevatte.
Zoals reeds uit deze figuur vermoed kan worden, werd door de wortels uit de laag
30-60 cm in de potten 30 en 32 slechts een geringe hoeveelheid water onttrokken,
hetgeen uit de vochtgehalten bij begin en eind van de proef bleek. Uit alle gegevens
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FIG. 7. Groei van erwtenwortels in potten, die
zoute grond bevatten.Potproef 1948.
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Ook kan nog op de lijnen die VAN DEN BERG (1950) opstelde voor de samenhang
tussen zoutcijfers van de grond en opbrengsten van verschillende gewassen gewezen
worden, omdat het concentratietraject waarmee in deze veldproeven gewerkt werd
zodanigwas, dat eenrechte evenredigheid tussen zoutcijfers en osmotischedruk waarschijnlijk is geweest.
Bij bovengenoemde onderzoekingen wordt er door de Amerikaanse onderzoekers
steeds op gewezen, dat deosmotische druk van debodemoplossing of cultuurvloeistof
een overheersende rol speelt bij de droge-stofproductie en voornamelijk watertekort
de groei op zoute substraten remt.
Het lijdt na het vorenstaande geen twijfel, dat planten op zoute gronden aan „physiologische" droogte kunnen lijden. Verschillende in het vorige hoofdstuk beschreven
verschijnselenzoudenmogelijk metdezegegeverisverklaard kunnen worden.
Het ligt dan voor de hand, de sterk geremde lengtegroei toe te schrijven aan onvoldoende water- of onvoldoend snelle wateraanvoer in critische perioden van sterke
celdeling en vooral celstrekking, processen waarbij voldoende water essentieel is
zowelvoor groeivan ondergrondse als bovengrondse plantendelen. Dezelfde oorzaak
kan het vervoer van voedingsstoffen naar de zich vormende korrels belemmeren
en daardoor een geringere korrelvulling of vorming van minder korrels veroorzaken.
De verminderdewateropname vanplanten opzoute substraten vindtinzekere mate
een tegenwicht in de eveneens afgenomen transpiratie. Een sterke teruggang van de
transpiratie in zoute milieus werd b.v. geconstateerd door HARTER (1908) bij tarwe,
door LIPMAN, DAVIS en WEST (1926) bij gerst en erwten, door VAN EYK (1939) bij
Salicornia en door EATON (1942).
Dezeverminderdeverdampingvanwaterkan totstand komendank zijverschillende
middelen die de plant daartoe aanwendt. De vorming van een waslaag en de steile
bladstand of het omkrullen van bladeren werden reeds eerder vermeld.
Delaatstgerioemdeverschijnselen, dieweldetranspiratiebeperken,maaroverigensnietdehoeveelheid beschikbaar water vergroten, kunnen een verklaring vormen voor het vaak geconstateerde feit,
dat op zoutegronden minimaalontwikkelde plantenzonder zichtbare groeitevertonentochniet verwelken, maar hun levenrekken tot denormale cyclus isvolbracht. Dit werd ook in dejaren waarin
hethierbeschrevenonderzoekplaatsvondvaakgeconstateerd,vooralinniettewarmeperioden.Treedt
een droge,hete periode op tijdens degroei, dan nemen sommige verschijnselen in hevigheid toe (de
vorming van een waslaag bijvoorbeeld) of de planten sterven af. Vooral bij zoutgevoelige gewassen
alserwten vond na iederehitteperiode afsterven van een aantal planten plaatsna voorafgaande verwelking.

Een andere opmerkelijke verandering kan optreden in de anatomische bouw. Het
is opvallend, dat deze bouw bij sommige gewassen verschuift in de richting van
xerophytische planttypen, terwijl andere gewassen meer een halophytische structuur
krijgen onder invloed van zout. Van het eerste geeft HARTER (1908) tarwe, haver en
gerst als voorbeeld: kleinere cellen en dikkere celwanden zijn hierbij karakteristkk;
ook tomaten (HAYWARD en LONG 1943) en vlas (HAYWARD en SPURR 1944) behoren
tot deze categorie.
Uit eigen onderzoek is gebleken, dat bieten met toenemende zoutcijfers van de
grond grotere cellen krijgen; de palissaden-cellen kunnen bijvoorbeeld wel tweemaal
zo lang worden als onder normale omstandigheden. De bladdikte neemt dan ook
aanzienlijk toe. Verder verdwijnen de intercellulaire holten van het sponsweefsel vrijwel geheel. Blijkens het onderzoek van DE JAGER (1933) behoort ook koolzaad tot
deze categorie van halophytisch reagerende gewassen.
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Ook dezeveranderdeanatomischebouwleidttotbeperkingvande waterafgifte.
Deaanpassingvandeplantenaanhetzoutemilieugaatzover,datinverschillende
gevallen eeneconomischer gebruik vanhet beschikbare water uit zoute substraten
vastgesteld konworden.Zoweldoor LIPMAN, DAVISenWEST(1926)alsdoor EATON
(1942)werd gevonden, datverschillendegewassenbijhettoenemenvandezouthoeveelheid inhetmilieu eensteedsgeringerehoeveelheid water nodig hadden voor de
vorming van een eenheid droge stof. Tot een bepaald zoutgehalte kon daardoor,
ondanks de verminderde wateropname, de droge-stofvorming op peil blijven. Bij
hogezoutgehaltenverminderdetenslottetochdehoeveelheiddrogestof.
Dit economischergebruikvanwaterdoorplantenopzoutesubstraten doet twijfel
rijzen ofdeopvatting,datdeosmotischewaardevandevoedingsoplossingbepalend
isvoorhetgroeiproces,weljuistis.
Eennaderebeschouwingvanderesultatenvanverschillendeonderzoekers leidttot
de overtuiging,dat,hoeweldoor zoutveroorzaaktwatertekort vaak samengaat met
groeivertragingen en oogstdepressies, dit watertekort niet de enige, soms zelfsniet
debelangrijkste factor kanzijn die devertragingeninkiemingof droge-stofvorming
veroorzaakt.
Hieronder volgen een aantal feiten, die strijdig zijn met de bovenbedoeldeopvatting.
a. Bijdekiemingheeft deaardvanhetzoutinvloed
schil in kieming. Dewateropname e n K n g
waarde van3atmosferen bijvoorbeeld:

b h C mm ^l o s s ^l n ef ^ T ^ ^ ^ T
°P
g n met een osmotische
Oplossingvan

Opgenomen water in% vannormaal
Gekiemde zaden in% vannormaal .

Ca (NO„)a

MgSO,

90
49

99
98

KC1

•

100
95
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.
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f
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1
(afgeleid uit B C
gemiddeldevochtcijfers) tevergelijken, wwrn^nL^Z? ?™
- V™ e "
t W e ew e l e
De gegevenszijn intabel 13 samengevat.
"
g '™ndeerdgeweest waren.
Met eenoogopslag isduidelijk, datdeverschilleningemiddelHet,v m ^ *
inundeerdevakkennietvoldoendebetrouwbaarziin d a a r T e ™ i t m d u u r J t u s s e n w e l " e n n i e t "g e Maardetendenz isbijallegewassensteedsdezelfde e e n E r ? t 1 l b l " n e n d e f o u t e n g r e n z e n v a l l e n .
vakken. Hetisniet mogelijk dezeverschillen tev e r i d a r e n u T v t ^ , ' ° P deniet -geimindeerde
bij vergelijking vandevakken 1en 14metvak 21iz o d a t T ™ ^ H - V zout Sehalte (zeker niet
dat deveranderdecomplexbezetting invloedu i t g e f f l h ^ ^ a ^ " " " ^ " * k o m t '
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TABEL 13. Gemiddeldekiemduur (indagen)metmiddelbarefout op enkele niet- en wel- gei'nundeerde vakken van inundatieproef 1948
Gem. kiemduur met middelbare fout
.Gewas

Niet geinundeerd
Vak 14

Vak 2

Vak 7

14.2± 0,80
15.3± 0,77
9,4 ± 0,47
9,6 ± 0,33
9,4 ± 0,55

14,9 ± 0,71
13,9 ± 0,62
9.4± 0,37
9,7 ± 0,43
9.5 ± 0,60

15,2 ± 0,98
15,8 ± 0,85
10,4 ±0,50
10,6 ± 0,65
9,8 ± 0,36

16,1 ± 0,77
15,6 ±0,73
9.8 ± 0,41
10,4 ± 0,73
9.9 ± 0,37

0,9

0,7

1,3

4,5
5,0
81,0
9,5

4
10,0
69,0
17,0

0,9
% Bodemcomplex:
K
N a . •.

Ca
Mg . . . .

Welgeinundeerd

Vak 1

5
2,5
86,0
6,5

b. De katabolische stofwisselingsprocessen die bij het kiemproces volgen op de
minimum-wateropname ondergaan in een zout milieu vertragingen, die moeilijk
op rekening van watertekort.geschreven kunnen worden.
Bij een van deze processen nl. de omzettingvan endospermzetmeel in suikers werd de invloed
.vanNaCl enanderezoutennagegaandoorDAHM(1924).Uitzijnproevenbleekduidelijk eensterk
remmende invloed op het proces door toegevoegde zouten aan het kiemmilieu. Zo werd in maiskorrelsineenoplossingvan0,l mol.NaCl nadriedagenmaar 1/5a 1/3 vandehoeveelheid suiker,
dieinzuiver water door maiskorrelsgevormdwerd,gevonden. SMIRNOWen ALISSOWA (1924)onderzochten deinvloed van zouten op dekatalase-activiteit in kiemende zaden. Een 0,05 mol. oplossingvanNaCl of KC1 bleek dezeactiviteit tot 50% vannormaaltereduceren.

Deze onderzoekingen wijzen eerder op een verminderde activiteit van enzymen
door zout,dan opinvloed van watertekort. De remmingenbij dezeprocessen zijn
medeoorzaak van de kiemingsvertraging.
c. Bij gelijke osmotische waarden van verschillende zouten of zoutmengsels in oplossingisnoch deoogstdepressie, nochdewateropnamesteeds gelijk.
Voorbeelden van specifieke werkingen van bepaalde componenten komen veelvuldig voor. Bij
gelijkeosmotischewaarden constateerden HAYWARD, LONGen UHVITS(1946)bijperzikeneengrotere gevoeligheid voor chloriden danvoor sulfaten, HAYWARDen SPURR(1944)eensterkereoogstdepressie door Na 2 S0 4 dan doorNaCl of CaCl2 bijvlas,terwijl GAUCHenWADLEIGH (1943/44)
grotere depressies en sterkere beschadigingen bij bruine bonen vonden doorMgCl 2 en vooral
MgS04 dan door Na- of Ca-zouten.
Bijzonder duidelijk kwamdebetekenisvan desamenstellingderoplossingtot uitingbijproeven
van TRELEASE(1917).Dezevondeenoptimum indeopbrengst vantarwebij eenosmotische waarde van 1,6 atmosfeer, wanneer in devoedingsoplossing een zout overheerste, maar een optimum
bij 4,4a 5,5atmosfeer, toen eenmeergebalanceerd mengselvanzouten gebruikt werd.
Ook in gevallen dat dewateropname gemeten werd, bleek dezeuiteen telopen bij verschillende
zouten. TAGAWA (1934) mat geringere opname van water bij bonen indien KC1 in de proefoplossingaanwezigwas,danwanneereengeschiktmengselvanK G enCaCl2ofeen geconcentreerde
Knop-oplossingwerd gebruikt.
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d. Uit het verband tussen osmotischewaarde van de voedingsoplossing en-de stofopbrengstvaltnietaltijd eensterkerelatietussenopbrengstenverminderdevochtvoorzieningafteleiden.
Bij verschillende onderzoekingen is een rechtlijnig verband gevonden tussen opbrengst en osmotischewaardevandeoplossing,waaruitdangeconcludeerdwordttothetbestaanvaneeneveneens rechte evenredigheid tussen stofvorming en watervoorziening. Veelal zijn echter de lijnen
samengesteld op grond van drie of vier waarnemingen (HAYWARD en SPURR 1944; MAGISTAD,
AYERS,WADLEIGHen GAUCH1943).Onderzoekingenmetveelzouttrappen duidenechtervaakeen
andererelatieaan;metnamewordt dandeoptimaleopbrengstnietbij delaagstezouttrappen gevonden, maar bij oplossingen dieeenosmotischewaarde van enige atmosferen hebben. (HARRIS
en POTMAN 1918, VANDENBERG1950).

e. Er bestaat geen algemenesamenhangtussen droogte-enzoutgevoeligheid.
TerwijI de meeste gewassen op normale grondeh niet sterk verschillen indekracht waarmee
ze water uit de grond kunnen opnemenofm.a.w. bijongeveer gehj'kevochtspanning verwelken
(BRIGGS EN SHANTZ 1912), zijn de osmotischewaardenwaarbij de wateropname op zoute substraten stagneert sterk verschillend (WADLEIGH, GAUCH EN STRONG1947).

Dedieperliggendeoorzakenvandezeanomalieenhangenvooralsamenmethet feit,
dat in strikte zin met het begrip osmotische druk hetvoorkomenvan een semipermeabelewand verbondenis, welkewelwater, maar geen opgelostestoffen doorlaat.
Aan deze voorwaarde voldoet de plasmamembraan niet geheel, omdat ook zouten
wordendoorgelaten
Dezebeperkte doorlatendheidvoorzoutenblijkt nunietzonderinvloedtezijn op
de permeabiliteit van celmembranen voor water en andere stoffen, doch deze kan,
afhankelijk vanbepaaldeionen,veranderingenondergaan(HANSTEEN-CRANNER1914,
KAHO 1926,DE HAAN1935).
Voor de verklaring van groeidepressies op zoute gronden zullen dus buiten de
osmotische druk nog andere mechanismen verantwoordelijk gesteldmoeten worden
en het ligt voor 'de hand, hiervoor het eersthet oogterichten opdezoutopname
door deplanten.

V. DEINVLOEDVANDE ZOUTACCUMULATIE
IN PLANTEN OPDE GROEI
Een verhoogd aanbodvanzouteninhet substraatzalinhet algemeeneen stijging
van de zoutopname door deplant tengevolge hebben. De mogelijk nadelige invloed
van een dergelijke toename der zouten in de plant op de groei van gewassen na te
gaan ishet doelvan dit hoofdstuk.
Het is evenwel gewenst vooraf enige karakteristieken van de,zoutopname in beschouwingtenemen.Na eenoverzichtvanhet proces derzoutopname, ontleend aan
verschillende theorieen wordt dan ook vervolgens aandacht geschonken aan enige
factoren, die de opname be'invloeden. Dergelijke karakteristieke factoren zijn onder
meer: het groeistadium, de weersgesteldheid ineenbepaaldjaar endeplantensoort.
De wisselingen in kationen- en anionen-gehalten, alsmede hun samenhang zullen
inverbandmetdezefactoren nagegaanworden.
Dit inleidende gedeelte(A) ,waarop het onderzoek naar het verband tussen opgenomen zouten en de groei (B) aansluit, bevat ook bouwstenen voor hoofdstuk VI:
„Deinvloedvandekationenopde groei". In dathoofdstuk zaldanookmeermalen
verwezen worden naar de hieronder volgende uiteenzettingen.
Bij de weergave der cijfers is niet gestreefd naar een volledig overzicht van alle
gewassen, maar dienen vaak een of meer gevallenalskarakteristiek voorbeeld voor
anderegewassen.
A. ENKELE ASPEGTEN VAN DE ZOUTOPNAME
1. THEORIEEN

Hetfeit, datveletheorieenzijn opgesteldomeenverklaringtegevenvanhetproces
derzoutopname,isaleenaanwijzingvoordeveelheidvanproblemendiezichvoordoen
bij deinterpretatievangegevens,verkregenbijhetonderzoekvanhetopnameproces.
Eenbevredigende hypotheseisdan ooknognietgevonden,alzijn bepaaldephysiologische aspecten thans nauwkeuriger bekend geworden en de verklaring daarvan algemeen aanvaard.
De zich voordoende problemen hangen samen met de omstandigheid, dat de verplaatsingvananorganische stoifenuithetmilieunaar deplant (nog)niet kwantitatief
beschrevenkanwordenvolgensbekendephysisch-chemischewetten.
Enkele algemene punten uit de opgestelde theorieen volgen hieronder.
Ionen-aanbod
Het vaststellen van de hoeveelheid ionen, die voor de opname beschikbaar zijn,
levert weinig moeilijkheden op,indien met oplossingen gewerkt wordt. In dat geval
isdeconcentratie, ofbeter nog deactiviteit derionen bepalendvoor debeschikbaarheid.Veelmoeilijker laatzichdeinvloedvanhetmilieuvaststellen,wanneer dit door
grondgevormdwordt.Danbestaaterimmersaanbodvanionenindebodemoplossing
envanadsorptief gebonden ionen enkan debeschikbaarheid nieteenvoudig afgeleid
worden, omdatdebindingstoestand derverschillendeionensterk uiteenloopt.
SCHUFFELEN en LOOSJES (1942A, 1942B, LOOSJES en SCHUFFELEN 1941) hebben
een maat voor de beschikbaarheid der ionen in overwegend geadsorbeerde toestand
gevondenindeactiviteit,diezijkondenbepalenmetbehulpvanhetparallelleverloop
der activiteiten in suspensies van H- en andere kat-ionen. Zij konden daardoor o.a.
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de selectie-coefficient van ionen bij haver aanzienlijk terugbrengen.
Een bijzonderheid bij de opname van ionen uit grond en ander adsorberend materiaal is, dat rechtstreekse opname van geadsorbeerde ionen door de plant mogelijk
is. Deze z.g. contact-uitwisseling is door JENNY en OVERSTREET (1939) aangetoond.
Daarbij is tevens gebleken dat zowel opname als afgifte van ionen door de plant
plaats kanvinden. De ionen-stroom verloopt dusin principetweezijdig, wat bevestigd
wordt door net vaak gevonden verschijnsel van ionenafgifte aan het milieu (LUNDEGARDH 1932, SCHUFFELEN en LOOSJES 1942C, RATNER 1944). Tijdens de groei overheerst uiteraard de opname, maar de bekende teruggang van de totaal-opgenomen
hoeveelheid kalium gedurende de rijpingsphase der gewassen (zie o.a. VAN ITALLIE
1937) wijst op de mogelijkheid van omkering van het gewoonlijk eenzijdig gerichte
opnameproces.
Adsorptie
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c. de permeabiliteit onder invloed staat van andere factoren, o.a. detemperatuur en
deouderdomvanhetplasma.
Door BUNGENBERG DE JONG (1942)isdehypothese opgesteld, dat deplasmamembraan opgevat moet worden als een tricomplex film, waarvan phosphatide-amhpoionen, phosphatide-zuur-anionen en kationen deel uitmaken. De kationen zijn adsorptiefgebondenaan denegatievemembraancomponentenenuitwisselbaar;deaard
endehoeveelheid der kationen bepalen deopening enverdichtingvan de membraan
en zijn dus bepalend voor de permeabiliteit. Deze onderzoeker bepaalde een aantal
gegevens aan de hand van verschillende niet-levende biokolloiden en vond dat bij
toevoegingvan eenzekerehoeveelheid van eenzout een puntvan maximale attractie
tussen kation en negatieve groepen bestond, dat tevens een minimum vormde voor
hetwatergehalteendepermeabiliteit.Bijvergrotingofverkleiningvan dehoeveelheid •
zout nam de attractie af en het watergehalte endepermeabiliteit toe. Aan levendej
objecten werd dezeopvatting door DEHAAN(1935) geverifieerddoorpermeabiliteitsmetingen voor water.
De invloed van een bepaald ion bleek vooral met de valentie samen te hangen.'
Naarmatedewaardigheidvanhetkationhogerwas,lagdeconcentratiedieeenmaximaleverdichting bewerktelager.Voor verschillendeobjecten bleekbovendien datde,
benodigde concentratie voor maximale verdichting verschilde, zo zelfs dat niet voor
alleobjecten eengelijke volgordevan ionen-concentratie voorkwam, waarbij deverdichtingmaximaalwas.Hetlaatstevormteenparallelmetdeperobject verschillende
permeatie-snelheid bij levende objecten (zie hiervoor onder a) en is medeeen steun
voor de opvatting dat aan deplasmamembraan ook eiwitcomponenten deel kunnen
hebben,diedan dephosphatide-zuur-anionen ten delevervangen.Wanneer mendeze
opvatting accepteert, is het duidelijk dat de grote variatie in eiwitten een brede
verscheidenheid van mogelijkheden voor het opstellen van verschillendepermeatiereeksenvormt. In hetlichtvanhet gehelezoutopnameproceshoudt dittevensin,dat
reedsin dezephasevan het proces een selectievan opgenomen ionenplaatsvindten
datdezevoorverschillende objecten onder meersamenhangt met de eiwitconstituentenvande plasmamembraan.
Omdat alle kationen in principe hetzelfde effect hebben, krijgt het ionen-antagonisme, dat bij permeabiliteitsbepalingen o.a. van TAGAWA (1934) sterk naar voren
komt,eenanderebetekenis.Aju^onisnie_mgjr^gens_deze theoriezoopgevat worden, dat deaanwezigheid van heteneiondewerkzaamheidvan het andere verschuift
naar eenhogerecpncentratieJ
"Behaivehetkation-effect opdepermeabiliteitisookdeinvloedvandetemperatuur
belangrijk (HANSTEEN-CRANNER 1914). Door KAHO (1926) werd gevonden, dat de
permeatievaneenzoutdestemeerdoortemperatuursverhoging vergrootwerd, naarmatehetzout beter binnendrong. BELEHRADEK(1935)zoekt de verklaring van deze
temperatuurinvloed in eenveranderingvan delipoi'de constituenten van de eel.
Eenverminderingvandepermeabiliteit ontstaat door veroudering van het plasma.
MAXIMOV(1944)steldeb.v.vast,datnietalleendepermeabiliteitvanouderebladeren
kleinerwasdanvanjongere,maar ookdatineenjong, groeiendhaverblad depermeatiesnelheidverminderdevanaf detop naar debasis.
„Actieve" opname
Depassagevanionenviadecelmembraanenhet verderetransport door hetplantenlichaam ismoeilijk te verklaren, omdat de opname meestalplaatsvindt tegeneen
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concentratievervalin.Vooreendergelijkprocesisenergienodig,welkezoalsgebleken
is, geleverd wordt door dekatabolische stofwisselingsprocessen. Uit vele proeven is
het belangvaneenregelmatigezuurstofvoorziening aandewortelsafgeleid enbovendien een correlatie tussen zuurstofverbruik en zoutopname gevonden tot een zeker
maximum (LUNDEGARDH en BURSTR5M 1933,HOAGLAND 1937,HOPKINS, SPECHT en
HENDRICKS 1950).
Eenstrijdpunt is,ofdezeenergiebenodigdisvoorkat-enanionen-opname danwel
alleen voor de accumulatie van anionen; de aanhangers van de laatstbedoelde opvatting menen dat de opname van kationen geen energie eist en beschouwd moet
worden als een omwisselings-ketting-reactie (LUNDEGARDH 1947). Het mechanisme
van dit energieverbruikisnietduidelijk, alzalzonder twijfel deproductie van H- of
HC03-ionen een hoofdrol spelen.
Evenwicht
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van ionen aan weerszijden van de membraan voorkwamen. Daar deze situatie geen
chemisch evenwicht voorstelt, noemde STRAUB dit „harmonie".
Het hiergeschetstebeeldvan deionen-opname legdedenadruk op enkele, overigens
nooit nauwkeurig te scheiden phasen. Meer dan gewoonlijk werd daarbij de aandacht
gevestigdopdeplasmamembraan;dezeschijnt vooral belangrijk door zijn selecterende
functie. De accumulate van zouten zal voornamelijk met de metabolische activiteit
samenhangen.
Het is gebleken, dat de selecterende functie verloren kan gaan bij een sterke concentratieverhoging in het milieu. Een fraai voorbeeld daarvan geven BROYER en
HOAGLAND (1943) in proeven met jonge gerstplanten. De toenemende concentraties
van een NaCl-oplossing veroorzaakten tenslotte, dat een oplossing, geheel gelijk aan
debuitenvloeistof werd opgenomen. Dit gevalbetekent in detheorievan BUNGENBERG
DE JONG een volledige opening van de membraan, zodat de controlerende werking
ervan verdwenen is.Uiteraard zaleen zodanige opname op den duur tot desintegratie
van het plasma leiden.
Men mag verwachten, dat een dergelijke situatie van bijzonder belang is voor planten, die op zoute gronden groeien.
2. HET VERLOOP MET DE GROEISTADIA

De totale opname van demeestemineralen door de plant verloopt in overeenstemming met de droge-stofproductie, evenwel met deze restrictie, dat de voedselopname
uit het substraat alshet ware vooruitloopt op devorming van droge stof (VAN ITALLIE
1937). Het laatste betekent, dat het gehalte van de droge stof aan minerale bestanddelen met het verloop van degroeieendaling vertoont. In het bijzonder voor de elementen kalium, stikstof en fosfor is dezegehaltedaling aanzienlijk; calcium en magnesium
vertonen meestal geen of geringe dalingen tijdens de groei.
- De analyses van gewassen in enkele groeistadia geven gelegenheid om na te gaan
of deze phenomena op' zoute gronden ongewijzigd bleven, dan wel veranderingen
ondergingen tengevolge van de extreme omstandigheden.
In het algemeen bleek hetverloopvandeonderzochte gehalten aanmineralenin het
stro van zoute gronden niet af te wijken van hetnormale gedrag tot aan het bloeistadium(stadium III,ziehoofdstuk I).Dit betekendeb.v.,dat bij de graangewassen voor
de gehalten van kalium, natrium, fosforzuur en chloor vrij regelmatige en tamelijk
sterke dalingen gevonden werden en voor de gehalten van calcium en magnesium geringe dalingen vanaf het eerstbemonsterde stadium tot het derde.
In de laatste phase van de groeitijd, tussen bloei- en rijpheidsstadium, bleven stikstof, fosforzuur en kalium zich nog normaal gedragen en het gehalte daarvan daalde
steeds regelmatig tot de oogst. Bij enkele andere elementen evenwel begonnen zich op
zoute gronden afwijkingen van het normale verloop af te tekenen. Figuur 8geeft een
voorbeeld van het Cl-gehalte van zomertarwe in de stadia van bloei en rijpheid.
In deze figuur komt duidelijk uit, dat het Cl-gehalte op proefvelden met lage zoutcijfers weinig verschillen toonde tussen debeide stadia, maar op proefvelden met hoge
zoutcijfers regelmatig hoger was in het rijpheidsstadium. Een gelijk verschijnsel werd
ook bij de inundatieproef 1948 gevonden (tabel 14).
Vooral op het zoutste vak steeghet Cl-gehalte sterk, terwijl hier op het normale vak
een flinke daling optrad. •

42
FIG. 8. Het verband tussen zoutcijfers en Cl-opnamedoor zomertarwe in 2groeistadia. Gewassenproefvelden 1948
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TABEL 14. Cl^gehalten van zomertarwe-stro in 2 stadia op verschillende vakken van inundatieproef
Vakno.

.1
2. . . ..
7 . . . . .
6
5. . . . .
10
13. . . . .
9
Plot m

Zoutcijfer

_ 1

0,5
1,3
1,5
1,6
2,7
5,9
12,6
Salinityfigure

CIin % van drogestof
Bloei

Rijpheid

1,16
1,23
1,22
1,24
1,22
1,24
1,09
1,19

0,89
1,25
1,25
1,20
1,16
1,20
1,26
1,65

Flowering

Maturity

CIin % ofdrymatter

-1niet gei'nundeerd

notinundated

TABLE 14. Cl-contentofspring wheat(tops)in2stagesonseveralplotsofinundation-

experiment 1948
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TABEL 15. Cl-gehalten van vlinderbloemigen-stro in 2 stadia op verschillende vakken van inundatieproef 1948
CIin % van drogestof
Zoutcijfer
(gemiddeld)

Vak no.

Erwten
III

l
2
7
6
5
10
13

_ 2

.
•

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

1

IV

0,65
1,21
2,18

0,85
2,02
2,71

3,46

3,43

5,97

4,25

ill
Plot nr.

Salinity figure
{average)

Bruine bonen
l

IV
Peas

Wierbonen

III

IV

III

IV

0,51
0,53
1,03
1,15
1,28
1,50
3,12

0,34
0,32
0,57
0,64
0,75
0,63
1,11

0,69
0,98
1,58
1,61
1,57
1,57
2,11

0,67
0,93
1,70
1,48
1,31
1,51
2,04

III

IV

III

IV

Bed kidney-beans

Horse-beans

CI in % of dry matter
1

III: bloeistadium
flowering-stage
IV: rijpheidsstadium maturity-stage
niet gei'nundeerd not inundated
TABLE 15. Cl-content ofpeas, redkidney beansandhorse-beans in2 stagesonseveralplots ofinundation-experiment 1948
3

Terwijlwierbonenmetstijgendezoutcijfers eenongeveeronveranderd gehaltetoonden, daalde het Cl-gehalte bij bruine bonen sterker, naarmate de grond zouter was,
ensloegdeopnormaleenweinigzoutegrondenvoorkomendestijgingvanhetgehalte
bijerwtenomineendalingbijhoge zoutcijfers.
Wanneer hier nog aan toegevoegd wordt, dat bij aardappels gedurende de laatste
groeiperiodeeenstijging van het Cl-gehalteinhetloofoptrad, dievoorhetgewasop
normaleenzoutegrondenvandezelfde grootte-ordewas,blijkt welduidelijk deenorme variabiliteit van het gedrag van verschillende gewassen ten opzichte van de Clopnamegedurendede afrijping.
Uit analyses, die MASCHHAUPT(1921/22) maakte van tarwe en aardappelen bleek
eveneensheteigenkarakter dergewassenten opzichtevandeCl-opname.Terwijl het
gehalte bij tarwe op normale gronden regelmatig afnam naarmate de plant ouder
werd,vondbij aardappelen naeenaanvankelijk constant blijvend Cl-gehalteeentoenameplaatsindeperiodevoorhetrooien.Eenzeergroteverscheidenheidvanvariatie
in Cl-gehalte tijdens de groei is ook gevonden door VANDEVELDE (1908, 1909) bij
allerleiwilde-encultuurplanten.
.
Zowel uit de literatuur-gegevens als uit de resultaten van het hier beschreven onderzoekvolgtdus,datvoorhetverloopvanhetCl-gehalteindelaatstegroeiphasede
plantensoort van overheersende betekenisis.
De variaties in het verloop van het gehalte aan kationen kunnen weer goed gedemonstreerd worden aan dehand vanzomertarwe-analyses(tabel16).
De daling van het K-gehaltewasbij allezoutcijfers normaal. Op normale gronden
daalde dientengevolge de som der kationen in delaatste groeiperiode Dit gebeurde
echterniet op dezoutegronden; daar kon dezesomzelfsaanzienhjk stijgen De oorzaak hiervan laginhetfeit, dat dedalingvan kahumgecompenseerd werd door een
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TABEL 16. Kationen-gehalten vanzomertarwe-stroin2stadiaopdegewassenproefvelden 1948
mg aeq per 100g drogestof
Froefveld

Gw 47
„ 46
„ 37
„ 55M
„ 44
„ 55i
,, 53
» 52
„ 51l
„ 50
„ 51n

Zoutcijfer

2

_

_2

0,8
1.2
1,5
2,1
3,9
5,2
8,0
11,3
12,2

-K

Salinity figure

Na

Mg | Ca

III1

IV1

III

IV

III

IV 1 III

24
21
34
33
33
33
30
29
28
29
28

15
15
24
24
26
23
25
26
25
16
20

0
1
2
2
1
2
2
1
2
7
3

1
2
2
3
3
4
11
8
10
22
31

7
8
10
10
10
11
12
17
13
14
10

7
9
9
19
8
7
13
11
14
10
15

IV

ill

IV

ill1
Exper. field

|

IV1
K

III
Na

MS

Som
IV

III

IV

11
12
10
10
10
8
14
16
11
14
12

10
11
10
19
8
9
18
18
15
17
20

42
42
56
55
54
54
58
63
54
64
53

33
37
45
65
45
43
67
63
64
65
86

ill

IV

III

IV

Ca

Sum

m e. per 100 g drymatter
1

III: bloeistadium flowering-stage
2
niet gei'nundeerd not inundated

IV: rijpheidsstadium maturity-stage

TABLE 16. Cation-contentofspring wheat(tops) in2stagesonexperimentalfields1948
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TABEL 17. Kationen-gehalten van erwten-stro in 2 stadia op verschillende vakkenvan inundatieproef!948
m g aeq per 100 g droge stof
Vak

1
2
7
6
•' 5

13

_2

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

Salinity figure

Mg

Ga

Som

III1

IV »

III

IV

III

IV

III

IV

III

IV

35
32
35
32
28
30

29
24
26
19
19
18

1
12
9
14
12
22

1
26
20
31
25
35

21
22
24
25
28
33

16
24
20
19
24
27

84
71
68
71
93
102

93
81
78
79
97

141
137
136
142
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139
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144
148
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IV

in
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IV
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in1
Plot

Na

K

Zoutcijfer

/F1
K

|

Na

Mg

Ca

.
Sum

m.e. per 100 g dry matter
1

III: bloeistadium
flowering-stage
IV: rijpheidsstadium maturity-stage
2
niet ge'inundeerd not inundated
TABLE 17. Cation-content ofpeas (tops)in2growing-stagesonseveralplots ofinundation-experiment
1948

valt de sterke toename van natrium op. Het gedrag van calcium en magnesium was
voor alle vakken ongeveer hetzelfde.
Hoewel dus degevonden resultaten uitwijzen, dat voor kalium,magnesium encalciumhet opnameverloop gedurendedegroeidergewassen opzoutegronden gewoonlijk niet essentieel verschilde van dat op normale gronden, kwamen graduele verschillenvoor,diewellichtnietzonderbetekeniswaren.Deinenkelegevallengevonden
toename van calcium en de afname van kalium gedurende de laatste groeiphasen
warenduidelijk groternaarmatedegrondzouterwas.Degrootsteafwijkingin opname
werd evenwel geconstateerd bij natrium, terwijl het verband met de zoutcijfers van
degrondhierbijzonder duidelijk was.
In het vervolg zal hoofdzakelijk uitgegaan worden van analyses, diein het bloeistadium verricht zijn. Het voordeel daarvan is,dat devorming van droge stof en de
opname van mineralen dan zijn vertraagd, zodat de gehalten gedurende die periode
niet sterk schommelen.Analysesvanverschillendeveldenenjarenzijn daardoor beter
vergelijkbaar.
Bovendien zullen bij het nagaan van de invloed van een bepaalde factor vaak de
uiteindelijke opbrengsten aan zaad, stro, knollen of wortels ter sprake komen.
Vo'orzover dan chemische gewasanalyses met die opbrengsten in verband gebracht
kunnen worden, mag men verwachten dat het bloeistadium een beslissende phasein
de minerale huishouding voorstelt.
Voor bieten echter zijn deanalyses uitgevoerd bij deoogstvan hetgewas.
3. VARIATIES IN VERSCHILLENDEJAREN

Bijeenvergelijking vandegewas-analysesinhetbloeistadiumtussendejaren 1946,
1947 en 1948 traden markante verschillen in gehalten op. In het bijzonder bij de
graangewassenkondendezeverschillengeconstateerdworden, zoalsuit het voorbeeld
in tabel 18blijkt.
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TABEL 18. Analysesvan degrondenvanzomertarwe-stro inhet bloeistadium. Gewassenproefvelden
1946,1947en 1948
1946
Analyses grond

Analyses gewas
Opgenomen kationen

Geadsorbeerd in %
C

5-20

Z.B.
Gw 21
» 19
„ 12
„ 37

0
0,6
2,7
7,0

1947
Gw 47
19
5
28
37
43
44

0
0,5
0,7
1,3
3,7
11,5

1948
47
cJw
„ 56
, 37
, 55n
, 44
, 55l
, 53
, 52
, 51i
, 50
, 51n

K

5
2
6
6
5

_i
_i

Mg

K

3 78
6 76
13 54
19 44
19 49

14
16
27
31
27

71
68
78
91
90

73
58
68
57
41

3 90
12 57
15 63
20 47
17 52
28 38
24 45

4
26
18
27
26
26
24

101
93
113
85
93
97
79

69
74
67
63
63
61
60

4
7
26
20
23
24
24
18
23
24
24

42
42
56
56
54
54
59
63
54
64
53

58
49
61
61
61
61
53
46
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0
3
3
3
2
3
3
2
3
11
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K

Na

Na

Ca

3
3
2
4
5 17
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8 23
8 22
7 27
7 23
6 19
6 18
6 20

0,75
11,2
1,5
2,0
4,2
4,9
8,0
10,7
12,3
K

Na
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52
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52
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Ca. Mg

C
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4
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18
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8

14
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48

1,24
1,34
1,36
1,56
1,31

0,50
0,50
0,59
0,67

0,56
0,63
0,74
1,22
1,02

11
9
10

19
13
22
24
24
26
27

1,90
2,17
1,89
1,67
2,66
2,31

0,60
0,63
0,89
0,69
0,69
0,76

0,94
1,00
1,10
0,94
1,08
0,97

27 15
29 19
19 17
17 19
18 19
16 20
24 20
26 26
20 24
22 21
22 20

1,28
1,12
1,89
1,86
1,74
1,84
1,76
2,05
1,94
2,03
1,84

0,59
0,58
0,55
0,62
0,57
0,61
0,74
0,66
0,71
0,69
0,80

0,70
0,89
1,76
1,75
1,76
1,82
1,66
1,61
1,47
1,86
1,64
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Indien voor de kationen-vergelijking tussen dejaren uitgegaan wordt van de absolute hoeveelheden, wordt het duidelijker dat de hogere kationen-som in 1946 en
1947 veroorzaakt werd door een grotere K-opname; de absolute Ca-gehalten verschilden minder, maar waren toch in 1948ook nog hoger dan in 1946en 1947.
Bij beschouwing van de resultaten van andere gewassen, kan het volgende opgemerkt worden:
1. Allegewassen haddenin 1946en 1947een hoger K-gehaltedan in 1948.Meestal
wasookrelatief (Kuitgedruktin% van dekationensom)meerK opgenomen.
2. Het Na-gehalte was bij alle gewassen (behalve suikerbieten) in 1946 en 1947
eveneenshoger dan in 1948.Relatief werd gewoonlijk een ongeveer gelijk percentage natrium opgenomen.
3. HetCa-gehaltewasiets,derelatieveCa-hoeveelheidveelhogerin 1948,danin1946
en 1947. Ook hier vormden suikerbieten een uitzondering.
4. Het Mg-gehalte was in 1946 en 1947 hoger dan in 1948. Relatief werden in alle
jaren ongeveer gelijke percentages magnesium opgenomen.
5. In 1947hadden alle gewassen eenhoger gehalte aan stikstof en fosforzuur dan in
1948;deverschillen tussen 1946en 1948warenmeestalgering.
6. Alleen door de granen werd in 1948veel meer chloor opgenomen dan in 1946en
1947.Bijerwten envlaswaren deverschillen gering, terwijl vergehjkingsmateriaal
ontbrak bij aardappelen en suikerbieten.
Wat de verschillen in kationen-opname betreft valt uit de in tabel 18opgenomen
analyses van de grond af te leiden, dat verschillen in het adsorptiecomplex niet ter
verklaring van de sterkere Ca-opname en lagere K-opname in 1948 kunnen dienen;
debcdemverschillentussen deproefseries waren slechts gering en bovendien bestond
ookhetverschilinCa-opnamebijdezowelin 1947alsin 1948voorkomen proefvelden
Gw 47, 37en 44.
Het is verder onwaarschijnlijk dat de grote verschillen in opname veroorzaakt
zouden zijn door kleine verschillen in groeistadium, die kunnen zijn opgetreden ondanks dein beidejarenin het bloeistadium uitgevoerde gewasbemonstering. Voorzover deze mochten zijn voorgekomen, blijkt daarvan in ieder geval weinig bij vergelijking van deP-en N-gehalten der gewassen in 1946en 1948;ook wasdekationensom in delaatste groeiperiode tamelijk constant, zoals uit een vergelijking van deze
waardebij bloeienoogst blijkt (zietabel 16entabel 17)endezesomtoondevoor de
graangewassen aanzienlijke verschillen tussen 1946/47en 1948.
Dat de verklaring van de differente opname in verschillende jaren gezocht zal
moetenwordenin deuiteenlopendeweersomstandigheden ligtna hetvoorgaandewel
het meestvoor de hand.
Allereerstvolgtdaaromintabel 19 eenoverzichtvan detemperatuur endeneerslag
in de beschouwdejaren.
De weersgesteldheid noopte in 1947tot laat zaaien, terwijl in 1948vroeg gezaaid
kon worden; in 1946lagdezaaitijd in tussen dievan 1947en 1948.Dedata, waarop
de gewassen bloeiden Hepniet sterkuiteen, zodat degroeitijd der gewassen enigszins
verschillend wastentijdevandemonstername.Degemiddeldeouderdomvanzomertarwetentijdevandevoilebloeiwasbijvoorbeeld in 1946:85dagen,in 1947:70dagen
en in 1948:90dagen.
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TABEL 19. Gemiddelde dagtemperatuur in °C en neerslag in mm vanaf het begin der zaaiperiode
in dejaren 1946, 1947en 1948(10-daagseperioden)
1946

1948

Decade
Temp.

Maart II
„ ni

10,2
10,6
11,7
13,6
10,6
15,0
14,5
13,6
15,6
18,4
17,0
18,5
18,2
16,5
16,6

April I .
II
III
Mei
I.
II
III
Juni I .
II
III
I.
Juli
II
III
Aug I .
II
III

Temper.

Neerslag

4
10
13
20
27
47
33 1
15
14i
29
32
8
47
22
Rainfall

Decade

Temp.

Neerslag

10,8
12,9
14,6
17,6
17,5
16,1
19,1
16,6
18,4
22,5
19,9
24,2
21,5

9
16
9
8
14
14
12'
18'
25
4
16

Temper.

Rainfall

Temp.

Neerslag

7,9
9,5
8,0
12,5
12,1
12,9
16,3
12,7
15,6
17,4
15,0
13,8
15,6
22,2
18,6
16,0
17,3

17
7
31
3
5
20
2
18
23
19 l
58 1
44
40

Tempei

Rainfall

25
25
6

1947
1

Periode van bloei en gewasbemonstering der granen.
Periodoffloweringandsampling ofgrain-crops.

TABLE 19. Averageday-temperature in °Candrainfallinmmfrom beginning of sowing-period inthe
years 1946,1947and1948 (10daysperiods)

Overdezegroeitijden warentemperatuurenneerslaggemiddeld:
1946:temperatuur 13,7°C,neerslag 179mm
1947:temperatuur 15,6°C,neerslag 100mm
1948:temperatuur 12,5°C,neerslag 145mm

De groeiperiode was dus in 1948het koudst, in 1946het natst. Het temperatuurverschil wordt nogletspregnanter bij beschouwingvan deeerste60dagen:
1946: temperatuur 11,9°C,neerslag 74mm
1947:temperatuur 14,9°C,neerslag 70mm
1948:temperatuur 10,5°C,neerslag 83mm

Erisredenomaantenemendatdezeeerstegroeimaandenvanbeslissendebetekenis
zijn voor deopname van mineralen, omdat accumulatiedaarvan immers voorafgaat
aan de vorming van droge stof; dit geldt zekervoor kalium (zie o.a. VAN ITALLIE
Aangeziendetemperatuurverschillenhetmeestopvallendzijn,isdewaarschiinliikheidgroot,datdezefactorverantwoordelijkisgeweestvoordeuiteenlopendegehalten
die bij de meestegewassen mverschillendejaren werden aangetroffen Hierbii moet
men denken aan 2manieren,waaropdetemperatuursinvloedtotuitingkomtenwel:
le. door toenemendeuitdrogingvandegrond metstijgendetemperatuur,eengevolg
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zowelvan rechtstreekse indroging van degrond alsvan indirectevia de verhoogde
transpiratie der gewassen;
2e. door rechtstreekse invloed op de physiologie van de plant.
De onder le genoemde uitdroging van de grond veroorzaakt een stijging van de
zoutconcentratie van het bodemvocht. Deze stijging was in het warmejaar 1947 zeer
belangrijk, zoals door VAN DEN BERG (1950) is aangegeven. Vanaf de zaaiperiode tot
aan het bloeistadium kunnen de zoutcijfers ongeveer tot het 1|- a 2-voudige van de
begincijfers zijn opgelopen; die in dejaren 1946 en 1948 zijn gedurende deze periode
weinig veranderd, al is een tijdelijke verhoging gedurende de eerste groeiperiode in
hetjaar 1946 wel waarschijnlijk.
Men mag aannemen dat deconcentratiestijgingen derkationenvan dezelfde grootteorde zijn geweest als dievan het chloor.
Is het nu mogelijk de opmerkelijke jaarverschillen in ionen-opname te verklaren
uit het verschil in vochtgehalte van de grond en de daarmee gepaard gaande concentratievariatie?
Proeven met oplopende watergiften, in-de literatuur beschreven, laten geen eensluidende conclusie toe. Wel wordt algemeen een daling van het N-gehalte gevonden
bij toediening van meer water. Dit is b.v. bij tarwe, haver en gerst gevonden door
GREAVES en CARTER (1923/24), bij suikerbieten door KRUGER en WIMMER (1927) en
door VAN SCHREVEN (1937).
De invloed op de opname der kationen is echter zeer verschillend. GREAVES en
CARTER vonden bij hun irrigatie-veldproeven met stijgende hoeveelheden water een
toename van K-, Ca- en Mg-gehalten in de korrels van tarwe, haver en gerst; de stijging van het Ca-gehalte was relatief het grootst.
Bij KRUGER en WIMMER'S potproeven met suikerbieten werd in het loof bij ruimere
vochtvoorziening meestal een stijging van het Na-gehalte en een daling van het Cagehaltegevonden; kalium en magnesium stegeninhet ene,maar daalden in het andere
jaar. VAN SCHREVEN'S potproeven met suikerbieten hadden tot resultaat dat het Kgehalte daalde en het Na-gehalte steegmeteenvermeerderingvan dehoeveelheid toegediendwater. Een duidelijke lijnvaltuit dezeonderzoekingendusnietafteleiden,wat
wellicht aan allerlei verschillen in proefomstandigheden toegeschreven moet worden.
Ook over de rechtstreekse temperatuursinvloed op de zoutopname zijn de resultaten van in de literatuur beschreven proeven allerminst eensluidend. PETRIE (1927),
werkend met 0,1 molaire oplossingen van enkelvoudige zouten vond bij parenchymweefsel uit peenwortels, dat met stijgende temperatuur steeds de opname van anionen
steeg, die van kationen daalde. BROYER en HOAGLAND (1943) werkten met watercultures, die een mengsel van zouten bevatten en konden bij temperatuurstijging zowel voor nitraat, als voor kalium, calcium en magnesium een verhoogde opname in
gerstplanten vaststellen. Deze proeven liepen steeds over een zeer korte periode. In
een anderepublicatiewijst HOAGLAND (1944) er op, dat de versnelling van zoutophoping door verhoogde temperatuur niet voor alle ionen gelijk behoeft te zijn en dat
voor kalium meestal relatief de sterkste opnamestijgingen optreden bij temperatuursverhoging. Bij vergelijking van de water- en zoutopname wijst de auteur er bovendien
op, dat o.a. kalium en nitraat veel sterker dan water worden opgenomen, calcium en
fos'faat daarentegen minder. Omdat bij temperatuurstijging de wateropname wordt
bevorderd,valthieruitaf teleiden,dat kalium ennitraat bijverhogingvan temperatuur
relatief meer toenemen dan calcium.
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Een relatief sterkerestijgingvan kaliumdanvancalciumbijverhoging van de transpiratie is eveneensgevonden door FREELAND (1936).Ook de door GERICKE (1921) gevonden omstandigheid, dat bij hogere temperatuur een voedingsoplossing met een
lager K-gehalte beter voldoet, wijst op een relatief sterke stijging van de K-opname
bij hogere temperatuur.
Tenslotte kunnen nog enige algemene ervaringen aangehaald worden. RUSSELL
(1937) vermeldt, dat bij verschillende gewassen een K-bemesting vooral effectief is in
koude, zonloze jaren. Blijkbaar wordt dan kalium moeilijker opgenomen. Ook van
stikstof is bekend, dat deze in koude, vochtigejaren en klimaten minder wordt opgenomen. Vooral bij granen is deze klimaatsinvloed geconstateerd (FEEKES 1941).
Uit bovenstaande bespreking van de literatuur mag alsvaststaand afgeleid worden
dat hoge temperaturen, waardoor in het algemeen de transpiratie van de plant en
de uitdroging van de grond toenemen, in ieder geval een stijging van de K- en Nopname veroorzaken in vergelijking met lagere temperaturen. Of in dat geval de
Ca-opname vermindert is minder zeker, maar wel schijnt vast te staan, dat de Caopnameachterblijft bij hogeretemperaturen. De gegevensovernatrium en magnesium
zijn te schaars om daarop conclusies te bouwen.
Deze resultaten geven een goede steun aan de gegevens der proeven in 1946-1948.
Slechts het N-gehalte in 1946 gedroeg zich niet geheel overeenkomstig de verwachting; dit gehalte week bij de meeste gewassen weinig af van dat in 1948 en was zelfs
bij zomertarwe wat lager. In de eerste plaats moet er echter op gewezen worden dat
het temperatuursverschil tussen 1946 en 1948 gering was; verder was de neerslag in
1946tot aan het bloeistadium ruim,waardoor o.a. dezoutconcentratie inhet bodemvocht ongeveer constant bleef. De mogehjkheid is niet uitgesloten, dat de N-voorziening meer samenhangt met de vochtigheidstoestand van de grond dan rechtstreeks
met de temperatuur, in diezin dat de N-voorziening ruimer wordt bij uitdroging van
de grond. Daarop zou ook de ervaring, dat zandgronden granen met hoger N-gehalte geven dan devochthoudender kleigronden, kunnen wijzen (FEEKES 1941).
4.

KARAKTERISTIEKE VERSCHILLEN IN ANIONEN-OPNAME

Vooral bij de vergelijking van gehalten in enkelegroeistadia kwam de grote invloed
van de plantensoort op het verloop van die gehalten aan het licht. Er bestaat dus alle
aanleiding om nader in te gaan op de opname van zouten door de plantensoorten
onder invloed van stijgende zoutgehalten in de grond.
In het onderstaande wordt deze invloed eerst nagegaan bij de opname van chloor.
stikstof en fosfor. Het ligtvoor dehand, dat degegevens overdeCl-gehaltenhet meest
beloven voor een nader inzicht in het begrip „zoutgevoeligheid".
Chloor
Op normale gronden komen reeds vrij grote variaties voor in Cl-gehalten van de
(verschillende) plantensoorten. Deze gehalten vertonen beperkte schommelingen in
de verschillende jaren en varieerden in de proeven bij dit onderzoek op de niet-geinundeerde gronden tussen devolgendegrenzen:
Vlinderbloemigen
Zomertarwe
Gerst en haver . . . . . . :
Suikerbieten en aardappelen

: 15-20 "1
: 20-30 I
„.
35-50 fm S a eq CIper 100gram droge stof
: 45-70 J
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Op zoute gronden lopen de gehalten uiteraard omhoog, maar de reactie van verschillende gewassen op toenemende zoutcijfers van de grond vertoont een brede variatie. Daarvan getuigt figuur 9, waar verband is gelegd tussen zoutgehalte van de
grond en Cl-gehalte van de gewassen erwten en zomertarwe, bij welke gewassen de
reactie het sterkst uiteenliep.
Fig. 9. Het verband tussen Cl-opname en zoutcijfers van
de grond in 1948

OAR1

oJ , i
6

5

10 c . _ . 0

Fig.9. Therelationbetween Cl-uptakeandsalinityfigures
of thesoilin1948

Gewassenproefvelden ( • erwten (peas)
o \ Inundatieproef
Experimental fields \ Azomertarwe [spring wheat)A j Inundation-exp.

De met toenemende zoutcijfers van degrond bijna rechtlijnigstijgendegehaltenbij
erwtenenerzijdsendesneltoteenasymptotischewaardeoplopendegehaltenbijzomertarwe anderzijds vertegenwoordigen alshetwaretweeextremereacties.Hetmerendeel
der gewassen vertoonde soortgelijke reacties, zij hetop verschillend niveau.
Zo werd het reactietype van zomertarwe ook gevonden bij zomergerst, haver en
suikerbieten. Deze gewassen zijn dus in staat, ondanks overvloedig en toenemend
aanbod van Cl-ionen in het milieu, de Cl-opname in sterke mate af te remmen.
HARMERenBENNE(1941)vondenditeveneensbijsuikerbieten,groeiendopproefvelden
met stijgende hoeveelheden keukenzout, terwijldejong geoogste tarwein deproeven
°'°c l

FIG. 10. Het verband tussen Cl-opname enzoutcijfers van
de grond. Gewassenproefvelden 1948.

FIG. 10.TherelationbetweenCl-uptakeandsalinityfigures
of thesoil. Experimentalfields1948
A wierbonen (horse-beans)
• v\as(flax)
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van LIPMAN, DAVISenWEST(1926)tot7000d.p.m.NaClindevoedingsoplossing zeer
effectief was, wat de uitsluiting van chloor betreft.
Geheel anders was in dit opzicht het gedrag van erwten, bruine bonen en aardappelen. Deze soorten kunnen blijkbaar veelminderweerstand bieden aan een overmaat aangeboden chloor, zodat degehalten bijna rechtlijnig toenamen onder invloed
van stijgende zoutcijfers. De resultaten van GAUCH en WADLEIGH'S watercultures
(1945)met bruine bonen bevestigen ditgedrag.
Een overgang tussen de bovenbeschreven reactietypen werd bij wierbonen en vlas
'aangetroffen; bij lagere zoutcijfers reageerden dezebeidegewassen als zomertarwe,
terwijl bijhogezoutcijfers eenstijgingingehalteoptrad (fig.10).
De beschreven wijzen van Cl-opname kunnen beschouwd worden als te behoren
tot een continuereeksvanreactietypen,zoals schematischinfiguur11 isweergegeven.
CI IN PLANT

FIG. 11. Cl-opname door verschillende gewassen (1-5) onder invloed van stijgende
Cl-gehalten van het substraat (schematisch)

Cl IN SUBSTRAAT

FIG. 11. Cl-uptakebydifferentcrops(1-5)under
influenceof increasing Cl-content of
substratum {schematic)
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In de reeds eerder opgenomen figuur 8 ziet men eveneens een plotselinge toename
van het Cl-gehalte van tarwe in het oogststadium bij een C-cijfer van ± 11,5. Het
groeistadium, waarbij de cijfers worden vergeleken, is dus niet zonder betekenis.
Tenslotte moet nog gewezenworden op het verschilin niveau, waarop het Cl-gehalte zich beweegt bij de gewassenproeven 1948 en de inundatieproef 1948.Bij de inundatieproef ligt het Cl-niveau lager dan bij de gewassenproeven, wanneer men gehjke
zoutcijfers van dezeproefseries vergelijkt (fig. 9).Dit geldtvoorverschillende gewassen
en wijst waarschijnlijk op de invloed van de kationensamenstelling van bodemvocht
en adsorptiecomplex op de Cl-opname. Bij de inundatieproef was immers het Ca- v
aandeel hoger dan bij de gewassenproeven (tabel 7 en 6). Op de betekenis van deze
ionenverhouding voor de Cl-opname zal later teruggekomen worden.
Het blijkt, dat de karakteristiek van de Cl-opname voor een bepaald gewas niet
geheelconstant is,maar onder invloed van verschillende in-enuitwendige omstandigheden verschuivingen kan ondergaan.
Stikstof
Het is bekend, dat het N-niveau van verschillende gewassen zeer ongelijk is; de
vlinderbloemigen bevatten b.v. veelmeer stikstof dan de granen, indien gelijke groeistadia vergeleken worden.
Het was reeds spoedig opgevallen, dat het N-gehalte op zoute gronden vaak hoger
was dan op normale gronden zonder dat in die gevallen het groeistadium of de Nbemesting (factoren, die beide het N-gehalte sterk bei'nvloeden) een rol gespeeld kon
hebben. Figuur 13geeft de N-gehaltenvan erwten en zomertarwe in het bloeistadium
op degewassenproefvelden 1948,inverband gebracht met dezoutcijfers van de grond.
%N
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FIG. 13. N-gehalte van gewassen bij toenemende zoutcijfers van de grond
1. erwten
2. zomertarwe
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FIG. 13. N-contentof crops withincreasingsalinity figures
of thesoil
1. peas
2. springwheat

Bij deze proeven werd geen verandering van betekenis gevonden in het N-gehalte
van erwten en een vrij sterke verhoging van dit gehalte bij zomertarwe. Hoewel de
resultaten niet bij alle proefseries in de verschillendejaren geheel gelijkvormig waren,
werd in het algemeen geconstateerd, dat de N-gehalten der vlinderbloemige gewassen
vrij stabiel en dievan de overige gewassen meestal hoger waren op zoute gronden in
vergelijking met normale gronden.
De vraag is nu, waaraan deze verhoging moet worden toegeschreven. Door HARMSEN* is gevonden dat in de met zout water ge'inundeerde gronden een N-verrijking
optrad, die na verbouw van een gewas in eenjaar weer verdwenen'was. Mede uit het
onderzoek van WESTERHOF c.s. (1951) bleek, dat deze verrijking optrad indien de
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grond langdurig gei'nundeerdwasgeweest; alsmogelijke oorzaak werd o.a. de afzetting vanjong organisch materiaal genoemd.
VooreenverklaringvandestijgingderN-gehaltenindegewassen opzoute gronden
verdienen nu devolgendeoorzaken nadere overweging:
a. Invloedvandebovenbeschreven N-verrijkingvandegrond.
b. Invloedvandemonsternamevanhetgewas.
Omdat op zoute gronden groeivertragingen optreden, kan gelijktijdige bemonsteringvangewassenopnormaleenzoutegrondenbetekenen dathetgewasopzoute
grondalshetwareineenjongerstadium(methogerN-gehalte)wordt bemonsterd,
zonder dat dit direct morphologisch zichtbaar is.
c. Bei'nvloedingvan deN-opnamedoor een ofmeercomponentenvanhetzout in de
grond.
d. Een combinatie van dehierboven genoemde oorzaken.
Deeerstefactor iszonder twijfel in velegevallenvanbetekenis geweest,vooral op
gronden die langdurig ge'inundeerd waren geweest en waarvan het eerstverbouwde
gewasnainundatiewerdonderzocht. Ditblijkt ookuit derechtstreeksebepalingvan
dehoeveelheid nitraat ennitrietinhetbodemvocht,in 1946uitgevoerd ophetlaboratorium van deNoordoostpolderwerken te Kampen. Enkeleresultaten van deze analyses waren bijvoorbeeld:
Proefveld

Gw 21
Gw 5
Gw 12
Gw 37

G-cijfer

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

mg aeq NO a 4- NO a per 1
bodemvocht

0,2
0,2
2,7
8,4
1,7
7,7

Afgezien van de onregelmatige opklimmingmet stijgende zoutcijfers is een duidelijkeverhogingvanhet gehalteaannitraatplusnitrietopgetreden.Ookde natuurlijke
begroeiingreageerdeop deN-verhogingvandegrond (BARKER 1950).
BijzeerkorteinundatiesisvaneenN-verrijkingvandegrondnietsgebleken (HARMSEN1946en*).DaaromzalvergelijkingvandeN-gehaltendergewassenbijdeinundatieproef 1948(duur van deinundatie: enkeledagen) eengoedvoorbeeldkunnenleveren
van de invloed van andere factoren op het N-gehalte. Nu vertoonden deze gehalten
opdegeinundeerdevakken slechtsgeringeafwijkingen vandieopdenormalevakken,
met uitzondering van diegevallen, waarin het zoutcijfer noghoogwas.Bijeen zoutcijfer van 15washet N-gehaltevan zomergerstduidelijk hoger, bij C = 12,6dat van
zomertarwe,bij C = 5,5datvanaafdappelloof. Bijdevlinderbloemigenbleefhetgehalte ook bij hogezoutcijfers ongeveer constant.
Bij deze proef kan zich de tweede, onder b genoemde mogelijkheid voorgedaan
hebben;bijdehierbovenvermeldezoutcijfers immerswarengroeiremmingen duidelijk
merkbaar. Tochblijft demogelijkheid opendathetzoutindegrondophetN-gehalte
invloed heeft uitgeoefend.
Meer zekerheid over deze bemvloeding bestaat bij enkele proefvelden uit de serie
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gewassenproeven 1948. Het N-gehalte van de gewassen gerst, tarwe, haver, vlas en
suikerbieten steeg bij deze proeven reeds bij de laagste zoutcijfers tot een asymptotische waarde. Groeiremmingen traden bij deze gewassen bij lage zoutcijfers niet op.
Bovendien hadden dievelden reeds in 1947een redelijk geslaagd gewas gedragen; op
een veld was zelfs in 1946 al een behoorlijk gewas verbouwd. Volgens HARMSEN* en
WESTERHOF C.S. (1951) mag dus verwacht worden dat de nalevering van extra stikstof op deze drie proefvelden gering geweest is. De hiervoor onder a en b genoemde
factoren komen derhalve in dit gevalniet in aanmerking om deverhoogde N-gehalten
der gewassen teverklaren, zodat de waarschijnlijkheid groot is,dat deN-opname hier
onder invloed heeft gestaan van eenof meerminerale componenten in de grond.
De reden, dat op de gewassenproefvelden met lage zoutcijfers een andere reactie
is opgetreden dan bij de inundatieproef moet wellicht gezocht worden in de verschillende complexbezettingen. Relatief bevatte immers het complex van de grond der
gewassenproeven meer natrium, magnesium en kalium en minder calcium (hoofdstuk II). Indien deze verklaring juist zou zijn, volgt daaruit dat vooral een sterke
verlagingvan het Ca-niveau ten opzichte van natrium en andere kationen invloed zou
hebben op de hoogteper N-opname, althans bij bepaalde gewassen.
Een dergelijk gevolg van de relatief verminderde hoeveelheid calcium in het milieu
is vaak waargenomen. HAYWARD en LONG (1943) vermelden hogere N-gehalten met
de toename van NaCl en Na 2 S0 4 in de oplossing bij tomaten, terwijl hetzelfde voor
vlas gevonden werd door HAYWARD en SPURR (1944). Ook in een overzicht over de
rol van kalium en natrium in bodem en plant geeft MAYER (1951) er verschillende
voorbeelden van, dat beide ionen de N-opname bevorderden. Daarnaast vonden
GAUCH en WADLEIGH (1945) geen N-vermeerdering in bonen bij toenemende Natrappen in de voedingsoplossing. Het laatste is in goede overeenstemming met de
behandelde resultaten op zoute gronden, waar immers ook het N-effect door natrium
ontbrak bij vlinderbloemigen.
Fosfor
Uit onderzoekingen o.a. van VISSER (1942A) blijkt, dat de in de grond aanwezige
P-voorraad niet alleen invloed heeft op de opbrengst der gewassen, maar ook een
correlatie vertoont met de P-gehalten van de gewassen. Boven een P-citr cijfer in de
grond van ± 50stijgen degehalten aan fosfor in het gewasweinig of niet meer.
De bepalingen van P-citr bij de hier besproken proeven gaven cijfers, zowel boven
alsbeneden de hier genoemde grens enwelvan 30tot 70.De gehalten van de gewassen
correleerden evenwel niet sterk met deze verschillen in de grond; omdat alle proefvelden een bemesting ontvingen tegen 80 kg P 2 O s per hectare behoeft dit geen verwondering te wekken.
De invloed van het zoutcijfer van de grond op deP-gehalten in het gewas was nogal
afwisselend, al overwoog een dalende tendenz van gehalten bij stijgende zoutcijfers.
De daling trad echter duidelijk op bij de vlinderbloemigen. Figuur 14 brengt deze
daling bij erwten in beeld.
Bij wierbonen en bruine bonen werd een soortgelijke daling gevonden, evenals bij
erwten vooral in hetjaar 1948.
Deze zoutinvloed op het gehalte aan P 2 O s bij vlinderbloemigen wordt slechts ten
dele bevestigd door de reeds eerder genoemde proeven van GAUCH en WADLEIGH
(1945)met bruine bonen. Deze onderzoekers konden slechts een duidelijke gehaltedaling vaststellen bij opklimmende hoeveelheden CaCl2 in het substraat.
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Wat de reactie van andere gewassen aangaat, hebben noch GAUCH en EATON (1942)
bij zomergerst,noch EATON(1942)bij lucerne, tomaten en suikerbieten een duidelijke
invloed van toenemende zouthoeveelheden op net P-gehalte kunnen bespeuren.
In het voorgaande viel het accent op de;opname der anionen onder invloed van
net zoutcijfer van degrond bij verschillende gewassen. Men kan in aansluiting daarop
ook de vraag stellen of bij deze opname ook onderinge_relaties bestaan in analogie
met de antafpmsjische effej^ejijdieJiij^kalionen zo goed bekgnd yjjn
'
—
De beantwoording van deze vraag wordt uiteraard sterk bemoeilijkt door de vanerende hoeveelheid, die van ieder anion in de grond aanwezig is en die voor stikstof
bovendien onbekend is. Verder ishet waarschijnlijk dat deplant enerzijds zal trachten
de behoefte aan noodzakebjke elementen te dekken en die van overbodige stoffen
zoveel mogehjk te beperken Hoe effectief verschillende gewassen in dit opzicht zijn
is by de besprekingvan de Cl-opname al gebleken.
Aan de hand van enkele voorbeelden zal niettemin getracht worden, een indruk
over een eventuele wederzydse beinvloeding te krijgen. Daartoe zijn de gegevens van
zomergerst en wierbonen, afkomstig van de gewassenproefvelden 1948 gekozen en
e
in figuur 15grafisch uitgezet tegen het zoutcijfer van de grond
'8
Om het percentage opgenomen P 2 0 5in verband te kunnen brengen met de P-voorraad m de grond zijn de P-citr cyfers in deze voorstelling vermeld
De gecomphceerde verhoudingen komen in deze figuur goed uit; de volgende opmerkmgen kunnen gemaakt worden:
'
vuigcuue op
1. De opgenomen hoeveelheid P O s correleerde bijzomergerst misschiennog enigermate met het P-citr-cijfer van de grond, maar bij wierbonen in 't geheefnfet
2. Uit het gemiddeldeverloop der opgenomen anionen bliikt Hat^ c+»,i
\ •
van het P 2 0 ? -gehalte samengingi S t een ^ m T Z ^ t ^ Z X ^ l l
chloor en stikstof (by wierbonen) in de plant.
^mergers;; ot van
3. Wanneer punten met weinigverschilin zoutcijfers van de grond vergeleken worden
is een zekere overeenkomst tussen N- en Cl-onnamf. n„ m ;7i, u
°, , "
wierbonen een tegenstelling bestond tussen h t £ K aan P O e ^ T ^
^
P a 5 enerzi
aan stikstof en chloor anderzijds.
°
Jds en dat
Hoewel te veel onbekende factoren, zowel in de erond a k i„ u~*
titatieve verklaring onmogelijk maken mag uk het voorgaandez e k e ? ' K T ^ n "
W rdCn
dat zowel synergismen als antagonismen een rolv e r v u l l e n b i r d e o n n a S
°
Deplant tracht hiermedeeenongelimiteerdeo v e r s t r o S ^ ^ Z S
^ T ^
zij het dat de ongewenste elementen soms een v e r m e e X I n g1 ^ ^ ° ^ ? m e " '
g
de noodzakelijke.
onaergaan ten koste van
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FIG. 15. Vergelijking van P 2 0 5 -,N-enCl-gehaltenbij stijgende zoutcijfers van degrond
A. zomergerst {spring barley)
B. wierbonen {horse-beans)
°fo P2055
1.0-f

% PoOn
1.0-T b
-'ST""•5S
0.8i

^
^ \ ^ «35

0.6

•52^

\.30
\ l S !

'5-20
FIG. 15. Comparison ofPjOc,-,N- en Cl-contents withincreasing salinityfiguresof thesoil
5. KARAKTERISTIEKE VERSCHILLEN IN KATIONEN-OPNAME

Dedalingvan calcium en detoename vannatrium, magnesium en kalium aan het
bodemcomplex bij stijging van het zoutgehalte van de grond (hoofdstuk II) doet a
priori gelijke tendenzen verwachten voor degehalten dezerionen in degewassen.
Het gedrag der verschillende gewassen bij de kationen-opname kan o.a. nagegaan
worden aan dehand van figuur 16en 17,waarin verband is gelegd tussen zoutcijfers
van degrond enopgenomen kationen door de gewassen zomergerst, zomertarwe en
erwten,verbouwd op degewassenproefvelden endeinundatieproef 1948.
De resultaten van de hier gereproduceerde proefseries, vooral uitgedrukt in de
gemiddeldelijnen, verschillen voor kalium vrij sterk tengevolge van de nogal uiteenlopende K-gehalten van de gewassen op normale gronden. Op hun beurt staan deze
onderinvloedvan deK-gehalten van degrondenhetisvanbelangtevermelden, dat
de op normale grond gelegde gewassenproefvelden een KHCi-gehalte hadden van
resp.0,024en0,020%(%afslibbaredelenresp.31 en45),terwijl hetnormalevak van

5-20
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FIG. 16. Kationen-opname (inmgaeqper 100gdroge stof)bij stijgende zoutcijfers van degrond
links: zomergerst
rechts: zomertarwe
• Gewassenproefvelden (Experimentalfields)1948
° Inundatieproef (Inundation-experiment) 1948
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FlG; 16. Cation-uptake(inm.e.per 100g drymatter)with increasingsalinityfiguresof thesoil
left: spring barley
right: spring wheat

deinundatieproef grond bevatte met eenKHCI-gehaltevan 0,037% en 23% afslibbaredelen.Dezeverschillenkomentrouwens00knaarvorenbijhetpercentagekalium
inhet adsorptiecomplexvan deniet-gei'nundeerdegronden;ditwasresp.2,5en2,3%
bijdegewassenproefvelden en5,2%bijdeinundatieproef.
Aan dezeverschillenmoet het meestalverschillendebeginpunt van deK-opnamecurve toegeschreven worden. Het is duidelijk dat de bovengenoemde KHC1-cijfers
een traject vormen, waarbinnen als regelhet K-gehalte der gewassen stijgt met toenemende KHCrcijfers van degrond (zieo.a. VISSER1942A).
Om beide proefseries te vergelijken zal men van een gelijke beginwaarde van
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N

FIG. 17. Kationen-opname
door erwten

FIG. 17. Cation-uptake of
peas

opgenomen kalium moeten uitgaan, waarvoor naar verkiezing het gehalte der gewassenopdegewassenproefvelden, datvandeinundatieproef ofeengemiddeld cijfer
kan dienen.
Voor een vergelijking van de gewassen onderlirig doen de verschillen tussen de
proefseries uiteraard nietterzake.
Kalium
Uit de gegevens van de gewassenproefvelden blijkt, dat terwijl het K-gehalte van
zomergerst gemiddeld constant bleef met stijgende zoutcijfers, bij erwten een aanzienlijke gehaltestijging optrad, terwijl bij zomertarwe reeds bij lagezoutcijfers een
toenamevanhetgehalteoptrad,waarnabijhogerezoutcijfers weereengeringedaling
te zien was.Worden alle onderzochte gewassen in deze proefserie gerangschikt naar
de mate, waarin het K-gehalte steeg met oplopende zoutcijfers van de grond, dan
ontstaat de volgorde: haver-zomergerst-zomertarwe-vlas-aardappelen-bruine bonenwierbonen-suikerbieten-erwten.
Men zou kunnen zeggen, dat de gewassen hun K-voorziening meer trachten te
versterken, naarmate zein dezereeks verder achteraaai staan.
Natrium
Het is bekend dat Na-gehalten van cultuurgewassen, groeiend op een normaal
substraat datweinignatrium bevat, sterk uiteenlopen (VANITALLIE 1935, COLLANDER
1941).
Onder invloed van toenemende zoutgehalten van de grond treden bij de opname
twee karakteristieke reactie-typen op:
a. Een sterke stijging van het Na-gehalte bij lage zoutcijfers en handhaving van het
bereikte niveau bij verdere toename van natrium in de grond. Behalve bij erwten
engerst (figuur \f> en 17)werd dezereactie bij haver en suikerbieten gevonden.
b. Een zeer geringe toename van het Na-gehalte, zelfs bij hoge zoutcijfers. Evenals
tarwe, trachtten ook bruine bonen zo langmogelijk natrium uit te sluiten.
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Eentussenpositiewerdingenomendoordegewassen:vlas,aardappelsenwierbonen.
Menzouopgrondvandezereactieskunnenmenen,datofhetvrijconstanteniveau
van natrium aan het complex (tabel 5en 6),of demet dehoeveelheidnatrium in het
bodemvocht eveneens stijgende hoeveelheid calcium (hoofdstuk II) verantwoordelijk
wasvoorhettamelijk constante Na-niveau indegewassen.
Tegen het eerste pleit vooral het gedrag van het Na-gehaltein degewassen van de
inundatieproef; bij deze proef steegimmershet Na-percentage van het complex met
toenemende zoutcijfers (tabel 7)terwijl toch meestalin het gewasreeds bij lage zoutcijfers en eenvrij lageNa-bezettingvan het complexasymptotische waarden van het
Na-gehalte gevonden werden. In figuur 16is dit vooral bij zomergerst duidelijk.
Overhettweedegeeft deliteratuur eniguitsluitsel.Zovond VANSCHREVEN(1937A)
bij suikerbieten in potten met lichte kleigrond eenzelfde beeld van het Na-gehalte in
het loofalsonderabeschrevenbijdedoorhemgerealiseerdezouttrappendoormiddel
van NaCl-toevoeging. De reactie van bruine bonen bij de proeven van GAUCH en
WADLEIGH (1945)wasvolkomen gelijk aan die,beschreven onder b.In dezegevallen
werdalleenNaCltoegevoegdenveranderde denatrium/calcium-verhouding dussterk
bij toename van de zouthoeveelheid, terwijl de reacties van het gewas gelijk waren
aan die bij de hier beschreven proeven.
De opname van natrium staat dus wel zeer sterk onder invloed van de aard van
het gewas.
Calcium
De opnamereactie der gewassen verschilde sterk en beantwoordt niet aan deverwachting,dat algemeeneendalingzou optreden bijstijgendezoutcijfers. Dein figuur
16en 17gereproduceerde gegevens laten drie typen van reactie zien:
a. Qngeveer gelijkblijvende Ca-gehalten over het gehele zoutcijfertraject bij zomertarwe.
b. Een daling van het gehalte bij lage zoutcijfers, die bij hogere zoutcijfers weer in
een stijging omsloeg bij erwten. De gewassen vlas, bruine bonen en wierbonen
(hetlaatstegewasnietbij deinundatieproef 1948)reageerden opgelijkewijze.
c. Een gehalte-daling bij lage zoutcijfers en een gelijkblijvend niveau bij toenemend
zoutgehalte van de grond bij zomergerst. De reactie van suikerbieten, haver en
aardappels kwamhiermeeovereen.
De meest onverwachte, onder b beschreven reactie vindt steun in de literatuur en
welin het werk van GAUCH en WADLEIGH (1945).Bijeen proef met bruinebonenin
watercultures met verschillende NaCl-trappen, vonden deze onderzoekers stijgende
Ca-gehalten inblade.renenStengels.Dat zijgeenaanvankelijke dalingvanhetgehalte
vonden, kan verband houden met het feit, dat de laagste zouttrap bij hun proeven
ca 1| gram NaCl per liter oplossing was.
Het niveau-verschil, dat bij gerst entarwewerd gevonden tussen inundatieproefen
gewassenproefvelden weerspiegelt de invloed van de verschillen in milieu.
Uitdesterkeverschilleninreactiekomtopnieuwdegroteinvloedvandeinwendige
eigenschappen der plantensoorten tot uiting.
Magnesium
Deopnamevan ditelementvertoonde onderinvloedvan stijgende zoutcijfers in de
grond eveneens uiteenlopende karakteristieken voor de verschillende gewassen. Als
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uitersten moeten de gewassen zomergerst met ongeveer gelijkblijvend niveau en
erwten met een sterk toenemend gehalte genoemd worden. De in het algemeen optredende stijging van het gehalte onder invloed van toenemende zoutcijfers verliep
gewoonlijk volgensdegewassenvolgorde:zomergerst, suikerbieten, haver, zomertarwe,
aardappelen, vlas, wierbonen, bruine bonen, erwten.
Kationen-som
Na de behandeling van de meest op de voorgrond tredende kationen, zal nu het
verloop van de kationen-som nagegaan worden. Dat ook hierin grote verschillen
zullen optreden valt uit de opname van de afzonderlijke componenten af te leiden.
Voor enkele gewassen is de kationen-som in figuur 18 weergegeven.
Hieruit blijkt dat het niveau bij de gewassenproefvelden hoger lag dan bij de inundatieproef.
Om een redehjke vergelijking tussen alle onderzochte gewassen te krijgen, zijn de
gegevens in een relatieve maat uitgedrukt, met de kationen-som op normale gronden
als standaard (100). Bij uitzetten tegen de zoutcijfers, ontstaat figuur 19.In deze
voorstelling ontbreken de aardappelen, omdat er reden is voor de aanname, dat de
Ca- en Mg-analysesbij het gewas van normale gronden onjuist zijn.
De toename van de kationen-som met stijgende zoutcijfers verliepbij de verschillende gewassen sterker in een volgorde, door de nummering in de figuur aangegeven.
Zouden dergelijke curven samengesteld worden uit de gegevens van de inundatieproef 1948, dan vallen de niveau's bij alle gewassen lager uit dan bij de gewassenproefvelden, maar wel zou dezelfde volgorde ontstaan, met uitzondering van zomertarwe, waarbij in deze proefserie een relatief sterkere stijging met toenemende zoutcijfers voorkwam.
FIG. 18. Kationen-som (in mg aeq per 100 g droge stof), opgenomen door zomergerst (A), zomertarwe (B)enerwten (C)
• Gewassenproefvelden {Experimentalfields) 1948
0
Inundatieproef
{inundation-experiment) 1948

5-20

FIG. 18. Sum ofcations(inm.e.per 100g drymatter),absorbedbyspring barley(A),springwheat (B)
andpeas (C)
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De gegevens,aan dehand waarvan decurven in figuur 19zijn opgesteld, vertoonden
een vrij grote variatie, zodat de verschilleri tussen de gewassen onderling niet steeds
betrouwbaar vastgesteld konden worden. Aangezien evenwel ook bij de inundatieproef 1948en uit de summiere gegevens van 1946en 1947dezelfde tendenzen blijken,
wijzen deze gegevens ook ten aanzien van de opname der totale hoeveelheid kationen
op het belang van soorteigenschappen.
FIG. 19. Relatieve kationen-som, opgenomen door verschillende gewassen

1. zomergerst (spring barley)
2. suikerbieten (sugarbeets)
3. haver
(pats)
4. zomertarwe (spring wheat)
5. vlas
(flax)
6. wierbonen (horse-beans)
7. bruinebonen (redkidneybeans)
8. erwten
(peas)
C5-20
FIG. 19.Relativesumofcations, absorbedbydifferentcrops

In de literatuur wordt meermalen gewezen op de stabiliteit van de kationen-som
in de plant. MASCHHAUPT (1934) bespreekt gegevens uit de literatuur en proeven van
het proefstation te Groningen en concludeert dat de kationen-som vrij constant is
en de ionen kalium, natrium, calcium en magnesium elkander in equivalente hoeveelheden kunnen vervangen indien het aanbod van een ion door bemesting sterk wordt
vermeerderd.Dezelfdeverschijnselenconstateerden VANITALLIE(1935)bijverschillende
gewassen ondanks varierende Na- en K-bemestingenlaterbijItaliaans raaigras (VAN
ITALLIB 1938), HARMER en BENNE (1945) met verschillende Na-giften bij suikerbieten
en selderij en WALLACE, TOTH en BEAR (1948) met zeer verschillende K-Na-verhoudingen in het substraat bij lucerne. In al deze gevallen was echter de concentratiewijziging in het substraat tengevolge van de bemesting betrekkelijk onbelangriik
Uit de gereproduceerde figuren 18 en 19volgt, dat bij toenemende zoutconcentraties in het substraat markante verschillen tussen de gewassen onderling naar voren
komen en dat onder mvloed van hoge zoutconcentraties niet alle gewassen in staat
waren de opname van kationen binnen nauwe grenzen te houden.
Bij vergelijking van het algemene verloop der kationen-hoeveeiheid in de gewassen
onder mvloed van toenemende zoutcijfers met dat van de chloorgehalten valt de
goede overeenkomst in reactietype op.
'
De granen vertoonden zowel voor de kationen als voor chloor slechts beperkte
stygmgen, die reeds bij lage zoutcijfers hun maximum bereikten Scherpe gehalte
stijgingen met toenemende zoutcijfers traden bij erwten en bruine bonen oo terwiil
ook by wierbonen en vlas de opname voor kationen en chloor gelijkvormig'verlieD
Dezeneigmgtot overeenstemmingtussen kationen- en chloorgehalte houdt evenwel
met in alle gevallen een strenge correlatie tussen beide grootheden in Op dit verband
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zijn namelijk omstandigheden van invloed, die samenhangen met in de verschillende
jaren variabele factoren. Deze invloed zal hierna nader onderzocht worden.
6. RELATIES TUSSEN ANIONEN- EN KATIONEN-OPNAME

Bij de in de literatuur beschreven proeven van korte duur waarbij een extra zout
aan een voedingsoplossing wordt toegevoegd, vindt men vaak een mededeling over
de al of niet gelijke opname van kat- en anion van het toegevoegde zout. Het is niet
te verwonderen, dat zeer verschillende resultaten worden gevonden, indien men in
het oog houdt, dat andere in het milieu aanwezigezouten eveneens deopname van het
bijgevoegde zout bei'nvloeden. Zal gesproken kunnen worden van een al of niet evenwichtige opname, dan is een meer volledige analyse van de opgenomen ionen nodig.
Proeven met een langere duur leveren in dit opzicht het meer uniforme resultaat,
dat uiteindelijk meer anionen dan kationen zijn opgenomen. Een aantal voorbeelden
daarvan geven JACOB en ALTEN (1942), terwijl ook de in vorige hoofdstukken beschreven analyses een dergehjk resultaat geven. Zo was in 1948 bij de gewassenproefvelden de opgenomen hoeveelheid chloor in milligram-equivalenten al groter dan de
mg aeq-somder opgenomen kationen; wordt deopgenomen stikstof enhet fosforzuur
in rekening gebracht, dan is de discrepantie nog veel groter.
Binnen de plant wordt deze ongelijke opname echter gecompenseerd door de
inactivering van verschillende ionen doordat ze als component aan complexverbindingen deelnemen (stikstof, magnesium, fosfor b.v.) of organische zuren als handhavers van het evenwicht optreden.
FIG. 20. Relatie tussen chloor en kationen-somin deplant
A. zomergerst
B. erwten
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In iedergevalblijkt uithetbovenstaande, dat deopnamevan kationen en anionen
invergaandemateonafhankelijk vanelkaar schijnt teverlopen.
Op zoute gronden is het aanbod van kationen in het bodemvocht vrij nauw gecorreleerd met datvan chloor (hoofdstuk II),terwijlin devorigeparagraaf gevonden
is, dat globaal genomen de opname van kationen met stijgende zoutcijfers van de
grond gelijkvormig verliep met de opname van chloor.
Door de analyses van kationen en chloor tegen elkaar uit tezetten, kan nagegaan
worden ofin dit gevalsprakewasvan eenrelatiebij deopname.Enkele voorbeelden
daarvan zijn in figuur 20weergegeven.
Voor beidegewassen blijkt in 1946en 1947een goed verband tebestaan tussen de
opgenomen kationen en het chloor. In 1948 weken vooral de gegevens van gerst
hiervan sterk af enverliep desterke toenamevanchloor blijkbaar onafhankelijk van
de kationen-opname.
Soortgelijkerelatiesbestondenookbijdeanderegewassen,zoalsuiteenvergelijking
van defiguren19met 9en 10afgeleid kan worden.
Het opvallende verschil in relatie tussen dejaren 1946/47 en 1948 leidt er toe te
zoeken naar anderebelangrijke factoren, diein genoemdejaren eveneens verschilden
en die wellicht mede van invloed zijn geweest op het verband tussen kationen- en
chlooropname. Als meestmarkante factor werd daarvoor bij debehandeling van de
variaties in verschillende jaren het Ca-aandeel in de kationen-opname gevonden.
In figuur 21 is dan ook voor zomergerst dit relatieve Ca-gehalte uitgezet tegen
opgenomen chloor.
mg aeq
CI
100

FIG. 21. Relatie tussen chloor en percentage
calciumvandekationensominzomergerst (voor verklaring stippen ziefig.
20)
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FIG. 21. Relationbetween chlorine andpercentage calcium of cation-suminspring
barley(forexplanationof dotssee fig.
20)

Een relatievan het Cl-gehaltemet derelatief opgenomenhoeveelheid calcium was
zekeraanwezig.Nuvaltechterindeproevenvan 1948 hethoogsteCa-aandeel(32-34%)
samenmethetlaagstezoutcijfer vandegrond,zodathetinfiguur21 gevondenverband
nietzeerovertuigendzoukunnenzijn.Hiertegen kan het volgendeingebrachtworden:
de 7 gegevens van de inundatieproef 1948 (in defigurenmet x aangegeven) waren
afkomstig van veldjes waarvan dezoutcijfers van 0,6 tot 15,0 uiteenliepen. Daaruit
volgt dat het zoutcijfer van de grond weiniginvloedhadopdeopgenomenCl-hoeveel
held,zoalstrouwensaleerderwerdvermeld.Blijkbaar liggendepuntenzo dicht bijeen
omdat de relatieve Ca-hoeveelheid slechtsvan 23-25% schommelde. Daarnaast zijn
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de zeven gegevens van de gewassenproefvelden (met • aangeduid) afkomstig van
veldenmetzoutcijfers van 0,7 tot 12,2,terwijl ookdaar geenrelatiestussenzoutcijfers
en Cl-gehaltewerden gevonden. Enige invloed van derelatieve Ca-hoeveelheidis bij
dezegegevensechterwel aanwezig.
Voor depunten van degewassenproefvelden in 1946en 1947zijn enkele gegevens
in tabel20 samengebracht.
TABEL 20. Enkelegegevensvan
% opgenomen C a

22
17
16
14
14
14
12
12
11
10
10
9
Ca-uptake in % of sum
cations

Zoutcijfer v. d.
grond

_ 1

1,4
0,7
0,6
0,7
3,3
1,4
8,1
5,9
2,7
0,5
7,5
Salinity figure of the
soil

punten infiguur 21(194647)
Opgenomen
m g aeq CI

26,9
33,2
36,6
32,5
41,9
43,9
47,9
37,5
57,1
39,9
44,2
66,3
Cl-uptake in m.e.
per 100 g dr.m.

Jaar

1947
1946
1947
1946
1947
1947
1947
1947
1946
1946
1947
1946
Tear

1

niet geiinundeerd
not inundated
TABLE20. Some dataof dots infigure21 (1946/47)

Ook bij beschouwingvan decijfers in dezetabel blijkt, dat decorrelatie tussen de
relatieve Ca-hoeveelheid en het opgenomen chloor beter is dan die van opgenomen
chloor met het zoutcijfer van de grond. (Daarbij moet rekening gehouden worden
met het feit dat de normale, niet gemundeerde grond ook een zoutcijfer van ± 0,5
had, hoewelditgemakshalvenooitvermeldwordt).
Het duidelijkst blijkt de Ca-invloed, indien in bovenstaande tabel velden met geiijkezoutcijfers wordenvergeleken:vrijwelsteedsisdanopdeveldenmetdegeringste
relatieve hoeveelheid opgenomen calcium meer chloor opgenomen.
Hoeweldus sprakeisvan Ca-invloed op deCl-opname,zijn blijkbaar toch andere
omstandigheden in het spel geweest die het niveauverschil tussen 1946/47 en 1948
veroorzaakten en hing dit verschil niet met het Ca-aandeel in de kationen-opname
samen.
De betekenis van calcium voor de totale hoeveelheid opgenomenkationen kan in
figuur 22nagegaan worden.
Ook bij de kationen-opname blijkt het calcium een rol te spelen en bovendien is
hier mogelijk,watbijdeCl-opname niet geluktenl.: dejaarinvloed op dehoogte van
de kationen-opname vindt eenverklaring in het aandeelvan calciumin de kationensom.
De indruk wordt gewekt, dat een min of meer critische grenswaarde bestond van
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FIG. 22. Verband tussen kationen-som in de plant en percentage calcium daarvan. (Voorverklaring
stippen ziefig.20.)
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hetpercentagecalcium,waarbenedeneensterkestijgingvandehoeveelheid kationen
kon optreden. Voor gerst lag deze grens bij ± 16% calcium, bij haver bij ongeveer
14% calcium, zij het dat degrensin het laatstegevalveelminder uitgesproken naar
voren kwam. Het verband tussen calcium en opgenomen kationen was bij zomertarweongeveer gelijk aan dat bij zomergerst.
Deze invloed van calcium op de hoeveelheden opgenomen chloor en kationen
vertoont grote overeenkomst met degegevensder.permeabiliteitsstudies. Door BUNGENBERG DEJONG (1942) wordt aangegeven, dat onder normale groeivoorwaarden
extra toevoeging van calcium in kleine hoeveelheden een sluitende werking van het
membraan tengevolge heeft, terwijl vermindering van de normale hoeveelheid een
openende werking heeft. Voor preparaten die in samenstelling waarschijnlijk het
dichtstbijbiologischeobjecten staan,vondhijminimalevochtgehalten, dusmaximale
dichthederi bij concentraties van rondweg 0,1 N Ca-zouten. Aangezien nu de Caconcentratiesinhetbodemvochtdaarbenedenblijven, zalindit Ca-traject inderdaad
vermeerdering van deCa-hoeveelheideensluitende,verminderingeenopenende werking hebben. Deze omstandigheid maakt het te meer waarschijnlijk, dat de invloed
van calcium op depermeabiliteit zich niet slechtsbij kortdurende proeven uit, maar
gedurende degehelegroeiperiode aantoonbaar is.
BijerwtenwashetverbandtussenrelatieveCa-hoeveelheidenerzijds enopgenomen
chloorenkationenanderzijdsonregelmatigerdanbijdegranen.Reedseerderisechter
gebleken, dat hier de Cl-opname sterk onder invloed van het zoutcijfer, dus van de

%Ca
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aangebodenhoeveelheidchloorstond.Eenzelfdecorrelatiebestondooktussenaanbod
en opnamevan kationen. Dezevan debij granen gevonden sterk afwijkende situatie
hield zonder twijfel verband met de ernstige groeistoornissen, die bij erwten al optraden bij lage zoutconcentraties in het milieu en die o.a. in een sterk verminderde
droge-stofproductie tot uiting kwamen. Onder die omstandigheden was het calcium
blijkbaar niet meer in staat als regulator van de plasmamembraan op te treden. Bij
zomergerstwasoverhetgeheleonderzochte zouttraject van dergelijkeernstige stoornissen,blijkensdezichhandhavendedroge-stofvorming, geensprake.
Debovengeopperdestelling,datderelatievehoeveelheidopgenomencalciummede
deopnamevanchloorenkationenregelde,behoeft dusdeaanvullingdatzulksslechts
gold indien de normale groeiprocessen niet ernstig gestoord waren.
B. ZOUTACCUMULATIE EN GROEI
1. D E RELATIE TUSSEN ZOUTACCUMULATIE EN ZOUTGEVOEUGHEID

In figuur 19werd getoond, dat de som van de opgenomen kationen bij de verschillende gewassen sterk uiteenlopend reageerde op stijgende zoutgehalten van de
grond.Daarnaastvaltuitdefiguren9en 10 eenbeeldvandedivergentieinCl-opname
af teleiden.
De volgorde, waarin de gewassen volgens deze voorstellingen reageerden door
toenamevandehoeveelheid opgenomen zouten onderinvloedvanhetzouter worden
van degrond, roept onmiddellijk associaties op met devolgorde ten aanzien van de
zoutgevoeligheid.
Deonderzochtegewassenondergingenimmersintoenemendemateoogstdepressies
tengevolgevan zout volgensdereeks:
zomergerst-suikerbieten-haver-zomertarwe-vlas-aardappelen-wierbonen-erwten-bruine
bonen (VAN DEN BERG 1950).
Daarbij kunnen devier eerstgenoemde gewassen alsweinig en debeide laatste als
zeer zoutgevoelig beschouwd worden.
Bijvergelijking van dezegegevensmet debovengenoemdefigurenlijkt hetnu, dat
de weinig zoutgevoelige gewassen in staat zijn geweest zich tegen een overstroming
metzouten teverweren,zodat dehoeveelheid opgenomen kationen enchloor binnen
bepaaldeperkenbleef.Dezeergevoeligegewassenmistenblijkbaar dezemogelijkheid
enbevatten reedsbij lagezoutcijfers sterkgestegen hoeveelheden chlooren kationen,
als gevolgwaarvan devormingvan droge stof ernstig gehinderd werd.
De gewassen vlas, aardappelen en wierbonen namen zowel wat zoutgevoeligheid
als wat ionen-opname (fig. 10 en 19)betreft eentussenpositiein;terwijlbijlagezoutcijfers de kationen en het chloor blijkbaar sterkeweerstanden ontmoetten bij de opname,steegdezelaatsteineenbepaald zouttraject zeersterk. Hetisopmerkelijk, dat
deze plotselinge zouttoename in het gewas correspondeerde met een vrij abrupte
dalingvan de opbrengst.
Hetverbandtussendeopnamevankationenresp.chloorenerzijds endeopbrengst
anderzijdswordtnogeensduidelijk gedemonstreerdinfiguur23 waardegegevensvan
zomergerst, vlas en erwten alsvoorbeeld zijn weergegeven.
Uit dezefiguurvalt af te leiden, dat eenzeer sterke toename van geaccumuleefde
kationen ofchloor gepaard gingmet eenvalvan deopbrengst tot zeerlagewaarden.
Deze correlatie schijnt algemeen geldig te zijn, daar de overige gewassen een beeld
vertoonden, steeds overeenkomend met dat van een der gewassen in bovenstaande
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FIG. 23. De som deropgenomen kationen inmgaeq (A)enhet Cl-gehaltein mgacq(B),vergeleken
met de relatieve opbrengst (C)van enkele gewassen bij stijgende zoutcijfers van de grond
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FIG. 23. Thesumofabsorbedcations inm.e. (A)andtheCl-content inm.e.(£),incomparisonwiththe
relative
yield (C)of spring barley (left),flax (centre) andpeas (right)
Q-20= salinityfigures of thesoil

figuur. De gegevens van suikerbieten, haver en tarwe correspondeerden met die van
gerst,wierbonenkwamenovereenmetvlasenbruinebonenslotenzichaanbijerwten.
Deproductie van eengewashangt dusblijkbaar nauwsamenmet demate,waarin
. •hetgewaszouten(vooralchloor)accumuleertuitsubstratenmetstijgendezoutgehalten
;
of nauwkeuriger uitgedrukt: naarmate bij een gewas de samenhang tussen opname
en aanbod van zouten sterker tot uiting komt, is dezoutgevoeligheid van het gewas
groter.
Dewaarschijnlijkheid isgroot,dat voor allegewassen ondervergelijkbare omstan-
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digheden een bepaald.zoutgehalte of zouttraject van het substraat leidt tot overschrijding van de maximaal toelaatbare zoutaccumulatie en dit zoutgehalte of -traject ligt
verdef van het 0-punt af, naarmate het gewas minder zoutgevoelig is. Vermoedelijk
is dit verschijnsel in dit onderzoek niet bij alle gewassen geconstateerd, omdat het
hoogste zoutgehalte van de proefvelden deze uiterste toelaatbare grens nog niet had
bereikt.
De gedachte zou kunnen postvatten, dat bij het bovenbedoelde „critische zouttraject" de overmaat zout niet langer tegengehouden kan worden en een ongelimiteerde opname plaats vindt, die leidt tot desintegratie van het plasma, zodat de groei
sterk wordt geremd.
Toch is dezezienswijze maar ten delejuist; weliswaar was blijkbaar de zoutopname
gemakkelijker geworden door een sterke membraanopening, evenwel zonder dat de
controlerende werking van het membraan geheel verloren gegaan was. De toename
der kationen werd immers in het ene geval veroorzaakt door vergrote opname van
calcium en magnesium zoals bij erwten (zie fig. 17), in andere gevallen van natrium
(bij aardappelen) of ook vannatrium, calcium en magnesium samenzoals bij vlas. Bij
bruine bonen trof men wel versterkte calcium- en magnesiumopname aan, maar niet
van natrium, zelfs niet in die gevallen, waarbij de opbrengst al dicht tot mil was
genaderd.
Deze specifieke selectie van ionen geldt blijkbaar in mindere mate voor anionen;
de overmaat chloor in de grond leidde bij het critische zoutpunt onveranderlijk tot
versterkte Cl-absorptie.
Ondanks de vele proeven over zoutopname, die in de literatuur beschreven zijn,
komen toch slechts de uitslagen van een bescheiden aantal in aanmerking voor vergelijking met de bovenbeschreven resultaten. De oorzaken daarvan zijn, dat vaak
maar enkele zouttrappen zijn gebezigd zodat de gegevens een schijnbaar vloeiend
verloop vertonen terwijl ook dikwijls de volledige chemische analyses ontbreken.
Wel vergelijkbaar zijn de proeven van LIPMAN, DAVIS en WEST (1926) met tarwe en
dievan GAUCH en WADLEIGH (1945)met bruinebonen. In figuur 12werd een grafische
voorstelling gegeven van de Cl-opname en de opbrengst van tarwe, ontleend aan de
gegevens van LIPMAN c.s., die opklimmende NaCl-hoeveelheden aan het substraat
toevoegden.
In deze figuur komt duidelijk uit dat de opbrengst een grote depressie onderging
op hetzelfde punt waar de Cl-opname sterk toenam. Eenzelfde beeld levert figuur 23
voor vlas. Weliswaar stemdedereactie van tarwe (VAN DEN BERG 1950)in de proeven
van 1946-1948 niet geheel overeen met die van LIPMAN c.s., maar dit moet toegeschreven worden aan een verschil in proefomstandigheden: nog hogere zoutconcentraties bij de inundatieproeven zouden waarschijnlijk eveneens een critisch punt te
zien gegevenhebben, waarbij deCl-opname gestegenendeopbrengst gedaaldzou zijn.
Niet alleen de hoeveelheid chloor, maar ook de som van de kationen nam in de
proeven van LIPMAN c.s. plotseling toe boven 7 gram NaCl per liter in de voedingsoplossing, voornamelijk door een sterke stijging van de opgenomen hoeveelheid
natrium. Bovendien steeg het gehalte aan stikstof aanzienlijk.
Het vaak door GAUCH en WADLEIGH (1945) onderzochte gewas bruine bonen reageerde, wat de opname van chloor en van kationen betreft, op een toenemende hoeveelheid chloriden in het substraat door een onmiddellijke en sterke stijging van de
gehalten, zodat een vrijwel rechtlijnig verband tussen aanbod en opname voorkwam.
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De opbrengst van het gewas vertoonde een sterke negatieve correlatie met de concentratie van het substraat. Dit is geheel in overeenstemming met deresultaten, die
bij de proeven 1946-1948 (ziefig.23voor 1948)verkregen zijn met de zeer zoutgevoelige gewassen erwten en bruine bonen.
Hetiswelduidelijk, datnietiedereproefmeteenenkelgewaseenuitslagzalgeven,
die steeds precies met de in het voorgaande vermelde resultaten overeenkomt. Voor
een vergelijking zalin het algemeen eenproefopzet met eenflink aantal zouttrappen
enverschillendegewassennodigzijn.AUeenopdiemanierzalhetmogelijk zijn, eventuele niveauverschillen in zoutopnamebij verschillende proeven buiten beschouwing
te laten.
Nu in het voorgaande is gebleken, dat de oogstdepressie van gewassen op zoute
substraten in velegevallen verband vertoont met deopgenomenhoeveelheden an-en
kationen, ishet gewenst nogeensterugtekomenopdeopvatting, dat de osmotische
druk van het substraat en de daardoor bemoeilijkte wateropname door de planten
oorzaak van de opbrengstvermindering zou zijn.
Verschillende zwakke punten van deze theorie werden reeds in hoofdstuk IV besproken. Naar aanleiding van de in het voorgaande behandelde zoutopname is ook
noghet volgende argument tegendetheorievan belang.Dewateropname hangt niet
alleen af van de osmotische druk in het substraat, maar ook van die in de plant en
is afhankelijk van het verschil in osmotische druk van substraat en plant. Op zoute
substraten nemen planten meer zouten op, hetgeen leidt tot verhoogde concentratie
inhetcelsap.Merkwaardigisnudatjuistdezoutgevoeligegewassen(erwtenenbonen)
veel zouten opnemen; op grond daarvan zou men dus bij dergehjke gewassen een
langer voortgaande wateropname verwachten. De gegevens van EATON (1942) over
de verschillen in osmotische druk tussen substraat en uitgeperst celvocht zijn in dit
opzicht zeerillustratief. Hij vond bij een aantal gewassen, dat met toenemende zoutconcentratie in het substraat de osmotische druk van het celsapzoveel toenam, dat
bij stijgende zouttrappen hetverschilinosmotischedruk tussenvoedingsoplossingen
celsap maar weinig daalde of constant bleef.
Het lijkt dan ook in hoge mate aanvechtbaar, steeds aan de osmotische druk op
zichzelfeenoverheersenderoltoeteschrijven eninovereenstemmingmetvelefeitenom
ookdetoegenomenzoutopnamealseenbelangrijkefactor tezienvoordeverminderde
stofopbrengst. Hierboven werden reedsverschillende gegevens vermeld uit eigen onderzoek enuit deliteratuur, diegoedmetlaatstgenoemde opvattingovereenstemmen.
Eveneens zijn verschillende moeilijkheden dievoor de„osmotische" theorie bestaan,
op logische wijze teverklaren volgens de „accumulatie"theorie.
Toch zou het onjuist zijn nu uitsluitend de ophoping van zouten in de plant verantwoordelijk te stellen voor verminderde groei en productie. Teruggrijpend op
figuur 23wordegewezen opdetenslotte toch teruglopende opbrengst van zomergerst
bij hogezoutcijfers, ondanks de daar weer dalende opnamevan kationen en chloor.
Veel sterker was dit verschijnsel van teruglopende opbrengsten met stijgende zoutcijfers bij de proeven met granen in het jaar 1947;ook daar kon de teruggang niet
verklaard worden uit de hoeveelheid opgenomen zouten.
2. CALCIUM ENZOUTGEVOELIGHEID

Al is het mogelijk gebleken, de zoutopname zelf op te vatten als een factor die
de verminderde stofvorming beinvloedt, de dieper liggende oorzaken van de grote
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verschillendieplantensoorteninditopzichtvertonenblijveninhetduister.Eennadere
verklaringvan devolgordevanzoutgevoeligheid kan uitdevoorgaande beschouwingennietafgeleidworden.
Indien men vasthoudt aan de opvatting, dat deversterkte opname van zouten in
de plant mede verantwoordelijk is voor oogstdepressies en men overweegt daarbij,
dathetcalciumeengroterolspeeltbijmembraanverwijding of-vernauwingwaardoor
eenverhoogde zoutopnametot stand kan komen,moethetnuttig zijn depositievan
het calcium bij deverschillendeplantensoorten na tegaan.
Een vergelijking vandeabsolutecalciumgehaltendergewassenheeftweinigzinomdat dezezosterkvarierenmetdeplantensoort, datdaaruit geenenkeleaanwijzing afgeleid kan worden.
Gedachtig aan deeerder beschreven invloed van derelatieveCa-hoeveelheid bij de
opname van kationen enchloor door de gewassen, lijkt het dan ook'meer belovend,
het calcium ten opzichte van de andere kationen te beschouwen. Tabel21 geeft van
9 gewassen de relatieve hoeveelheden kationen, zoals deze op normale gronden zijn
gevonden.
TABEL 21. Opgenomen kationen in % van de kationensom (Inmgaeq).
Gewassen van de ribrmale kleigronden 1948
Na

Ca

Mg

9
44
3033
51
12
53
2
17
13
Vlas
21
0
25
4
15
2
15
1
TABLE 21. Cation-content in% of cation-sum inm.e.
Cropsof normalmarineclay-soils 1948

33
25
26
28
49
49
53
65
67

14
12
11
17
21
30
17
18.
17

K

Suikerbieten (blad)

. . . .

Springbarley
Sugarbeets(tops)
Oats
Springwheat
Flax
Potatoes
Horse-beans
Peas
Red kidney beans

De rangschikking der gewassen is in deze tabel gekozen naar toenemende zoutgevoeligheid.
De relatieve Ca-gehalten blijken onder normale omstandigheden ongeveer in dezelfdevolgordealsdezoutgevoeligheiddergewassentoetenemen.Dezeovereenkomst
involgordewijst erop,dattussenCa-opnameenzoutgevoeligheid samenhang schijnt
te bestaan.
Uit enkele publicaties blijkt, dat verschillende onderzoekers reedsgetracht hebben
verband teleggentussen dematevan zoutgevoeligheid van eengewaseneenofmeer
chemische eigenschappen. BOWERen WADLEIGH(1948) leidden o.a. uit hun proeven
met toenemende Na-hoeveelheden af, dat de gewassen gevoeliger waren, naarmate
onder normale omstandigheden mindervan dit elementwerd opgenomen. Gaat men
echterdeopgenomenhoeveelhedennabijgewassen,diedoor dezeauteursniet onderzochtwerdendaniswelduidelijk datdezeregelgeenalgemenegeldigheidkanhebben.
Menvergelijke bijvoorbeeld denatrium-opnamevanzomertarweenvlas,beidematig
gevoeligegewassen,maarmetgroteverschilleninNa-opname(tabel21).
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HARMER en BENNE (1941) menen dat vooral de verhouding kalium: natrium in de
plant van belang is voor de reactie op het zoutgehalte van het milieu;,een hoge verhouding onder normale omstandigheden zou wijzen op zoutgevoeligheid. De door
hen onderzochte tien gewassen geven steun aan deze opvatting, maar andere, in hun
publicatie niet opgenomen gewassen (tarwe, wierbonen, vlas) passen niet in een
dergelijke serie. Uit de cijfers van BERTRAND en PERIETZEANU (1927) volgt dat dit
met veel meer plantensoorten het gevalis. Merkwaardig is trouwens dat HARMER en
BENNE een volgorde van zoutgevoeligheid vinden, soms aanzienlijk afwijkend van de
in Amerika algemeen aanvaarde'; selderij b.v. staat in hun reeks tussen kroten en
suikerbieteh in, maar wordt gewoonlijk als zeer zoutgevoelig beschouwd (KEARNEY
en SCOFIELD 1936, MAGISTAD en CHRISTIANSEN 1944).
Ook pogingen om op grond van het onder normale omstandigheden gevonden
gehalte aan natrium of chloor een voorspelling te doen over de plaats van een gewas
in de zoutgevoeligheidsreeks falen tengevolge van de karakteristieke soorteigenschappen.
De opvatting, dat de zoutgevoeligheid van een gewas samenhangt met de relatieve
hoeveelheid calcium in de plant, wordt behalve door de rangschikking van de eerder
genoemde gewassen gesteund.door een aantal gegevens uit de literatuur. Tot de gewassen, dieweinigzoutgevoelig zijn en een relatief Ca-gehaltelager dan 30% hebben
behoren o.a. milo (EATON 1942), spinazie (LEHR 1949) en Engels raaigras (VAN
ITALLIE 1935).Een middelmatigCa-percentage (30-45%) en een matige zoutgevoeligheid hebbenlucerneen tomaten (EATON 1942), terwijl perziken (HAYWARD, LONG en
UHVITS (1946) en selderij (HARMER en BENNE 1941) hoge relatieve Ca-gehalten combineren met grote gevoeligheid voor zout.
Toch zijn ook wel enkele voorbeelden aan te halen van gewassen, die niet geheel
in bovenstaand schema passen. Zo bevat katoen relatief 40 a 45% calcium (COOPER
1949, EATON 1942) en behoort dezeplant toch onder de groep van weinig zoutgevoelige gewassen (U.S. Reg. Salinity Lab. 1947). Ook zomergerst heeft in tabel,21 een
hoger relatief Ca-gehalte dan met zijn plaats in de reeks overeenkomt.
Er zijn verschillende redenen, waarom de theorie dat het relatieve Ca-gehalte bepalend is voor de zoutgevoeligheid niet behoeft te worden verlaten terwille van een
aantal afwijkingen:

le. ishet moeilijk om allerleigewassen uitverschillendeproeven tevergelijken, omdat
de meeste milieufactoren verschillen zullen vertonen. Deze hebben weer invloed
op de gehalten en hun verhoudingen;
2e. zou het juister zijn uit te gaan van het relatieve Ca-percentage bij kationenverhoudingen die voor de plant ideaal zijn. Voor verschillende gewassen zijn deze
op normale gronden of substraten niet optimaal, maar is verschuiving van de
verhouding ten gunste van de eenwaardige ionen gunstig voor groei en productie.
Dit geldt o.m. voor zomergerst, zoals nog zal blijken en waarschijnlijk ook voor
de katoenplant, die zeer gunstig reageert op natriumbemestingen (HOLT en VOLK
1945). Optimale ionen-verhoudingen in grond en plant zullen dus in deze beide
gevallen leiden tot vermindenng van het relatieve Ca-gehalte, zodat dan hun
Vplaats in de „zoutgevoeligheidsreeks" meer in harmonie komt met het Ca-percentage der kationensom.
Nu is de hier,gegeven voorstelling waarschijnlijk te simplistisch. In de eerste plaats
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gaan lage relatieve Ca-gehalten samen met hogerelatieve gehalten aan eenwaardige
ionen en omgekeerd (tabel 21). Men kan dus ook een andere formulering geven,
eveneenstot bevredigendeuitkomstenleidend,bijvoorbeeld: dezoutgevoeligheid van
gewassen hangt nauw samen met de verhouding eenwaardige :tweewaardige ionen
in deplant. Bovendien zullen ook andere, niet geanalyseerdeionennogeenbepaalde
rol spelen, wat in debovengenoemde opvattingen in net geheelniet tot uiting komt.
Het staat echter welvast, dat calcium gewoonlijk een overheersende rol speelt als
regulator van plasmamembranen. Daarvan uitgaande kan menzichvan het verband
tussen relatief Ca-gehalteenzoutgevoeligheid devolgende voorstelling maken. Voor
iedere plantensoort bestaat een traject van optimale ionengehalten, waaraan phylogenetische en oecologische factoren ten grondslag liggen. Onder dergelijke optimale
omstandigheden zal de opnamevan water en zouten, zodanig verlopen dat de integriteitvanhetplasmageengevaarloopt.Vermindertnutenopzichtevaneenongeveer
optimaal milieu de hoeveelheid calcium, terwijl de andere componenten toenemen
danzalditeenopenendewerkingophetmembraanhebben;daardoor kanaanvankelijk deopname van water hoger worden dan op grond van de osmotische druk verwacht zou worden, maar tevens wordt minder weerstand geboden aan de passage
van zouten. Deze toegenomen zoutopname en de door de hogere osmotische druk
tenslotte verminderde wateropname hebben nadelige gevolgen voor het groeiproces,
zoalseerderisaangetoond.
Het-ligt voor de hand, dat een dergelijke relatieve Ca-afname ernstiger gevolgen
heeft voor gewassen met een hoog dan voor die met een laag aandeel van calcium
in het totaal der kationen; het calcium in de eerstbedoelde gewassen heeft blijkbaar
een veelgrotere invloed envervultwellicht meer functies dan in de laatstgenoemde.
In sommige der gewassen, die relatief weinig calcium vragen, treedt ook luxe-consumptievan calcium op in milieu's,juist optimaal voor veel calcium vragende plantensoorten, zoalsnoglater zalblijken.
• Het ishier ook deplaats er optewijzen, datniet alleeneen laag Ca-niveau, maar
ook een te groot Ca-aanbod tot membraanopening en versterkte zoutopname leidt
(BUNGENBERG DE JONG 1942).Het punt, waarop de maximalemembraanverdichting
wordt overschreden ligt voor calcium zelfs bij lagere concentraties dan voor eenwaardige ionen.
.

VI. DE INVLOED VAN DE KATIONEN OP DE GROEI
In het voorafgaande vielde nadruk op de invloed, die door de totale hoeveelheid
opgenomen zouten op destofvorming werd uitgeoefend.
Men kan daarnaast de vraag stellen, hoe de verhouding der ionen in de plant is
veranderd onder invloed van de wijzigingen in het milieu en in hoeverre daardoor
groei en productie der gewassen zijn beinvloed. Hieronderzalgetracht worden om
dezevragentebeantwoorden voorzoverhet debelangrijkste kationen aangaat.
Bovendien bestaat de mogelijkheid, dat bij deze gestoorde ionen-verhoudingen
bepaalde ionen in het minimum geraken. Inderdaad zijn typische beschadigingsverschijnselen gevonden,diewezenoptekortenvanbepaaldekationen.Dezeverschijnselen en de daarmee samenhangende groeidepressies zijn in het laatste deel van dit
hoofdstuk behandeld.
Bij de oj^amejvan katiroenjloor deplantspelenj^ggjiistisdiejgffecten eengrote
joL_Deze effecten kwamen vooral duidehjk uit bij vergelijking van de verhouding"
'der kationen in deverschillende gewassen. Daarom istussen debespreking van deze
verhouding en die van de tekorten aan bepaalde kationen een paragraaf over antagonismen ingelast.
1. D E VERHOUDING DER KATIONEN EN DE GROEI

De verhoudingen van de geadsorbeerde kationen in de verschillende onderzochte
gronden varieerden te weinigom op grond daarvan een goedinzicht teverkrijgen in
deoptimaleonderlingerelaties.Tochishetinstructief, aan dehand van enkelevoorbeelden na tegaan,welkeinvloed uitgingvan bepaaldeionen-verhoudingen in grond
en gewas zoals deze bij dit onderzoek zijn aangetroffen. Als voorbeeld zulletf de
gewassen zomergerst, vlas en erwten dienen, vertegenwoordigers van resp. goed
matig en weinig zoutresistente gewassen. Wat de proefvelden betreft zijn velden gekozen uit hetjaar 1948 met zo regelmatig mogehjk opklimmende zoutcijfers. De te
vergehjken gegevens zijn in tabel 22 samengevat.
Degronden, diegeinundeerdzijn geweesthadden eenongeveerovereenstemmende
ionenverhouding, ondanks de zeer verschillende zoutgehalten. Voor de verklaring
daarvanwordtnaarhoofdstuk IIverwezen.Alleenhetproefveld Gw53 hadwatmeer
natrium enmagnesium enminder calcium geadsorbeerd.
Het gedragder gewassen wasnogaluiteenlopend, zodat besprekingvanderesultaten per gewasplaats zalvinden, terwijl daarbij ook deminder volledigegegevensvan
andere proeven gebruikt zullen worden.
Zomergerst nam op de inundatiegronden zoveel natrium op, dat niet alleen het
aandeel van calcium, maar ook dat van kaliumkleinerwerd. Niettemin schaadde dit
op zichzelf de productie niet; integendeel, het gewas reageerde daar gunstigop. Het
lijkt er dusveelop,dat detenslotte duidehjk optredende opbrengstdaling bij Gw51c
(C = 12.3) niet geweten kan worden aan de veranderde kationenverhouding maar
op andere oorzaken moet berusten.
'
Enkele gegevens uit 1946 en 1947 bevestigden de resultaten van 1948 niet alleen
maar wezen zelfs uit, dat nogverder van normaal afwijkende-ionen-verhoudingen in
deplant onder detoen heersende omstandigheden eengunstigeffect teweegbrachten
Dit volgt uit tabel23.
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TABEL 23. Kationenverhoudingen in zomergerst en opbrengst in 1946en 1947
O p b r e n g s t in %

% v a n m g aeq kationensom
Proefveld

Jaar

Zoutcijfer
K

Na

Ca

Mg

graan

stro

Gw 19 . . .
Gwl2 . . .
Gw37 . . .

1946
1946
1946

0,6
2,7
5,9

25
38
32

48
38
37

14
10
11

13
14
20

113
110
139

>100
>100
>100

Gw47 . . .
Gw 19 . . .
Gw37 . . .

19471947
1947

_i

0,5
1,4

65
26
46

4
38
30

22
10
12

9
26
12

100
90
113

100
117
98

Mg

grain

% of m.e.-sttm cations
Exper. field

Tear

Yield in %

Salinity figure
K

Na

Ca

straw

1

niet gei'nundeerd
not inundated
TABLE23. Ratios of cationsinbarleyandyield in1946en 1947

Ookin dezegevallen blijkt deopbrengsthogerte2ijndan normaalwasindejaren
1946 en 1947, ondanks de bijzonder sterk gewijzigde ionenverhoudingen. Een liitzondering vormt misschien het proefveld Gw 19uit 1947,dat eenwat lagere korrelopbrengst gaf. Het aandeelvan kalium encalciumwashier ook welextreemlaagen
datvanmagnesium zeerhoog.Voorzoverindezejarenproefvelden voorkwamen met
hogerezoutcijfers, nietopgenomeninbovenstaandetabel,wasdekationenverhouding
in het gewas van dezelfde orde van grootte.
Decijfers uit detabellen 22en23demonstrerentweedingenduidelijk enwel:
1. Het is onwaarschijnlij'k, dat de opbrengst van zomergerst in dejaren 1946-1948
op zoute gronden ooit een grote vermindering heeft ondergaan door wijzigingen
in deonderlinge verhoudingvan opgenomen kationen. Voorzover oogstdepressies
zijn opgetreden, moeten daarvoor meestal andereomstandigheden verantwoordelijk gesteld worden.
2. Hetisintegendeelzeerwaarschijnlijk datdeonderlingeverhoudingvan opgenomen
kationen op normale gronden niet de meest gunstige constellatie vormt voor een
optimaleproductie. Dezeoptimaleproductiezalongeveerbereiktkunnen worden
bij een verhouding:
40% K, 30% Na, 15% Ca, 15% Mg
in het gewas terwijl opnormale gronden ongeveer eenverhoudingvoorkomtvan:
50% K, 5 % Na, 30% Ca, 15 % Mg
Vlas. De gegevens over dit gewas laten minder gemakkelijk een interpretatie toe
dan bijzomergersthet gevalwas.Deverhoogdeopbrengst opproefveld Gw37(tabel
22)wijstwelopeentoelaatbare dalingvanhetCa-aandeelindeopgenomen kationen.
Er bestaat evenwelgoedereden omdeverhogingvande opbrengstinditgeval vooral
in verband te brengen met de toename van kalium. Het kaliumaandeel was bij het
proefveld Gw47,dat op niet-gei'nundeerde grond wasgelegen,welextreem laag; dat
daardoor de opbrengst isgedrukt, is wel waarschijnlijk.
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Vergelijkt men vervolgens deresultaten van deproeven Gw55cenGw 53met die
van Gw 37, dan kan de neiging bestaan de opbrengstvermindering van de eerstgenoemde proeven in verband te brengen met het zoutcijfer. Het is evenwel niet in te
zien,hoeeenstijgingvanhetzoutcijfer van0,7op 1,2eenopbrengstdaling van 107%
op85% kangeven,maareenzoutcijferstijging van 1,2op4,2slechtseenoogstdaling
van85% op79%.Waarschijnlijker isinditgevaleenongunstigeinvloedvandeveranderde kationen-verhoudingen bijdeproefvelden Gw55cenGw 53.
Ter staving van deze opvatting volgt in tabel 24 een overzicht van kationen-verhoudingen in 1946 en 1947.
TABEL 24. Kationen-verhoudingen in vlas en opbrengst in 1946en 1947
% van mg aeq kationensom
Proefveld

Gw 19
Gw 19
Gw37

Jaar

Zoutcijfer

1946
1947
1947

- 0,6
0,5
1,4

K

Na

51
44
35

14
16
25

1 Ca
14
15
19

Mg

Opbrengst
stro in %

21
25
21

79
100
90

Mg

Yieldin %
{straw)

% ofm.e.-sum cations
Exper. field

Tear

Salinity figure

K

Na

Ca

TABLE 24. Ratios of cations inflax andyieldin1946 en 1947

Ondanks lage zoutcijfers, die nauwelijks de productie geschaad kunnen hebben,
daalde ook in dezejaren deopbrengst in tweevan dedriegevallen.
De variabiliteit van de gegevens in verschillende jaren is groot en verhindert het
geven van een ongeveer gemiddeldeionen-verhouding waarbij oogstdepressies gaan
optreden. Maar welblijken afwijkingen van ionen-verhoudingen in het gewas zoals
dezeop normalegronden voorkomen, meestalniet onschuldig tezijn indien het Caaandeeldaalttotongeveerdehelftvanzijnoorspronkehjke waarde,terwijlhetaandeel
van natrium en magnesium toeneemt.
Een oogstdepressie van 10a 15% kan in dat gevalverwachtworden.
Voor de bij hogere zoutcijfers opgetreden grotere oogstdepressies bij vlas zal dus
gelden, dat deze medeeen gevolg kunnen zijn van deveranderde ionen-verhouding.
Erwten. Dedalingvandeopbrengstopproefveld Gw37(tabel22)iseenaanwijzing
voor degevoeligheid vandit gewasvoorveranderingen in deverhouding deropgenomenkationen. Ookin 1946bleekdit uit gegevensvanproefveld Gw 19,dat eenzoutcijfer hadvan0,6terwijldeionen-verhouding:
33 % K, 17 % Na, 25% Ca en 25% Mg
inhetgewasvoorkwam endeopbrengst slechts 36% van normaalbedroeg.
De conclusie, dat dezeopbrengst-dalingen tewijten zouden zijn aan de gewijzigde
ionen-verhouding kan niet met voilezekerheid getrokken worden tengevolgevan de
omstandigheid, dat het gewas op deze proefvelden met lage zoutcijfers toch reeds
aanzienlijkmeerchloorhadopgenomendannormaal.In 1946wasb.v.hetCl-gehalte
van erwten op een normale grond 0,31%, maar op het bovengenoemde proefveld
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Gw 19het drievoudige (1,00%), zodat de mogelijkheid niet is uitgesloten, dat het
gestegen Cl-gehalte de opbrengst nadelig bei'nvloed heeft.
Toch is een nadelige invloed van de kationen-verhouding niet onwaarschijnlijk,
wanneer gelet wordt op het in vele opzichten met erwten overeenkomende gewas
bruinebonen.Hiervanwasin 1948 denormaleverhoudingderkationeninhetgewas:
18% K, 1% Na, 68% Ca, 13% Mg
Opproefveld Gw37kwamdevolgendeverhoudinginhetgewasvoor:
25% K, 2% Na, 39% Ca, 24% Mg
terwijl de opbrengst in het laatste geval slechts 65% van normaal bedroeg. Bij dit
gewasnukangeentwijfel bestaanaandefuneste invloedvandeveranderinginionenverhouding, omdat noch de totale hoeveelheid opgenomen kationen noch het opgenomen chloor was toegenomen ten opzichte van denormale hoeveelheid.
Daarom lijkt ook voor erwten de waarschijnlijkheid groot, dat de veranderde
kationen-verhoudinginhetgewasdeproductieheeft geschaad.
Of deze factor overigens een belangrijke rol heeft gespeeld op proefvelden met
hogere zoutgehalten, is moeilijk vast te stellen. Weliswaar lijkt de verhouding der
kationen weer meer naar normaal te neigen bij hoge zoutcijfers, maar het aandeel
vankaliumdaalttotzeerlage,datvanmagnesiumtothogewaarden.Weizalbijhoge
zoutcijfers vooral de toename van zouten in de plant eenrol gespeeld hebben bij de
opbrengstdepressie (hoofdstuk V).
Debovenstaandeafwijkingen vandenormaleionen-verdelingeningewassenhangen
samen met de in zoute gronden gewijzigde verhouding van geadsorbeerde ionen.
Deze verhouding kan normaliter gesteld worden op:
2 % K, 3 % Na, 86% Ca, 9% Mg
Deze cijfers vormen het gemiddelde van de in deze proeven gebruikte normale
gronden. Degemiddeldeverhoudingin eenaantal zoutegronden metlage zoutcijfers
in 1946, 1947 en 1948was:
6% K, 17% Na, 51 % Ca, 26% Mg
Menkan nu dereactie der gewassen ook betrekken op deionen-samenstellingvan
het adsorptiecomplex en eenvoudigheidshalve stellen, dat zomergerst gunstig, vlas
meestalietsongunstigenerwtenenbonenongunstigreageerden,indiengeadsor'beerd
calcium terugliep tot ongeveer 50% van de somder uitwisselbare kationen.
Ook van anderegewassen zijn gegevensvoorhanden, waarvan hetresultaat zonder
nadere detaillering weergegeven wordt. Evenals gerst, reageerden ook haver en suikerbieten gunstigop deafname van calciumin grond engewas.Bijsuikerbieten gold
dit in bijzondere mate voor het loof, terwijl dewortelopbrengst vrijwel onveranderd
was ten opzichte van normaal en het suikergehalte enigszins was verlaagd. De mogelijke redenen van dezevoor loof enwortel verschillende reactie worden nogin een
volgend gedeelte van dit hoofdstuk behandeld.
Op zomertarwe had de veranderde ionen-verhouding niet steedshetzelfde effect;
terwijl in 1946en 1947een gunstige invloed tot uiting kwam, was dereactie in 1948
bepaald niet gunstig. De waarschijnlijke reden hiervan zal eveneensin eenvolgend
gedeelteworden besproken.
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\ Bij wierbonen en aardappelen bestond, evenals bij vlas, meestal enige nadelige
invloed van de gewijzigde ionen-verhouding op de opbrengst.
Uit dit korte overzicht valt af te leiden dat de afname van calcium en de toename
van natrium'en magnesium in de grond, gepaard gaande met een laag zoutcijfer, een
gunstig effect had bij de gewassen die als zoutresistent bekend staan, terwijl een nadelige invloed optrad bij de zoutgevoelige gewassen. Deze feiten bevestigen de veronderstelling, dat de zoutgevoeligheid samenhangt met de verhouding der kationen
endatvooral het Ca-aandeeldaarin eenrolvan betekenis speelt,zoalseerder uitvoerig
is betoogd.
Verschillende onderzoekers hebben door middel van potproeven de reactie van
gewassen nagespeurd,.indien in het adsorptiecomplex een deel van het calcium vervangen werd door natrium of een ander ion.
GEDROIZ (1931) verzadigde het complex geheel met een ion en constateerde, dat
alleen ingeval calcium af strontium het complex geheel bezette nog een goede groei
optrad. Planten kiemden niet of gingen spoedig dood, wanneer alleen geadsorbeerd
kalium, magnesium af natrium voorkwam. Met toevoeging van CaC0 3 was de groei
maar weinig beter.
JENNY en COWAN (1933) verzadigden een kleigrond met verschillende hoeveelheden
calcium; tot 33% geadsorbeerd calcium groeiden sojabonen nog vrij goed, maar bij
kleinere verzadigingsgraden nam de opbrengst snel af. Het complex bevatte naast
Ca- alleen H-ionen.
De bekende proeven van RATNER (1935) hadden tot resultaat: geen groeivan haver
en tarwe op gronden die 70% af meer natrium (naast calcium) in het complex bevatten, maar goede.groei bij een dergelijke samenstelling van het adsorptiecomplex
na toevoeging van een flinke hoeveelheid gips. Bij een verhouding van 50% geadsorbeerd calcium en 5 0 % natrium was de opbrengst ongeveer 10 a 15% lager dan
normaal, een cijfer dat ligt in dezelfde grootte-orde, als de oogstdepressie die tarwe
in 1948 onderging bij een complexbezetting van ca 50% calcium.
Bij tomaten vond THORNE (1946)een oogstdepressie van 10a 30% indien natrium
25 % van het adsorptiecomplex bezette naast 75% calcium. Een verhouding van
60% natrium en 40% calcium was zeer schadelijk voor dit gewas.
De resultaten van de proeven van BOWER en WADLEIGH (1948) met bruine bonen
en rode bieten zijn infraaie overeenstemming met de gegevensvan de gewassen bonen
en suikerbieten, zoals deze verkregen zijn op inundatiegronden. Genoemde onderzoekers gebruikten het adsorberende materiaal „Amberlite" en verzadigden dit met
verschillende hoeveelheden natrium, calcium en magnesium, zodanig dat de Na-hoeveelheid trapsgewijs toenam en calcium steeds in een verhouding van 3 : 1met magnesium aanwezig was. Kalium werd als bemesting toegediend. Bij bonen trad al
oogstvermindering op met 15% natrium in het complex; het Ca-aandeel bedroeg dan
ruim 6 0 % . De gevoeligheid van bruine bonen bleek eveneens uit de proeven op
inundatiegronden, waar 35% oogstdepressie optrad, indien het adsorptiecomplex o.a.
ruim 50% calcium en 17%-natrium bevatte.
Rode bieten reageerden gunstig op natrium, wat de bladoogst betreft. Tot 60 %
natrium en 3 0 % calcium in het complex was de bladopbrengst minstens normaal;
de wortelopbrengst steeg echter niet en daalde sterk boven 45% natrium en 42 %
calcium. Deze voor blad en wortels uiteenlopende reactie werd ook bij deproeven op
gei'nundeerde grond gevonden, zoals eerder is vermeld.
Tenslotte moet melding gemaakt worden van de proeven met voederbieten, die
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LEHR (1942)heeft genomen.Debietenwerdengekweekt op „dusarit", een adsorberend
materiaal;degeadsorbeerdeionen bestonden uiteenconstantehoeveelheid magnesium
(6%) terwijl natrium, kalium en calcium in verschillende verhoudingen aanwezig
waren. De opbrengsten van deze objecten werden in verband gebracht met de verhouding der opgenomen hoeveelheden kationen en daarbij bleek dat de maximale
loofproductie werd bereikt bij een verhouding van ongeveer 10% kalium, 20% calcium en 70% natrium in het loof, de maximale wortelproductie bij een verhouding
van 50% kalium, 25% calcium en 25% natrium in de wortel.
In 1948 werd bij de inundatieproeven de maximale loofproductie gevonden bij
een ionen-verhouding van: 25% K, 55% Na, 7% Ca en 13% Mg in het loof. De
verhouding tus'sen kalium, natrium en calcium alleen was dus: 29% K, 63% Na en
8% Ca, wat voor natrium een ongeveer gelijk aandeel gaf als LEHii'vond. Dit is
in ieder geval een bevestiging van de stelling, dat een zeer hoog Na-aandeel in de
kationen-som zeer gunstig is voor de loofontwikkeling, ook bij suikerbieten. Wat
de wortelopbrengst betreft, worde volstaan met de vermelding, dat een aandeel van
25% natrium (het hoogste dat bij deinundatieproeven voorkwam)in de som der door
de wortel opgenomen ionen kalium, natrium en calcium geen nadelig effect teweegbracht. Dat in dit geval geen gunstige invloed van het opgenomen natrium uitging
houdt verband met het aandeel der overige ionen. Daaraan zal later nog aandacht
geschonken worden.
2. ANTAGONISMEN

Het vetsehijnsel, dat deyerAteikte^pnameian_eenion een ongeveer gelijkwaardige
4§B«ssie^raamej^een_a^^
naam yanjnlaI
^gonismemet alleen uit permeabiliteitsstudiesbekend, n^aaTSok uit landbouwkundige
proeven. Een bekend voorbeeld is de kalkjcaliwet_van EHRENBERG (1919) Het is
noodzakehjk onderscheid te maken tussen antagonisme, eelTphe'nomeen dat met de
opname van demon en verbonden is en een eventueel vervangendefunctie, welke bij
verschillende ionen kan bestaan bmnenjle plant. Het laatste kan b.v. geconstateerd
worden wanneer een veranderde verhouding van ionen in de plant niet leidtlot vern ^ r - f i T - ° e bJn^en
bphoeven dus geenjegenstellin£en te zijn zoals ROHDE
(1939) bhjkbaar meent maar zynjoer definitie onvergehjkbafrTze kunnen zelfs zeer
5 oed m elkaars yerlengde hggen: een antagonisme bij de opname veroorzaakt wijzigmgenin deionen-verhouding met veranderde concentratesin het substraat en kan
aanleidmg geven om te spreken over vervangende functies, indien de ionen-som in de
plant ongeveer constant bhjft en geen groeistoringen optreden (MASCHHAUPT_1534).
De uitgebreide hteraluur. over antagonismen (BURSTROM 1934WerrnHdr~tr^
quantitatief als kwalitatief zelfs voor dezelfde objiten
J Z l ^ X ^ L S n
specimen daarvan is het eject van calcium. Hoewel over de rol van tweewaardige
ionen, m het byzonder van calcium, ten opzichte van eenwaardige de gedachto vrij
eensgezmd gaan m de nchting van antagonistische werkingen, trekt VIETS (1944) u7t
zijn proeven over K-opname de conclusie, dat geen antagonistisch miar een syne gistischeffect van calcium, magnesium, strontium enbarium op deK-oroame bestaat
By permeabihteitsmetmgen vond K A H O X 1 9 2 6 ) dat t u s s e n S ^ f a S ^ d S ^
sterker antagonisme optrad, naarmatezeineenlyotrophe reeksverder u " S n stonden
u tee
S N G e?Jo,^Lwez0ernedat0eVenr Z*0*"™*
! ^ z e t is, heeft
ftSZS
JONG er op gewezen dat een- en tweewaardige ionen hetzelfde effect hebben ov de
permeabihteit, maar dat de concentrate van belang isvoor de p o m i i l S S ^ W
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hetantagonistisch effect. Eendeelvandeindeliteratuur vermeldetegenstellingenbij
antagonistische werkingen zaldusmetconcentratieverschilleninhetsubstraatsamenhangen.
Deverrichtegewas-analysesgevengelegenheiddezeantagonismenooktebestuderen
bij degewassen opzoutegronden.Worden daartoe deopgenomen absolutehoeveelheden kationen beschouwd, dan zijn tegengestelde werkingen in sommige gevallen
duidelijk zichtbaar. In anderegevallendoenzichmoeilijkhedenvoor bij deinterpretatie, omdat de totale hoeveelheid opgenomen kationen niet steeds constant was,
maar sterk schommeldezoalsbij bruine bonen en erwten het gevalwas. Daarom is
het beter de componenten in een percentage van de totale hoeveelheid kationen uit
tedrukken.bit isvoordeopnamedoorenkelegewassenuitgevoerdinfiguur24.
FIG. 24. Antagonistischeeffecteninsuikerbieten (A),bruinebonen (B)enzomergerst ( Q . Ordinaat:
kationen in % van de kationen-som
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FIG. 24. Antagonisticeffectsinsugarbeets{A), redkidneybeans(B)andspring barley(C).Ordinate:
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Zoalsna devoorgaande hoofdstukken nauwelijks andersmochtwordenverwacht,
komen in dezeproefserie opnieuwen nu ten aanzienvan het kationen-antagonisme,
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de sterkindividueleeigenschappenderplantensoorten tot uiting; deze spreken blijkbaar sterker dan de physisch-chemische eigenschappen der lonen.
Bij zomergerst springt een duidelijK antagonismetussen kalium en natrium in net
oog versterkt door dat tussennatriumehcalcium;hetmagnesiumschijnt een ondergesc'hikte rol te spelen. Ten aanzien van het magnesium werd hetzelfde by haver
gevonden wat in overeenstemmingismet de gegevensvan LUNDEGARDH(1932)over
ditgewas.Magnesiumwerkteechterduidelijktegengesteldaankaliumbijsuikerbieten,
terwijlbijbietentevenseenuitgesprokencalcium-natrium-antagonismeoptrad.
De uitsiuiting van natrium door bruine bonen bewerkte een antagonisme tussen
kalium en magnesium enerzijds, tegen calcium anderzijds.
Dezevariabiliteitinionen-antagonismeopdezelfdesubstraten,nogversterktindien
anderegewassenwordenbeschouwd,moetzekeralseentweedeoorzaakgezienworden
van de uiteenlopende opvattingen in de literatuur.
Bovendien bestaat de mogelijkheid, dat bepaalde omstandigheden die de opname
vanionenbeinvloeden,ook^^ntagoru^t^ej^erkingen zoudenkunnen veranderen.
fendenzen in deze richting worden gevonden bij vergelijking van gegevens uit de
jaren 1946, 1947en 1948,in welkejaren waarschijnhjk detemperatuur dejonen-op-.
name heeft bei'nvloed (hoofdstuk V)- Een vergelijking van figuur 24 met de onderstaandefiguur25toont,datwelinallejareneenduidelijkK-Na:antagonismeoptrad,
maarin 1946en 1947kwamdetegengestelde opnamevancalciumenmagnesium bij
niet te hoge zoutcijfers veelmeernaar voren dan in1948.
FIG. 25. Antagonisme in verschillende jaren. Zomergerst.
Vergelijk fig. 24.

FIG. 25. Antagonismindifferent
years. Spring barley. Compare
fig. 24.
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Ook op grond van geheel andere overwegingen moet men aannemen, dat antagonistische werkingen voor dezelfde plantensoort allerminst opgelijkewijzetotuiting
komen. Dit zal namelijk in belangrijke mate afhangen van het concenteatietraject,
waarin wordt geexperimenteerd. Immers, deplant streeft niet alleennaar handhaving
van een zekere optimale hoeveelheid kationen, maar ook is een zekere minimumhoeveelheid vereist en slechtseenbepaalde maximumhoeveelheid toelaatbaar.Inproeven, waarbij de opname van een bepaald ion zich beweegt in de nabijheid van de
minimumgrens, zal eenovervloedig aanbod en eenvergrote opname vaneen ander
ion nauwelijks meer invloed uitoefenen op de opname vanhet eerste ion,maar gecompenseerd worden door verminderde opname vaneenion waarvoor nog een zekere
speling bij de.opname bestaat.
Zo krijgt menuitfiguur25deindruk,dathetantagonismetussennatriumencalcium
bij zomergerst minder sterk sprak bijhethoogste Na-percentage, omdat eenCa-hoeveelheid vanca 10%onder die omstandigheden ongeveer eenminimum voorstelde;
in dit geval daalde danook niet de relatieve calcium-, maar de magnesiumopname.
Soortgelijke situaties kunnen deantagonistische effecten maskeren enin verschillende
proeven tot niet-vergelijkbare resultaten leiden.
Uit dehier beschreven proeven ishetuiteraard slechts mogelijk eenbeperkt inzicht
tekrijgen vanhet kationen-antagonisme omdatinhet_su_bstraatinhetalgemeen slechts
ten opzichte van normaal toenemende trappen kalium, natrium en magnesium en
afnemende Ca-hoeveeiheden yergeleken konden worden. Hoe omgekeerd het effect
zou zijn van_^nemende_Ca-trarjp_en en dalende_K-,JSra-_en Mg-hoeveelheden,staat
niet vast, maar uit proeven van BURSTROM (1934) valt af te leiden, datin dergelijke
gevallen andere effecten kunnen optreden. Deels zal hierbij weer een rol spelen, in
hoeverre eenbepaaldeminimum-of maximumopname van eenionisbereikt, waardoor
zoals hiervoor is uiteengezet andere antagonismen totuiting kunnen komen.
Talvanomstandigheden bepalen dushoeeninwelkemate antagonismen optreden.
De belangrijkste factoren, soms onderling samenhangend, worden hieronder nog
eens samengevat.
a. Deconcentratie derionen inhet substraat isvqor demate vanhet antagonistisch
effect van belang (BUNGENBERG DE JONG 1942).

b. Antagonisme tussen 2 ionen hangt samen met de omstandigheid of het ene,dan
wel het andere ion in het milieu overheerst. Het effect behoeft in beide gevallen
niet gelijk tezijn (BURSTROM 1934).
c. Het bereiken van een maximum- of minimumgrens in de opname van eenion
betekent veelal, dat verdere verhogingen vandition resp. vaneen antagonistisch
werkend ionin devoedingsbodem geen versterkt antagonisme tot uiting brengen.
d. Iedere plantensoort heeft een eigen karakteristieke ionen-opname zodat in hetzelfdemilieudoorverschillendeplantensoorten zeerverschillendeionen opgenomen
worden enookverschillende antagonismen op de voorgrond treden (zie c ene).
e. Sommige plantensoorten bezitten het vermogen, bepaalde ionen zelfs bij hoge
milieu-concentraties uitte sluiten. (B.v.: natrium bij tarwe enbruine bonen). Verhogingvandeconcentratie vanditionheeft danweinig, verhoging vandeconcentratie vaneen ander ionin het milieu in het geheel geen invloed op de opname.
Het antagonistisch effect vandergelijke concentratieverhogingen komt dan anders
tot uiting danverwacht zouworden. • • / . Uitwendige omstandigheden bei'nvloeden het antagonisme; het effect van de
temperatuur is daarvan een voorbeeld.
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g. Het is gebleken dat betrekkelijk kleine verschillen in proefduur reeds verandering
m lonen-opname en m antagonisme veroorzaken. In sommige gevallen moet gedacnt worden aan een overwegen van permeabiliteitseigenschappen bij korte
proeven en overwegen van transportverhoudingen in de plant ta proeven van
J
• langere duur (BURSTROM 1934). ^ I u c v e n Vdn
3 . ZOUTBESCHADIGINGEN, VEROORZAAKT DOOR BEPAALDE KATIONEN

^ Indien de verhouding der kationen in de plant optimaal is voor de groei mag aangenomen worden dat ieder kation in optimale hoeveelheid aanwezig is H S fs dan
ook een algemeen aanvaarde conceptie, dat voor ieder ion een bepaalde concentratie
bmnen.de plant bestaat, waarbij aan de optimale behoeften isvoldaar. ° 0 n C e n t r a t i e
Dit punt kan bij vrij hoge gehalten liggen, zoals voor kalium of calcium w ™,
,i • A
g 6 V a l 1S d a n w e l
lage, zoals voor natrium, waar het punt soms dicht WiX i M = "
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gehele bladoppervlakte met vlekken bezet (fig. 27). Tenslotte vergeelde het blad-en
stierfaf.
Nieuwgevormdebladerenwarenoorspronkelijk gezondenkregendeverschijnselen;
op analogewijze,zijhetmeestalinminderemate.Het gehelebeeldvandeaantasting'
was duidelijker naarmate de grond meer zout bevatte.
Tijdens het schieten trad een ander symptoom naar voren, veelal het duidelijkst
te zien aan dejongste bladeren. De bladschijven van deze met de halm opgeheven
bladerenhaddenzeldendehierbovenbeschrevenvlekjes,maarwarenvaaknietgeheel
ontrold enkregenvanafhetwitwordendetopjeeenvergeling.Daarna draaide detop
enigszins spiraalvormig om zijn,lengte-as, knikte vaak om op de plaats waar een
kleine zijdelingse indeuking aanwezig is ( ± 5cm vanaf de punt) en stierf vrij snel
met eengrijswitte kleuraf. Devergelingzettezich daarna langzaamvoort in derichting van de bladvoet. (Bij zomertarwe zal een soortgelijke beschadiging beschreven.
worden, dieyoor dat gewasjuist hetmeestkarakteristiekis).
Ditomkrullenenafstervenvandebladtopkanookbijouderebladerenvoorkomen,
zodat het eindbeeld van dezoutbeschadiging bij gerstbeheerst werd door als krullen
en vlaggetjes hangende grijswitte bladtoppen, waarin nog vaag zwartbruine vlekken
waren te vinden bij de oudste bladeren.
Het optreden van witte bladtoppen correleerde niet duidelijk met de hoeveelheid
zoutindegrond,zoalswelmethetoptredenvandezwartbruinevlekjes hetgevalwas.
Na nauwkeurigevergelijkingvanhet symptoom derbruinevlekken metliteraruurgegevenswashetmogelijk metgrotewaarschijnlijkheid vasttestellendat zomergerst
op zoute grond van K-tekort te lijden had. Het door HOFFER (1941) en WALLACE
(1951)afgebeelde kenmerkvoor K-tekort komtnauwovereenmetdat,watals zoutbeschadiging" op zoutegronden gevonden werd.
Uit dechemische gewasanalyse zou men nog niet direct de gevolgtrekking maken
datmogelijkK-tekortisopgetreden(ziefig.16)alwarenderelatieveK-cijfers (fig.24)
vrij laag,vooral alsmenbedenkt dat opnormale grondenweinigkaliumter beschikkingstondendegehaltendaardusalbetrekkelijk laagzijngeweest.
Een veel beter bewijs levert in dit geval een vergelijking van de analyses, die uitgevoerd zijn aan verschillende wel- en niet-beschadigde plantendelen. De analyses
werden zowelverricht aan planten van een normale als van een zoute grond. Deresultaten zijn in tabel 25 samengevat, terwijlfig.26voorbeelden van niet- en wel-beschadigde planten geeft.
De absolute K-gehalten geven weinig aanleiding tot eenvermoeden van K-tekort,
maareenvergelijkingvanderelatievecijfersgeefteenzeerlaagK-aandeeltezieninalle
bladeren van deplanten met zoutbeschadiging, in het bijzonder van het aangetaste
bladgedeelte.MerkwaardigerwijsschijntdeK-opnameniettezijnteruggedrongendoor
natrium, maar door calcium. Het bekende K-Ca-antagonisme komt in de afzonderlijkeplantendelen dus goedtot uiting, hoewel hiervan weinig is gebleken uit deanalysesvanheleplanten(fig. 17).
DeCl-gehaltenzijneveneensvermeldomaantetonen,datCl-accumulatiezeerwaarschijnlijk niet de oorzaak der bladbeschadigingen kan zijn, omdat in dit geval de
schadeeerderaanhetbasisgedeeltedan aan hettopgedeelte van het blad zou zijn opgetreden. Immers, dehoogste Cl-gehalten kwamen in het basisgedeelte voor.
Erwten (ras: Mansholt's Gekruiste Extra Korte). Al spoedig na het
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FIG. 26. Gerstplantenvannormale(links)enzoute
grond (midden en rechts)
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FIG. 26. Barley-plants from normal {left)andsalty
soil(centreandright)
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FIG. 27. Typische beschadigingen van gewassen op gronden, die metzoutwatergeinundeerd
zijn geweest.
FIG. 27. Typicalinjuries of crops onsoils,whichhavebeeninundatedwithsaltwater.

I: ZOMERGERST Bruine stippeling, beginnend aan detop van het oudste blad. Later chlorose
Waarschijnhjk kaliumtekort. (Vergel. fig. 27, HOFFER 1941, plaat 8D en
WALLACE 1951, plaat 13.)
*** ** *r~*JsmrQb*n

I: Spring barley Brown dots, beginning at top of oldest leaf. Later chlorosis. Probably
potassiumdeficiency. (Cf. fig. 27,HOFFER 1941, plate8Dand WALLACE1951,
plate 13.)

II: ERWTEN

Bruine stippeling, beginnend aan de toppen van de grootste blaadjes der
oudste bladeren. Later chlorose van de bladrand. Waarschijnlijk kaliumtekort. (Yergel. NED. KALI-IMP. MIJ 1951,WALLACE 1951,plaat 202)
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II: Peas

Brown dots, beginning at tops of oldest leaflets of lowest leaves Later
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I H : BlETEN

Lepelvormigejongebladeren,dievaakzwartepunt aan detophebben. Tenslotte komen bladstelen metdodetoptevoorschijn.Calciumtekort. Rechts:
normaal blad.(Vergel.VANSCHREVEN1938,WALLACE1951, plaat 115.)
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Ill: Beets

Spbonlike young leaves,•often with black tops..Finally leaf-stalks with
deadtipsappear. Calciumdeficiency. Right:normalleaf.(Cf. VANSCHREVEN
1938, WALLACE1951,plate 11.5.)
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IV: ZOMERTARWE Spiraalvorming, omknikken en afsterven vanjongste bladtoppen. Beschadiging van aartop tijdens het schieten. Calciumtekort. (Vergel. DE JAGER
1933, en gerst bij WALLACE 1951,plaat 10.)

IV: Spring wheat Distorting, breaking and dying of youngest leaf tops. Damage of eartop during shooting. Calciumdeficiency. (Cf. DE JAGER 1933and WALLACE
1951, plate 10(barley).)
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TABEL25. Bladanalyses van gerstplanten, afkomstig vannormale enzoute grand
I. Planten van normale grond (geheel onbeschadigd)
mg aeq per 100g dr.st.

%C1
in dr.st.

Plantendeel
K

a. Topblad
b. Basisgedeelte van tweede blad .
c. Topgedeelte van tweede blad .

72,2
65,6
33,3

Na

Ca

Mg

8,2
24,7
14,7

42,2
67,8
45,6

13,8
21,0

II. Planten van zoute grond (c: beschadigd)

83,3
66,7
40,0

K

Na

Ca

59
42
35

7
16
16

34
42
49

% van som

Mg

%C1
in dr.st.

35,3

1,36
3,80
2,63

Plantendeel

b. Basisgedeelte van tweede blad .
c. Topgedeelte van tweede blad .
(beschadigd)

K

>
mg aeq per 100g dr.st.

K

1,67
2,94
1,69

% Van som
K + Na + Ca

Na

Ca

8,0
48,9
4,4

124,4
110,0
125,6

Na

Ca

Part ofplant
m.e. per 100g dr.m.

Mg

%Cl
in dr.m.

K + Na + Ca
K

Na

Ca

39
29
23

4
22
3

57
49
74

K

Na

Ca

% ofsum
K + Na + Ca

TABLE25. Ledf-analysesofbarley-plantsfrom normal[I.not-damaged] andsaltysoil[II. (c. damaged)]
a: Top-leaf b: Base-part of secondleaf c: Top-partof secondleaf

van de oudste blaadjes, maar in details bestaan nogal verschillen. Zo beelden ECKSTEIN, BRUNO en TURRENTINE (1937) een verschijnsel af waarbij de bladranden wel
gestippeld zijn, maar destippen hebbeneenmeer grijze tint. Ookin het Verslagvan
het CentraalKaliproefveld teWehe(1942)wordt K-tekort zobeschreven.BijWALLACE(1951,plaat202)overheersteengeletint van debladranden. Deopzoute gronden
gevonden beschadiginglijkt hetmeestopeenafbeelding indebrochure „Kentekenen
vanKaligebrek"uitgegevendoordeNederlandscheKali-ImportMaatschappij(1951),
waarin een meer bruine tint debeschadigde bladranden kenmerkt.
De uitgesproken stippeling van de bladrand wordt, zoals bekend, wel bij andere
vlinderbloemigenduidelijk aangetroffen, zodathet opdeinundatiegrondenbijerwten
gevonden beeld vaak meer gelijkenis vertoont met K-gebreksverschijnselen bij verwante gewassen (vergelijk b.v.lucerne bij DETURK (1941).
Deanalysesvanerwtenlooftoonden aan,dathetabsolutegehalteopzoutegronden
hogerwas dan opnormale gronden, maar betrokken op de kationensom, daalde het
K-aandeelmet toenemend zoutgehalte.Ditvormtdusaleen aanwijzingvoordejuistheid van dediagnose.
Evenalsbijgerst,zijnbijerwtenverschillendeplantendelengeanalyseerdvanplanten,
afkomstig van normale en vanzoute gronden. De geanalyseerde delenzijn infig.28
schematisch weefgegeven, terwijl de analyses in tabel 26samengevat zijn.
Uit decijfers volgt,datdebladranden in'talgemeen weinigkalium bevatten voorzover de planten opzoute gronden groeidenenookderelatievecijfers geveneenzeer
laagK-aandeel, zodat hieruit besloten kan worden, dat de verschijnselen inderdaad
met K-tekort samenhangen. Vooral het magnesium schijnt hier een antagonistische
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FIG. 28. Schets van geanalyseerdedelen van erwtenplanten
a.Topblaadjes b.Bladranden c.Bladharten d. Bladstelen

FIG. 28. Outlineof analysedparts ofpea-plants
a. Top-leaflets b.Leaf-margins c. Leaf-hearts d. Leafstalks
TABEL26. Analyses van erwtenplanten, afkomstig van normale en zoute grond (ziefig.28)
I. Planten van normale grond (onbeschadigd)
II en III. Planten van zoute gronden {b:beschadigd)
mg. aeq per lOOgdr.st.
K

Na

a
b
c
d

55,6
58,9
66,7
55,6

1,3
13,3
6,0
16,7

a
b
c
d

40,0
32,2
57,8
64,4

IH a
b
c
d

I

II

Ca

% van som K + Na + Ca + Mg
K

55,6
137,8
154,4
88,9

26,3
42,7

40
23

1
5

22,0

30

-

-

9

49

12

0,60
0,87
1,14
0,90

3,3
6,9
9,3
17,8

50,0
113,3
90,0
55,6

41,0
58,5
74,7
65,6

30
15
25
32

2
3
4
9

37
54
39
27

31
28
32
32

1,08
0,98
2,38
2,70

58,9
24,4
36,7
53,3

9,1
15,6
18,9
24,4

105,6
106,7
96,7
31,1

26,7
65,0
68,3
43,1

29
11
17
35

5
7
8
16

53
51
44 .
20

13
31
31
29

0,64
1,75
2,78
2,82

K

Na

Mg

K

Na

Ca

Mg

Ca

-

m.e. per 1 90 g dr.m.

Na

% CI in

Mg

Ca '

Mg

40
55

19
17

-

%°fsum K + Na + Ca+ Mg

I. Plantsof normalsoil{not damaged)
II, III. Plantsof saltsoils(part b:damaged)
TABLE26. Analyses ofpea-plantsfrom normalandsalty soil(seefig. 28)

-

% CI in
dr.m.
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werking op kaliumuit te oefenen. Dit element is sterk toegenomen,veelsterker dan
bijvoorbeeld natrium.
Uit de in tabel 26vermelde Cl-gehalten volgt nog dat debladbeschadigingen niet
aan de Cl-accumulatiegewetenkunnen worden, omdat in bladranden minder chloor
wordt opgehoopt dan in het overige gedeelte van de blaadjes.
Wierbonen. Nadat het gewas reeds vrij ver ontwikkeld was, begonnen aan de
oudstebladerenzwarteplekkenaandebladrand optetreden.Deverkleuringbreidde
zichdaarna uitoverdegehelebladrand entenslottevanafdebladpunt overhetgehele
blad. Wanneer het symptoom eenmaal was begonnen aan de oudste bladeren, vertoonde het zich vrij snel aan dejongere bladeren. In ernstige gevallen stierf op deze
wijzedegeheleplant af.
Bovendien ontwikkelden zich zwarte vlekken op de Stengel, vlak onder en boven
de grond.
Naarmate de grond zouter was,waren de symptomen duidelijker en vond het afsterven eerder plaats.
Aanvankelijk is weinig aandacht aan deze beschadiging geschonken, omdat het
beeld sterk herinnerde aan deverschijnselen bij normaal afsterven.
Achteraf is gebleken, dat zeer waarschijnlijk K-gebrek de oorzaak van dit verschijnsel moet zijn geweest, wat valt af te leiden uit een afbeelding van K-gebreksverschijnselen bij WALLACE (1951, plaat 177). Absolute zekerheid daaromtrent is
moeilijk teverkrijgen, vooralookomdat K-gebrek bijwierbonen volgenshet Verslag
vanhetCentraleKaliproefveld teWehe(1942)totuitingkwaminwitterandenendeze
witte randen ook karakteristiek waren voor tuinbonen volgens een afbeelding in de
uitgave van de Nederlandsche Kali-Import Maatschappij (1951).
Tochishetnietonwaarschijnlijk datK-gebrekopdezoutegrondenoptrad,wanneer
geletwordtopdechemischeanalysesvanhetgewas.Dezezijnsamengevatintabel27.
TABEL 27. Analyses van wierbonen in het bloeistadium 1948

%

mg aeq per 100g dr.st.
C

Proefveld

Normale grond .
Gw37
Gw49
Gw50

Exp. field

1

5-20

_1

0,6
1,9
4,0
7,9
8,4
10,6
11,8
Sal. fig.
5-20 cm

K

Na

Ca

Mg

K

Na

Ca

Mg

30,4
41,8
37,1
40,1
38,6
41,7
39,9
43,3

2,4
19,8
29,5
13,4
17,4
28,7
22,7
31,8

65,0
45,7
55,0
67,5
93,2
92,5
116,1
105,4

19,5
27,5
40,5
36,5
63,0
74,5
84,5
86,0

26
31
23
25
18
18
15
16

2
15
18
9
8
12
9
12

55
34
34
43
44
39
44
40

17
20
25
23 •
30
31
32
32

Mg

K

JV«

Ca

Mg

K

M

Ca

m.e. per 100 g dr.m.

niet ge'fnundeerd not inundated

TABLE27. Analyses of horse-beans inflowering-stage1948

0/
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Evenals bij erwten blijkt van K-gebrek weinig,indien alleen de absolute gehalten
vergeleken worden. Door de toenamevan dekationen-som met stijgende zoutcijfers
van de grond ging het aandeel van kalium echter sterk achteruit, terwijl de relatieve
toenamevanmagnesiumhetmeestopvalt.
Bruine bonen (Noord-Hollands landras). Geruime tijd na de ontvouwing
vandeoudstebladerenverscheenopdebladrandeenfijne stippelingvanonregelmatig
gevormdedonkerroodbruine vlekjes.
De beschadigingzettezichlater voort naar het midden vanhet blad,met vrijlating
van de omgeving van de bladvoet. De vlekjes breidden zich uit tot een maximale
groottevanenkelemm.
Rondom devlekjes trad enigevergeling op; dealdusvergeelde bladrand droogde
metlichtbruinekleurinenroldenaarbenedenom,terwijlhetbladietsbolgingstaan.
Hetverschijnsel ismindervaakwaargenomen dan bij erwten,terwijl ooknietvaststaat of het symptoom sterker was bij hogere zoutcijfers van degrond. Het laatsteis
een gevolgvan het feit dat debeideoudste bladeren bij bonen alspoedigafvallen op
enigszins zoute grond endeverschijnselen nietopjonge bladerenwaargenomen zijn.
Een vergelijking van het symptoom met literatuurgegevens levert een enigszins
vage gelijkenis met K-tekort op. Voornamelijk de afbeelding in de publicatie van
ECKSTEIN, BRUNQen TURRENTINE(1937,plaat 46)vertoont verwantschap met debovenbeschreven beschadiging, evenals het door DE TURK (1941) beschreven en afgebeelde symptoom bij sojabonen. Andere afbeeldingen -laten het trekken van een
parallel weer niet toe.Zekerheid verschaffen ook dechemische analyses in dit geval
niet, omdat noch de absolute, noch de relatieve K-gehalten duidelijk een K-tekort
doen vermoeden.
Witte bonen. Bijdit gewaswerd eenop dat bijbruine bonen gelijkend symptoom
gevonden met dit verschil dat devlekjes wat groter en donkerder waren, terwijl hun
optreden op het blad minder gelocaliseerd was.Het is niet zo vaak gevonden als bij
bruine bonen,watverband kan houden met eenongeveer tweewekenlater optreden.
Bij vergelijking met gegevensin deliteratuur komt degedachte aan K-tekort weer
op. Aangezien echter geen analyses van dit gewaswerden verricht, kan dezemening
niet nader geverifieerd worden.
Haver. Bij het begin van de schietperiode begonnen de oudste bladeren een witte
bladpunttekrijgenvanenkelecmlang,waarnaopdebladschijf ovalegeelwittevlekjes,
soms met een bruine stip in het midden verschenen. Het symptoom gingvan de top
naardebasisvanhetblad,vaakmetdegrootsteaantastinginhetmidden. De vlekjes
groeiden aan tot grotere onregelmatige vlekken, waarin allerlei kleuren optraden,
waarbij geelwit of bruin overwogen. Ook oranje enrodetinten kwamen voor.
Detop van het blad kruldevaak spiraalvormigenhingslap.
De verscheidenheid van kleuren en vormen der vlekken bij het optreden dezer
symptomen makeneenscherpebeschrijving onmogelijk. Verband tussen dehevigheid
van de aantasting en dezoutcijfers van degrond konnietvastgesteld worden.
Vanditsymptoomisgeenduidelijkeparallelindeliteratuurgevonden.Dechemische
analyses wijzen wel op een teruggang in het K-aandeel van de kationen-som maar
deze vermindering is toch niet zo uitgesproken, dat daaruit tot K-tekort besloten
mag worden.
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b. Beschadigingen, diebijdejongste organenbegonnen
Van deze beschadigingen zullen die bij bieten, zomertarwe en vlas beschreven
worden.
B i e t e n . In de zomer, vaak na een droge periode, vertoonden de binnenste bladeren
een steile stand, met lepelvormige bladlaminae en kleine vergelingen aan de rand ter
weerszijde van de bladtop. De daarna volgende bladeren hadden dezelfde vorm en
stand, maar de bladtop was tot een zwart puntje ineengeschrompeld. Bij de zich ontwikkelendejongere bladeren namen de bladlaminae steeds meer in omvang af, terwijl
aan de bladtop een steeds langer wordend, zwart, spiraalvormig uitsteeksel te zien
was. Tenslotte vormden de in het hart gevormde jongste bladeren in 't geheel geen
bladlaminae meer, maar kwamen alleen als bladsteel met spiraalvormig gedraaide,
zwarte punt te voorschijn (fig. 27).
Een versnelde vorming van bladeren was hiervan het gevolg. Zodra er voldoende
regen was gevallen ontstonden weer normale bladeren.
Het symptoom deed zich het sterkst voor bij flink groeiende bietenplanten en zelden
over het gehele veld. Onder vergelijkbare omstandigheden was de aantasting sterker
bij voederbieten (ras: Groeningia) dan bij suikerbieten (ras: Kuhn P) en hield geen
verband met dezoutcijfers van de grond. Integendeel, op zeer zoute percelen, waar de'
groei ernstig stagneerde, werd het verschijnsel niet gevonden.
De hierboven beschreven en in fig. 27 weergegeven verschijnselen zijn volkomen
gelijk aan de symptomen van Ca-gebrek, gevonden door VAN SCHREVEN (1938) in
proeven met Ca-trappen enook afgebeeld inhet boek van WALLACE (1951, plaat 115).
Gezien de loof-analyses is deze overeenkomst niet vreemd; Volgens fig. 24 blijkt
immers dat het Ca-aandeel in dekationensom zeer sterk terugliep.Terwijl op normale
gronden ongeveer 25%der opgenomen kationen uit calcium bestaat, bedroeg dit aandeel op zoute gronden slechts ca 8%, minimaal zelfs maar 5%.
Toch waren de symptomen niet in allegevallen, waarin de Ca-opname sterk daalde,
zichtbaar en meestal ook slechts over korte perioden aan de jongste bladeren. De
waarnemingen toonden verder:
a. Alleen goed groeiende planten vertoonden de verschijnselen.
b. Het optreden werd vooral gesignaleerd in een droge periode, die op een groeibevorderende vochtige periode volgde.
c. De opbrengsten van het loof werden weiniggedrukt, dievan suiker waren iets lager
tengevolge van een verminderd suikergehalte.
In verband met punt b wordt herinnerd aan hoofdstuk V, waar beschreven werd
dat calcium moeilijker accumuleert bij verhoogde temperatuur. De waarnemingen
aan bieten wijzen er op dat wellicht vooral het transport van calcium in de plant bemoeilijkt wordt. Dit is in overeenstemming met resultaten van BURSTROM (1934),die
vond dat bij hogere temperatuur de K- en Na-opname in bladeren en halmen van
haver meer begunstigd werd dan de Ca- en Mg-opname.
Dat de opbrengst van het loof niet, die van suiker welverlaagd werd, moet hieruit
verklaard worden, dat de bladgroei in een weer vochtiger periode na de droogte sterk
toenam, als het ware ter compensatie van de weinig assimilerende beschadigde bladeren. Zoals bekend gaat een dergelijke sterke bladgroei ten koste van de reeds opgeslagen suiker in de wortel, waaruit tenslotte een lager suikergehalte resulteert.
Teruggrijpend opdevorigeparagraaf kannu opgemerktworden dat een Ca-aandeel
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indekationen-somvan5a 10%telaagis. LEHR(1942)vond dan ook dat bij voederbieten eenaandeelvan 15a20%inhetloofen25%indewortelgewenstwas.
Uit figuur 24 volgt tenslotte nog dat vooral een antagonisme tussen natrium en
calcium bestaat. Onder de omstandigheden, heersend in gronden die met zeewater
overstroomd zijn geweest, is de verhouding der geadsorbeerde ionen dus blijkbaar
toch niet optimaal voor bieten, maar iscalcium wat te sterk gedaald of natrium wat
te veel toegenomen, omdat de hoge loofopbrengst ten dele bereikt wordt ten koste
van de hoeveelheid suiker.
Zomertarwe (ras : Blanka). Meestal eerst tijdens het schieten trad vergeling op
van reeds enigszins om de lengte-as gerolde bladschijven, gevolgd door omknikken
op 5a 10cmafstand van debladtop.Degekniktepunt verdroogde daarna met grijswitte kleur. Ook zonder voorafgaande vergeling kwam omknikking voor van het al
of niet spiraalvormig gerolde blad, terwijl in andere gevallen het jonge blad reeds
spiraalvormig uit de bladschede kwam en direct slap hing. Het hangende deel verdroogde daarna. Hetverschijnsel trad hetduidelijkst enook heteerstopaandejonge
bladeren.Wanneerdezebladsymptomenduidelijkoptraden,bleekbijontwikkelingvan
de aar de aartopverdroogdtezijn.Somswaren slechts enkele pakjes, somswasmeer
'dan dehelftvan de aar dor. Korrels werdenindezeverdroogde pakjes niet gevormd.
De hevigheid van de beschadiging was niet evenredig met het zoutgehalte van de
grond, maar hing vooral samen met deintensiteit van de droogte in de tijd van het
in aar komen.
. Meestal trad het verschijnsel regelmatig over eenveld op. (Het bij zomergerst beschreven verschijnsel van witte bladpunten had enige dvereenkomst met deze beschadiging).
Er is geen literatuur bekend, die bij zomertarwe gevonden verschijnselen geheel
overeenstemmend beschrijft.
De bladverschijnselen zijn evenwel nauwkeurig beschreven door DE JAGER (1933),
dieinwaterculturesdoortoevoegingvanNaCldezelfdewittebladpuntenengedraaide
bladeren te voorschijn riep als op zoute gronden zijn gevonden. Aarbeschadigingen
zijn door dezeonderzoekernietbehandeld,omdatzijn proevenvoorhetinaar komen
werden afgebroken.
Bijzonder belangrijk isin de proeven van DE JAGER, dat de verschijnselen niets te
maken hadden met de osmotische druk; indien deze namelijk nog werd verhoogd
door toevoeging van een Ca-zout,,traden deverschijnselen vrijwel niet op.
Het laatste is een bewijs voor het met dit symptoom samenhangende Ca-tekort.
Daarvoor pleit ook de overeerikomst in bladbeschadiging van gerst, bij WALLACE
(1951, plaat 10) als Ca-tekort aangegeven (gegevens over tarwe ontbreken in deze
publicatie).
In overeenstemming met de bij bieten beschreven temperatuurinvloed bestond bij
tarwe eenzelfde inductieperiode. Na een droge,warmeperiode begonnen de symptomen duidelijk op te treden. Blijkbaar werden ook de aren in een dergelijke periode
beschadigd; bijhetinaar komen werden dan pasdereedsenigszinsverdroogdewitte
aartoppen zichtbaar.
Deze aarbeschadiging werd in 1946en 1947nauwelijks, in 1948 daarentegen zeer
duidelijk geconstateerd. Dit vindt zijn verklaring in het tijdstip, waarop de droge
periodeinvalt; in 1948wasdit het gevaltoen dejonge,nogin debladschede gehulde
aren blijkbaar juist in eengevoelig stadium verkeerden.
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. DeeerderbeschreveninvloedvandetemperatuuropdeCa-opnamewordt dusook
bij zomertarwe bevestigd.
Uit hetfeit, dat deNa-accumulatiebij tarwe steedsgeringis,volgt dat deopname
van calcium niet door natrium, maar eventueel wel door kalium en magnesium is
gestoord. De gewas-analyseswijzen er op, dat in 1948vooral kalium antagonistisch
heeft gewerkt. Dat de beschadigingenjuist in 1948zo ernstig waren is niet overeenkomstigdeverwachtingen,diedoor degewas-analyseswarengewekt.Terwijlimmers
hetCa-aandeelin deopgenomen kationensom in 1946en 1947 maarca 10% bedroeg
op dezoutegronden,wasditin 1948minstens 16%.Eenvergelijkingvan deabsolute
Ca-gehalten doet echter zien dat in allejaren wellicht deminimumgrens was bereikt.
Deminimumgehaltenvanhetgewas(steedsopgrondenmeteenlaagzoutcijfer) waren
in 1946, 1947en 1948resp. :
8,0 - 8,5 - 8,6 m.e.per 100gram drogestof.
Blijkbaar hingdematevan debeschadiging, behalvevan het Ca-gehalteaf van de
heersende omstandighedeni.e.het temperatuursverloop.
Er wordt aan herinnerd, dat bij zomergerst soortgelijke bladbeschadigingen optraden als bij zomertarwe; behalve te weinig kalium zou gerst dus ook nauwelijks
voldoende calcium bevat hebben.
y i a s (ras : Concurrent). Evenvoor debloei ontstond ca 10cmbeneden de top
eenflauweinsnoeringvandeStengel,diezichoverenigecmkonuitstrekken.Blijkbaar
ginghiermeeeenverminderingvan de stevigheid gepaard, want destengeltop knikte
omenhethangendedeelverdordemetbruinekleur.Begeleidendeverschijnselen aan
Stengelof bladeren dedenzich nietvoor.
Het symptoomtrad meestalzeerplaatselijk^p, terwijl dematevan optreden geen
verband scheentehoudenmethetzoutcijfer vandegrond.
De aantasting van de stengeltop van dit gewaswees op de mogelijkheid, dat ook
hier Ca-tekort in het spelwas.Ditwerd bevestigd door het onderzoek van WALLACE
(1951,plaat43).
. •
Hoezeer dit gewasopdegrensvanCa-tekortverkeerdevolgtuitdeomstandigheid,
dat in 1947en 1948weinig of geen symptomenwerden gevonden en in 1946 slechts
plaatselijk. Dit hing ook samen met de absoluut en relatief geringe hoeveelheid opgenomencalciuminlaatstgenoemdjaar t.w.resp. 12-16m.e.per 100gramdrogestof
enca 14% vandekationen-som.Dezegetallenmogendanookwelalsgrenswaarden
vooreennormalegroeibeschouwd worden.
Vooral kalium heeft bij vlas de opname van calcium bei'nvloed; in allejaren was
dan ook sprake van een duidelijk kalium-calcium-antagonisme.
Overziet men dein het voorgaande beschreven beschadigingen en hun verklaring,
danishetopvallendhoeongeveergelijkevoedingsbodemstotaalverschillendereadies
indeonderscheidenplantensoortenteweegbrengen.Ditgeldtnietslechtsvoordeionen
kalium encalciumdieinhetminimumkwamen,maar ookvoor deionen die sterker
geaccumuleerd werden. Het K-gebrek bijvoorbeeld werd bij zomergerst bevorderd
dooreenhogeconcentratievancalciumindebeschadigdedelen,terwijlbijerwteneen
overmaataanmagnesiumtegenovereenK-tekort stond.BijhetCa-tekortisdewaarschijnlijkheid groot, dat dit bij bieten vooral samenging met een sterke accumulatie
van natrium;bij zomertarwe envlasechter schijnt vooral eenversterkte opnamevan
kaliummede-oorzaak tezijn geweestvan het Ca-tekort.
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Dezewaarnemingen accentueren nog eens de grote betekenis van de plantensoort
bij deoptredende antagonismen, een feit waarop reeds eerder deaandacht gevestigd
werd.
Maar bovendien volgt uit het bovenstaande, dat in de plantendelen onderling ver
uiteenlopende ionen-verhoudingen optreden, die leiden tot verschillen in antagonistischewerkingentussenafzonderlijke plantendelenendegeheleplant.
Voor calcium lageen tekort welin delijn der verwachtingen. Het aandeel van dit
ion in het adsorptiecomplex was immers aanzienlijk teruggelopen en in de bodemoplossingwasdeverhoudingtotdeoverigeionenzeerongunstiggeworden.Hetkalium
daarentegen nam zowel toe in het adsorptiecomplex als in oplossing, zij het dat de
verhouding tot de andere opgeloste kationen sterk ten nadele van kalium verschoof.
In het KHcl-gehalte kwam de toename van kalium in de grond, in vergelijking met
de toestand voor de inundatie, eveneens tot uiting (WESTERHOF, VAN BEEKOM en
PRUMMEL1951).
De meermalen opgemerkte toename der K-gebreksverschijnselen met stijgende
zoutcijfers van de grond schijnt in tegenspraak te zijn met de in enkele gevallen geconstateerde vermeerdering van het K-aandeel in de kationen-som in gewassen van
zoute gronden afkomstig (zieb.v. bij bruine bonen infig.24). De oorzaak daarvan
moetgezochtwordeninhetlageK-gehaltevan denormalegronden,diebijhetonderzoek waren betrokken, waardoor ook het K-gehalte in het gewas van die gronden
laaguitviel.Degewassenopdenormalegrondvandeinundatieproef haddendanook
hogereK-gehalten.Dat geenK-gebrek opdegewassenproefvelden opnormale grond
geconstateerd werd en wel bij gelijke of zelfs hogere relatieve K-gehalten in degewassen van gei'nundeerde grond wijst er op, dat op inundatiegronden ongunstige
omstandigheden hebben geheerst, zodat het K-tekort daar eerder tot uiting kon komen. Men kan in dit verband bijvoorbeeld denken aan deverminderingvan dehoeveelheidcalciumindeplant. Bijhogezoutcijfers vandegrondliephet K-aandeelvan
de opgenomen kationen in het gewasin demeestegevallen wel terug in vergelijking
met het percentage kalium in gewassen van gronden met lage zoutcijfers (zie bruine
bonenfig..24,wierbonen tabel 27, erwten tabel22).
Een belangrijke kwestieis,in hoeverre dezeindicaties van K- of Ca-tekort samengaan met een ongunstige invloed op deproductie. Aangezien de gevolgen niet voor
allegewassengelijkzijn,volgthierondereenbesprekingvanelkgewas afzonderlijk.
Het K-tekort was, blijkens het vrijwel ontbreken van gebreksverschijnselen, v'ermoedelijk gering bij zomergerst op de proefvelden met lage zoutcijfers. Op velden
met hoge zoutcijfers waren de symptomen zeer sterk en de mogelijkheid bestaat dus
dat K-tekort eenrol gespeeld heeft bij dedaar optredende oogstdepressies. Uit tabel
22blijkt evenwel, dat zelfs op het zeer zoute veld Gw 51cnog maar een geringe opbrengstverminderingvoorkwam. De conclusie moet dus zijn dat van ernstige schade
tengevolge van K-tekort bij zomergerst in 1948geen sprake is geweest.
Erwten vertoonden geen K-gebreksverschijnselen op het minst zoute proefveld
Gw 37(tabel 22);weltrad op dit veld reedsoogstverminderingop,die waarschijnlijk
verband hieldmetdegewijzigde kationen-verhouding, zoalsreedseerder aannemelijk
werd gemaakt. Met toenemende zoutcijfers van de grond werden de verschijnselen
heviger envolgenstabel 22daalde ook derelatieve hoeveelheid kalium. Dein toenemende mate onharmonische ionen-huishouding zal dus op de oogst vrij zeker ongunstig gewerkt hebben. De moeilijkheid is evenwel deze invloed te scheiden van
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andere, eveneens metstijgende zoutcijfers nadeliger wordende omstandighedenzoals
detoenamevanopgenomenchloorenkationen. Hetisvanbelanghier optemerken,
dat de beschadiging bij erwten waarschijnlijk inderdaad veroorzaakt is door eentekort aan kaliumenniet door eenophopingvan hetantagonistischwerkendemagnesium. Dit kan afgeleid worden uit de gegevens van tabel 22,waar blijkt dat derelatieve Mg-hoeveelheid bij alle zoutcijfers gelijk was, maar kalium verminderde met
stijgende zoutcijfers. Dezeafname kwamten goedeaan calcium.
Voorwierbonengeldendezelfdeoverwegingenalsvoorerwten,alvaltteverwachten
dat de tengevolge van K-tekort toenemende uitschakeling van functionele organen
de opbrengst duidelijker geschaad heeft. Maar overigens kan ook deze schade niet
afgezonderd worden uit het complex van nadelige invloeden dat o.a. een ongunstige
kationen-verhouding in de plant (tabel 27) en een vrij sterk gestegen opname van
chloor en kationen met toenemende zoutcijfers van de grond inhield.
Bij bruine bonen en het nauw verwante gewas witte bonen ligt het meer voor de
hand juist op de ongunstige ionen-verhouding e.d. de nadruk te leggen als factoren
diedeproductieongunstigbeinvloedhebben,zoalsinheteerstedeelvandit hoofdstuk
is gebleken. De weinig duidelijke verschijnselen geven eveneens een aanwijzing in
dezerichting.
Voor de schade, die door bieten geleden kan zijn door Ca-tekort wordt verwezen
naar wat daarover bij de beschrijving en verklaring der symptomen is besproken.
Voornamelijk het suikergehalte daalde ingeval de symptomen zeer ernstig waren.
Weliswaar daalde dewortelopbrengst bij hogerezoutcijfers van degrond, maar aangezien de Ca-gebreksverschijnselen geenverband hielden met het zoutgehalte van de
grond kan dezeopbrengstdalingnietaanCa-tekorttoegeschrevenworden.
Devooralin 1948sterk optredendewitteaarpunten bijzomertarwe, waarschijnlijk
een gevolg van Ca-tekort, hebben de graanproductie zeer nadelig beinvloed omdat
de bovenstepakjes geenkorrels bevatten. Bij debeschrijving van deverschijnselen is
eralopgewezen,datinditgevalblijkbaar deabsolutehoeveelheidopgenomencalcium
een rol gespeeld heeft. In 1946immers, toen de relatieve hoeveelheid calcium lager
was dan in 1948,waren de verschijnselen beperkt tot witte bladpunten en reageerde
zomertarwegunstigopniettehogezoutgehalten vandegrond.Voorzoverzomergerst
hetverschijnsel vanwittebladpuntenvertoonde,magverwachtwordendatdeinvloed
daarvan op deproductie van weinigbetekenis is geweestin analogiemet de afwezigheid van schade bij zomertarwe onder dergelijke omstandigheden.
De beschadiging van vlas als gevolg van Ca-tekort was slechts in een enkel geval
-vanernstigeaardenkwammeestalplaatselijk voor.Deopbrengst onderginggewoonlijk weinig verandering door de aantasting, maar welwerd de kwaliteit van het ge•oogsteproduct minder gewaardeerd door degeringerelengtevan het stro.

VII. BESCHQUWINGEN EN CONCLUSIES
In cultuurgewassen, die groeien op zoute substraten, verkeert het plasma in een
voortdurendestaatvanverdedigingtegeneen overstrainingmetzouten.Demaximale
intensiteit der levensprocessen hangt blijkbaar ten nauwste samen met een zouthoeveelheid en ionenverhoudingen in de plant, die tussen betrekkelijk nauwe grenzen
rondom een optimum schommelen.
Of een te grote zoutopname zal voorkomen is in sterke mate afhankelijk van de
plantensoort,zoalsinhoofdstuk V werdgevonden;bij sommigesoortenisdeopname
ondanksgroteconcentratieschommelingeninhetmilieuvrijstabiel.
Deveranderingen van dehoeveelheid opgenomen chloor en kationen stonden onderinvloedvanenkelemetelkaarinterfererendefactoren enwelopdevolgendewijze:
a. Dezoutconcentratieinhet milieu speeldeeengroterol bij deopnamevanzouten
door erwten enbonen. De accumulatiewerdvergemakkelijkt door deongunstige
Ca-toestand van deplant.
b. DeCa-toestand(calciumt.o.v,anderekationenindeplant)stondopdevoorgrond
bij de graangewassen, terwijl het milieu weinig invloed uitoefende. Welwas de
% temperatuur van belang;in dejaren met dehoogste temperatuur was deopname
van kationen het grootst. Dat detemperatuurinvloedjuist tegengesteldwasbijde
Cl-opname, kan verband houden met een antagonistische werking tussen chloor
en stikstof, vanwelklaatsteelementin eenwarm en droogjaar (1947)meerwerd
opgenomen danin eenkoeler ennatterjaar (1948).
c. De analyses van de gewassen bij rijpheid toonden aan, dat de totale hoeveelheid
kationen en chloor in erwten en verwantegewassenweinigwas veranderd in vergelijkingmethetbloeistadium(tabel 15 en 17).Bijtarweendeanderegranendeed
zichechter tijdens deafrijping, afhankelijk van dezoutconcentraties in degrond,
eensomsaanzienlijkestijgingvandeopgenomenhoeveelheidvoor(tabel14en 16).
Deverouderingvanhetplasmakwam dustot uitingin eenafnemende effectiviteit
om zouten uit te sluiten, zodat deinvloed van het milieu kon toenemen. Deverminderingvan dewortelgroeidergewassentijdens enna debloei (GOEDEWAAGEN
1942)isdaarmeeinovereenstemming.
De effectiviteit van de uitsluiting van zouten door verschillende gewassen bleek
sterk gecorreleerd te zijn met de groeivermindering en oogstdepressie van die gewassen.Daaruit magdan ook deconclusiegetrokken worden, dat een tegrotezoutaccumulatiein deplant een directe schadelijke invloed heeft op de stofvorming.
Vraagt menzichaf, op welkewijzeeenhogezoutaccumulatiein deplant zalingrijpen in delevensprocessen, dan ligt het vermoeden voor de hand, dat hier vooral van vertragingen sprake zal zijn.
Aanwijzingen daarvoor gaven de reeds eerder aangehaalde proeven van DAHM (1924) en SMIRNOW
en ALISSOWA (1924). BUCHNER (1951 en 1951A) geeft bijzonderheden over eenhogeCl-voedingvan
aardappels en andere gewassen. Hij stelde vast, dat door veelchloor dehydrolyse van koolhydraten
achterbleef bijdesynthesevan dezeproducten,mitsdeK-voorzieningvoldoende was. Bij aardappelen
wasdaardoor het quotient zetmeel:glucosezowelin bladeren alsin knollen laag,terwijl het zetmeelgehalte van de knollen eveneens lager was.

Zowel demate van zoutophoping in deplant als demate van de opbrengstdaling
door zout bij de verschillende gewassen bleken op hun beurt eenrelatietevertonen
met degroottevan deCa-percentages deropgenomen hoeveelheden kationen. Daarmeeisvoor devolgordevan zoutresistentie der gewassen,wat debiochemische zijde
van hetvraagstukbetreft, eenbenaderingvandeoplossinggegeven.
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Een dergelijke conclusie is niet vreemd, indien men de stelling poneert, dat de
grootte van de Ca-opname, vooral in verhouding tot de andere kationen, een aanwijzing geeft voor de relatieve belangrijkheid van calcium voor een gewas. Hoewel
niet geldig voor alle elementen, is deze veronderstelling redelijk voor een essentieel
element als calcium.
Gewassen die preferentie hebben voor K- en Na-opname zullen uiteraard minder
gevoeligzijn voor veranderingenin de Ca-hoeveelheid, diein het milieu wordt aangeboden,zeker indien dezeveranderinggaatin derichtingvan een meeridealeverhouding der kationen, zoals op zoute gronden voor gerst en bieten het gevalwas.
Indien echter gewassenvoorkeur hebben voor calcium enmagnesium zal een daling
een ongunstig effect hebben,zoalsvoor erwten, bruine bonen e.d. opzoute gronden
isgebleken.
MATTSON enzijn leerlingen hebben hetprobleem bestudeerd,waarom bij planten preferentie voor
een bepaald type ionen bestaat. MATTSON en KOUTLER-ANDERSSON (1943)menen dat de verhouding
van acidoidetot basoide componenten in de plant bepalend is voor deverhoudingvan opgenomen
tweewaardige:eenwaardigeionen.Overdeverhoudingvanacidoidetotbasoidegehaltenvandeplant,
alsmedeover de kationen-uitwisselingscapaciteit kan een indruk verkregen worden door titratie na
electrodialysevan dewortels.Hoegroterhet acidoid-gehalte en de uitwisselingscapaciteit, hoemeer
preferentie voor deopnamevan tweewaardige ionen. ELGABALYen WIKLANDER (1949)meenden een
bevestiging van dezetheoriete kunnen aantonen op grond van proeven met gerst en erwten, maar
overtuigender zijn debepalingen bij veleplantensoorten door DRAKE, VENGRISen COLBY (1951).
Indien men mag aannemen, dat eiwitten de belangrijkste acidoiden in de plant zijn, zou het Ngehaltevanplanteneveneenseenaanwijzing kunnen gevenvoordepreferentievanbepaalde kationen.
Zonder vergaande conclusies tetrekken, ishet nu bijzonder goed met de theorieen van MATTSON in
overeenstemming, dat het N-gehalte van de negen onderzochte gewassen van zoute gronden een
sterke correlatie vertoonde met de verhouding tweewaardige: eenwaardige kationen in de plant.
Mogelijkbestaatduseveneenseenrelatietussendezoutgevoeligheidendeverhoudingvanacidoiden
tot basoi'denin deplant.
'
.
•

Ondankshetfeit datdezoutophopingeenduidelijkverbandmetdeoogstdepressie
vertoonde, zou het onjuist zijn omte concluderen, dat alleoogstverminderingeneen
gevolgzijn van dezoutaccumulatie.Immers ook van de gestoordeionenverhouding
ingrondengewasenvanhettekortaaneenbepaaldkationwerddenadeligeinvloed
aangetoond onder omstandigheden, waarbij van een versterkte zoutopname geen
sprake was. Evenzopleitenbepaaldeargumenten testerkvoor deinvloedvanwatertekort tengevolge van de verhoogde osmotische druk in het substraat, om deze te
ignoreren.
Devraag, welkevan dezephysiologischefactoren dan debelangrijkste is voor de
verklaringvandegroeiverminderingopzoutesubstraten,laatgeenalgemeengeldend
antwoord toe. Erzijnverschillendeaanwijzingendateensamenspelvanbovenbedoeldeoorzaken bestaat, maar datin bepaaldegevallen, samenhangend met de plantensoort,tocheenderoorzakensterkerdandeanderenaarvorentreedt.
In hoofdstuk VIwerd vermeld,dat bij dezeer zoutgevoeligebruinebonen dever
van normaal afwijkende kationenverhouding in de grond en in de plant leidde tot
eengroteoogstdepressie,zonderdat dezouthoeveelheidingrond ofplantabnormaal
genoemdkonworden.Dezenadeligeinvloedvangestoordeionenverhoudingenwerd
voor dat gewas volkomen bevestigd door BOWER en WADLEIGH (1948). Ook voor
erwtenwerdeendergelijkeinvloedwaarschijnlijk gemaakt.Hetligtnuvoordehand,
bij proeven met toenemende osmotische concentraties, als gevolg van aan de voedingsoplossingtoegevoegdezouten, eveneenseenbelangrijke invloed toete schrijven
aan de gewijzigde kationenverhouding. Dit geldt niet alleen bij toevoeging van Na-
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zouten aan het substraat, maar ook van Ca- of Mg-zouten, omdat in het laatste geval
eveneens afwijkingen van de optimale verhoudingen gaan optreden. Deze zouten
kunnen onder meer tot gevolg hebben, dat de K-huishouding ernstig gestoord raakt
en ook dit kan van betekenis zijn, zoalsdeK-gebreksverschijnselen bij erwten leerden.
Verschijnselen die met K-gebrek schenen samentehangen,werden eveneens gevonden
door GAUCH en WADLEIGH (1943/44) bij bruine bonen na toevoeging van Mg-zouten
en door HAYWARD, LONG en UHVITS (1946) bij perziken, indien de voedingsoplossing
veel natrium en magnesium bevatte.
Bijhogerezoutconcentraties inhet milieuwordthet nadelig effect van de ongunstige
verhouding der kationen verergerd door een sterke opname van zouten door deze
gewassen en mogelijk door de afname van het P 2 O s -gehalte. In de uiteindelijke opbrengstdaling zijn de afzonderlijke effecten van deze ongunstige ionenhuishouding
dan niet duidelijk meer te scheiden.
Het wekt dan ook nauwelijks verwondering dat de opbrengst van erwten, maar
vooral van bruine bonen in alle jaren van onderzoek zo buitengewoon ongunstig
reageerde op zoute gronden. De ongunstige weersomstandigheden in 1947hebben het
oogstresultaat bij deze gewassen nagenoeg niet extra nadelig be'invloed in vergelijking
met de jaren 1946 en 1948, toen de weersomstandigheden zoveel gunstiger waren
(fig.29).
FIG. 29. Gemiddelde relatieveopbrengsten van bruine bonen (links)enzomergerst (rechts)onder invloedvanstijgendezoutcijfers vandegrondindejaren 1946(vrijnat), 1947(droogenwarm)
en 1948 (vrij nat).Naar VAN DEN BERG (1950).
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FIG. 29. Average relativeyield of red kidney beans{left)andspring barley (right)underinfluence of
increasing salinityfiguresof the soilintheyears 1946 (ratherwet),1947(dryandwarm) and
1948(ratherwet).Accordingto VAN DEN BERG (1950).

De afwezigheid van een duidelijk temperatuureffect bleek ook in proeven met verschillende zouttrappen van MAGISTAD c.s. (1943) bij erwten en bonen.
Bij andere planten op zoute substraten is denadelige invloed van hoge temperaturen juist heel duidelijk. A H I en POWERS (1938) vonden dit bijvoorbeeld voor aardbeiklaver en lucerne. Ook wanneer men de oogstresultaten uit de jaren 1946-1948 van
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gerst (fig. 29),suikerbieten,haverenzomertarweopzoutegrondenvergelijkt,ziet men
grote verschillen onder invloedvanhetverschil in weersomstandigheden in diejaren.
' Een dergelijk gevolgvanverhoogdetemperatuur isvolkomenvolgensdeverwachting,indien deosmotischedrukvandevoedingsoplossing vangrotebetekenisisvoor
de groei. De hogere temperatuur zal immers een stijging van de transpiratie tengevolgehebbenendaardoor dediscrepantietussenbenodigd enbeschikbaar watervergroten.Waar nu bovendien voorbovengenoemdezoutresistentegewassenvastgesteld
kon worden (hoofdstuk VI), dat de veranderde kationenverhouding niet ongunstig,
maar somszelfs gunstig wasvoor degroeien ook dezoutaccumulatie in hetwarme
jaar 1947 meestal niet correlatief met de zoutcijfers steeg, bestaat er alle reden om
voor deze gewassen aan te nemen dat groeistoringen vooral het gevolg zijn geweest
van de verhoogde osmotische druk inhet substraat. Weikon ook bij deze gewassen
eenstoringvandeionenverhoudingoptreden,zoalsbleekuitdegebreksverschijnselen,
maar deinvloed hiervanwasondergeschikt aanheteffect vanwatertekort.
Uiteenvergelijkingvandeopbrengstenin 1946,1947en 1948 (VANDENBERG1950)
krijgt mendeindruk, datdeinvloedvandetemperatuur afnam, naarmateeengewas
zoutgevoeliger was.Hetligtvoor dehand, inverband metdeverdamping,daaruit de
conclusiete/trekken, dat deinvloed van de osmotische druk kleineris,naarmate een
gewas minder zoutresistent is. Dit wil echter niet zeggen dat bij de zoutresistente
gewassenandereeffecten geheelafwezig zijn. Bijbieten enzomertarwewerd duidelijk
Ca-gebrekgevonden,datonderinvloedvaneenhogeretemperatuursterkernaarvoren
kwam,terwijl inhetwarmejaar 1947ookin enkelegevallen een methet zoutgehalte
van degrond toenemende zoutophoping in deplant geconstateerd werd. Het temperatuureffect kan dusniet inalle gevallenuitsluitend aan eenverminderde watervoorziening toegeschreven worden.
Hetfeit,datAmenPOWERS(1938)eenstimulerendeinvloedvanzoutopdekieming
van aardbeiklaver vonden inwatercultures bijlagetemperatuur en LIPMAN, DAVISen
WEST (1926)hun proeven met tarwein dewinter uitvoerden met zeer gunstigeresultaten bijvrij hogezoutgehaltenindevoedingsoplossing (fig. 12),bevestigt debelangrijkerolvandetemperatuur bijdereactievandeminderzoutgevoeligegewassen.
Het feit, dat Amerikaanse onderzoekers voor alle gewassen hoge negatieve correlaties vinden tussen de osmotische druk van het substraat en de opbrengst der gewassen (hoofdstuk IV)isniet in tegenspraak met de opvatting dat degroeidepressie
bij zoutgevoelige gewassen voornamelijk een gevolg is van zoutophoping en gestoorde ionenverhoudingen in deplant. Er bestaat immers bij degevoeligegewassen
ook een nauw verband tussen deze ophoping en wanverhouding van ionen en de
osmotische druk van het milieu.
Bij eenvergelijking van dein Nederland verkregen resultaten met diein de grote
zoutgebieden van deaarde valthet op,dat degunstige effecten van zout in de grond
op het oogstresultaat vanzoutresistente gewassenbuitenNederland veelmindervaak
zijn gevonden. Men kan aannemen dat verschillen in klimaat en dan vooral van de
temperatuur hiervoor verantwoordelijk zijn. In het warmejaar 1947was ook inNederland een gunstig effect afwezig. De hoge temperaturen in nagenoeg alle grote
zoutgebieden hebbenjuist voor deminst zoutgevoelige gewassen watertekort tengevolgeen alleen in een gemiddeld koelklimaat alshet Nederlandse is de transpiratie
blijkbaar juist zodanig,dat het watertekort gewoonhjk geringiseneengunstig effect
van eenverhoogdezouthoeveelheid in degrondtot uitingkankomen.
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• Het chemisch onderzoek der gewasseii leverde een inzicht in de mate van zoutophoping in de plant, de afwijkingen van optimaleionenverhoudingen en het tekort
aan een bepaald ion in deplant, terwijl in verschillende gevallen een samenhang van
deze factoren met de opbrengst vastgesteld kon worden. Uit de verschillen in opbrengst in hetjaar 1947met die in dejaren 1946en 1948 kan een indruk verkregen
worden over de belangrijkheid van watertekort als gevolg van de verhoogde osmotische druk.
Van welk belang elk dezer physiologische gevolgen van een zout milieu is voor
de groeidepressie van verschillende gewassen, is in tabel 28 kwalitatief aangegeven.
TABEL 28. Mate van belangrijkheid van enkele physiologische gevolgen van zoute substraten voor
de groeivermindering van verschillende gewassen
Gewas

Zomergerst .
Suikerbieten .
Haver....
Zomertarwe .
Vlas . . . .
Aardappelen .
Wierbonen .
Erwten . . .
Bruinebonen

Watergebrek
v.d. plant t.g.v.
osm. druk
XXX
XXX
XXX
XX
XX
XX
X
X
X

Water-deliciency
of plant as a
result of osmotic
pressure

(kat-)
Zoutaccumul. Gestoorde
ionenverhouding
in de plant
in de plant

X
X
X
XX
XX
XXX
XX

Accumulation
of salt in plant

—
geen invloed
•X
geringe invloed
XX matige invloed
X X X sterke invloed

Tekort aan
bepaald ion
in de plant
X

(K)

X

x

(Ca)

X
X
X
X
XX
XXX

Xx (Ca)
x x (Ca)

Disturbed
proportion of
(cat-) ions in plant

XX (K)
XX (K)
x (K)

Crop

Springbarley
Sugarbeets
Oats
Spring wheat
Flax
Potatoes
Horse beans
Peas
Red kidney beans

Deficiency of
certain ion in
plant

noinfluence
slight influence
moderate influence
strong influence

TABLE 28. Degreeof importanceof somephysiologicalconsequencesofsaltysubstrates toreductionof
growthof severalcrops

Dezetabelvormt een compilatie van debij dit onderzoek verkregen kennisvan de
physiologische factoren, die voor de plantengroei op zoute gronden van betekenis
zijn. Uit voortgezet onderzoek zal moeten blijken of deze kwalitatieve beoordeling
door een kwantitatieve vervangen kan worden. Het is evenwel niet waarschijnlijk,
dat dit volledig zal gelukken, omdat de hier beschouwde physiologische verschijnselen nooit geheel gescheiden kunnen worden.

SUMMARY
THE INFLUENCE OF ABSORBED SALTS ON GROWTH AND YIELD
OF AGRICULTURAL CROPS ON SALTY SOILS
By studying the chemical composition of several crops in a few stages of growth, it was tried to
tind a relationbetween thiscomposition and thesensitivity oftheseplantsfor salt.
I. MATERIAL, METHODS AND RELIABILITY OF FIGURES
As a starting-point for sampling and observations ofgrowth wereused:
a. experimental fields with several crops and different salt contents of the soil (Crop experimental
fields1946, 1947and 1948).
b. fields, on which smallplots (25m2)wereirrigated with varying quantities of salt water. Six crops
grew on every plot (Inundation-experiments 1947and 1948).
c. a pot-experiment withpeas (1948).Each of the72pots contained threelayersofsoilwith varying
quantities of salt.
In allcases only soilswith a reasonably good structure were used.
The chemical analyses of soils and plants were performed by titrimetric or colorimetric methods,
whereas also use has been made of flamespectrometric analyses. As a rule.the standard deviation
fluctuated for sampling and analysis together between 5 and 15% (tables 1and 2).
II. THE CONDITION OF THE SOIL
The analyses of the (marine) soils are given in table 3.Usually thesalt content of the soilwasexpressed inthe salinityfigure of the 5-20cmlayer (= C5.20).Thisfigurerepresentsgramsof NaClper
liter water inthe soil.In somecasesthemost important cations have been determined also (table4).
In consequence of the inundation with sea-water, adsorbed calcium decreased from 85-90% to
40-50%", whereas adsorbed sodium increased from 2-4% to 20-25%. Exchangeable magnesium
increased strongly, exchangeable potassium a little (tables 5and 6).After the soluble salts had been
washed out, the interrelation between exchangeable cations altered only slowly.
In the 1948inundation-experiment the changes in the exchangeable bases in the soil as compared
withnormal weresmallerthan inthesoilsmentioned above.
III. THE GROWTH OF CROPS UNDER THE INFLUENCE OF SALT
Retardation of growth came to expression clearly during germination, but in thisperiod the order
in sensibility to salt of crops was not the same as at harvest time (fig. 3,4 and VAN DEN BERG 1950).
Themeasurements oflengthaswelldemonstrated thecheckingofgrowth.Thegrowthofrootswas
retarded andfinallyceased completely with high salinityfiguresofthe soil(fig. 6).
IV. THE OSMOTIC VALUE OF THE SUBSTRATE AND GROWTH
The idea of reduced water absorbtion as a consequence of the high osmotic pressure of a saline
substrate beingresponsiblefor the decrease in growth ofplantshasbeenexaminedcritically. Though
a reduced water absorbtion and itseffect on growth has beenconfirmed inmanyexperiments, on the
other hand a specific influence ofcertain ions and a favourable action of theright ratio between ions
appearstohavebeenestablishedoften, aswellfor thereductionofwaterabsorbtionasfor thedecrease
in yield. Also the absence of a general correlation between sensitivity to drought and sensibility to
salt, shows the probability of other physiological causes being of importance for decreased growth
on saltysoils.Obviously the saltsabsorbed by thecrops also play a part.
V. THE EFFECT OF SALT-ACCUMULATION IN PLANTS ON GROWTH
A. SOMEASPECTS OF SALT ABSORBTION
1. THEORIES

In a surveyoftheories on theuptake ofsaltsmuch attention waspaid to theconception of cations
causing changes in permeability of the plasma membrane, dependent on the concentration of these
ions in the substrate. With certain concentrations permeability appears to be minimal, increasing
again with lower and higher concentrations.
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2. T H E COURSE OF ABSORBTION DURING GROWTH

During the final growing stage the Cl-content increased only inplants generally beinghighly adapted
to exclude salts (fig. 8). In crop plants, less adapted to exclusion, no increase of chlorine was found
between the flowering stage and maturity (table 15). On soils, high in soluble salts, these latter plants
contained much chlorine from the beginning of growth already.
Between flowering and maturity the quantity of absorbed sodium increased very strongly in plants
on salty soils; on these soils and in this period the quantity of absorbed potassium decreased often
more than normal (table 17).
3. VARIATIONS IN DIFFERENT YEARS

In 1947 and usually also in 1946 all crops contained more nitrogen and potassium, but less chlorine
and calcium than in 1948. Except for chlorine, this could be explained by differences in temperature
and rainfall, as the weather in the year 1947 was much drier and warmer than in 1948, while the first
half of the year 1946 was warmer than the same period in 1948 also.
4. CHARACTERISTIC DIFFERENCES IN UPTAKE OF ANIONS

The influence of the salinity figure of the soil on the Cl-content of plants varied considerably for
the different crops (fig. 9 and 10).
With increasing salinity of the soil the N-content of leguminous crops remained constant; in grain
crops, however, it was higher than the normal content (fig. 13).
The percentage of phosphoric acid under influence of increasing salinity figures decreased clearly
in leguminous crops only.
5. CHARACTERISTIC DIFFERENCES IN UPTAKE OF CATIONS

With increasing salinity figures of the soil cation-content in various crop plants changed very
differently (fig. 16and 17).Especially the increase of calcium and magnesium in peas was remarkable.
As a consequence also the changes in the total of cations in plants diverged largely (fig. 19).
6. RELATIONS BETWEEN UPTAKE OF ANIONS AND CATIONS

The relation between cations and chlorine in the plant was stronger in peas than in spring barley
(fig. 20). In several crops a connection was found between the percentage of calcium in the total of
absorbed cations and the uptake of chlorine and cations (fig. 21 en 22).
B. SALT ACCUMULATION AND GROWTH
1. T H E RELATION BETWEEN SALT ACCUMULATION AND SENSITIVITY FOR SALT

The order of sensitivity for salt of crops was closely connected with the way in which the contents
of chlorine and cations in the plants increased with increasing contents of salt in the soil.It was found
that crops were more tolerant to salt, the better they were adapted to limit salt accumulation. This
is an argument for an important effect of salt accumulation in plants on yield (fig. 23).
2. CALCIUM AND SENSITIVITY FOR SALT

The plants appear to be less sensitive for salt, the lower the percentage of calcium in the total of
absorbed cations (table 21). If the ratio between cations in the substrate and the plant lies near the
optimum characteristic for the species, this rule holds true also for crops/other than those, studied in
these experiments. However, deviations were found which can be explained probably from the fact
that even in normal conditions the soil does not contain the harmonious ratio of cations optimal for
each special crop, specially as the Ca-level is often too high.
Perhaps it isalsopossibleto relate sensitivity for salt with the ratio ofmonovalent to divalent cations
in the plant.
VI. T H E E F F E C T O F CATIONS O N G R O W T H
1. T H E INTERRELATION OF CATIONS AND GROWTH

On salty soils, low in soluble salts, the interrelation of cations in the plant was favourable for the
yield of spring barley, oats and sugar beet (tops), slightly unfavourable for wheat, flax, horse-beans
and potatoes and definitely unfavourable for peas and kidney beans.Although it isdifficult to separate
the various effects, it is to be expected that the interrelation of ions in the plant will be of importance
for growth with high salt concentrations in the soil also.
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2. ANTAGONISM

On the same soils antagonistic effects in the plant werenot identical for all crops (fig. 24) and for
allyears(fig.25).Besidestheplant-speciestheconcentration ofionsinthesubstrate,the temperature
and the duration of the experiments play a part here.
3. SALT-INJURIES, CAUSED BY CERTAIN CATIONS

Several characteristic injuries of plants on salty soils (fig. 27) were recognised as potassium or
calcium deficiency. This wasconfirmed by the chemical analysis of injured parts of barley- and peaplants(table25and26).Otherindicationswereobtained bythechemicalcompositionofwholeplants
(table 27). Especially the ratio of potassium and calcium to other absorbed cations was important
for the occurrence of deficiency symptoms.
A shortage of one of thesecations wasnot alwayscombined withyield depression. It wasthecase,
however, clearly with Ca-deficiency in flax and under certain circumstances with Ca-deficiency in
spring wheat and with K-deficiency in horse-beans and peas.
Serious Ca-deficiency symptoms of^en appeared after a dry and warm period.
VII. REFLECTIONS AND CONCLUSIONS
The main conclusions are:
a. In some crops the quantity of absorbed salts is strongly influenced by the concentration in the
substrate.In other cropsthisisthecasemuch lessand the Ca-percentage on thetotal of absorbed
cations has a regulating influence upon absorption. Only in thelatter case salt uptake is favoured
by higher temperatures.
b. Thepossibility tolimitthesaltabsorption isless,thehighertheCa-percentage onabsorbed cations
(or the higher the ratio of divalent to monovalent cations in the plant). As the reduction inyield
of a crop on salty soils ismore pronounced, the more difficult it isfor the plant to limit the salt
uptake, salttolerance ofcrops seemsto berelated withtheratio ofcalcium to other cationsin the
plant.
c. The less sensitive the plant wasfor salt the less influence of high temperatures was found for the
cropsunderinvestigation (fig.29and VANDENBERG,1950).Fromthisfollowsthegreat importance
of osmotic pressure of the substrate and correlated water-shortage for growth of crops tolerant
to salt. For growth of crops sensitive to salt the osmotic pressure is much lessimportant. In the
lattercasereduction ofyield ismainlytheconsequenceof a highsaltabsorption bytheplant and
an unfavourable interrelation of ions in the plant (table28).
d. In cool,wetyears,when theevaporation oftheplants islow afavourable effect ofhigh quantities
ofsaltinthesoilontheyieldofsalttolerant crops,maybefound intheNetherlands.The absence
of this effect in the large salty areas of the world is caused by the high temperatures, generally
prevailing there.In a warm year thefavourable influence is not found in theNetherlands also.

RESUME
L'INFLUENCE DES SELS OBSORBES SUR LA VEGETATION ET
LE RENDEMENT DES PLANTES CULTURALES DANS DES SOLS SALES
En etudiant lacomposition chimiquededifferentes plantes pendant certaines phases deleurcroissance,nous avons cherche a verifier s'i) setrouveunerelation entrecette composition chimiqueet la
sensibilite de ces plantes pour le sel.
I. LE MATERIEL, LES METHODES APPLIQUEES ET LA SURETE DES CHIFFRES
Commepoint de depart pour leprelevement des echantillons et les observations de la croissance
nous avons usite:
a. des champs d'essais comportant differentes plantes et des sols contenant des pourcentages de sel
differents (champs d'essais de 1946, 1947 et 1948).
b. deschampsdanslesquels depetitesparcelles (25m.carres)avaient eteirrigueesavecdesquantites
d'eau salee differentes. Chaque parcelle comportait 6 plantes (Experimentations d'inondation de
1947 et de 1948).
c. des essais en vases avec pois (1948). Chacun des 72vases contenait 3horizons auxteneursensel
differentes.
IIn'a ete employ6, danstouslescas, que des solspossedant une structure convenable.
Des analyseschimiques du solet desplantesont eteeffectuees en appliquant desmethodestitrimetriques ou colorimetriques de meme que des analyses au spectrometre de flamme. En general, la
deviation standard pour l'ensemble du prelevement des echantillons et des analyses oscillait entre
5 et 15p. cent (tableaux 1et 2).
II. LA CONDITION DU SOL
Les analyses des sols (marins) sont presentees an tableau 3.
En general, la teneur en sel du sol a ete exprime par la quantite de sel del'horizon de 5a 20cm
(=C 5 . 20 ). Ce chiffre exprime la quantite de NaCl en grammes par litre d'eau dans le sol. Dans
quelquescaslescations lesplusimportants ont etedeterminesegalement (tableau4).
En consequence de l'inondation par l'eau salee, la chaux adsorbee regressait de 85 a 90 p.cent
jusqu'a 40 a 50p.cent tandis que le sodium adsorbe s'elevait de 2 a 4 p.cent jusqu'a 20 a 25 p.cent.
Le pourcentage du magnesium echangeable s'accrut fortement, celui de la potasse ne s'accrut que
faiblement (tableaux5et6).ApresTenlevement desselssolublespar leseaux,larelationexistant entre
lescations echangeables ne changeait que lentement.
Dans l'experimentation d'inondation de l'annee 1948, les changements des bases echangeables
danslesol,comparesanormal,furent moinsgrandsqueceuxdessolsmentionnesci-dessus.
III. LA CROISSANCE DES PLANTES SOUS L'INFLUENCE DU SEL
Le ralentissement de la croissance s'est revele nettement pendant la germination, mais dans cette
periode l'ordre de la sensibilite des plantes pour le sel n'etait pas le meme que pendant la recolte
(fig. 3 et 4 et VAN DEN BERG, 1950).

Lesmesurages des longueurs demontrerent aussi l'enrayement de la croissance. La croissance des
racines fut retardee et, finalement, s'arreta complement dans lecas ou de grandes quantites de selse
rencontraient dans le sol (fig. 6).
IV. LA PRESSION OSMOTIQUE DU SUBSTRATUM ET LA CROISSANCE
L'ideequel'absorption reduiteeneau,provoqueepar laforte pression osmotique d'un substratum
salin, serait responsable du declin de la croissance des plantes fut examinee critiquement. Bien que
l'absorption reduite en eau et son effet sur la croissance aient ete confirmees par un grand nombre
d'experimentations, d'autre part l'influence specifique decertains ionset Taction favorabled'unjuste
rapport entre les ions semble avoir ete etabli souvent tant pour la reduction de l'absorption en eau
que pour le decroissement du rendement. De meme, l'absence d'une correlation generate entre la
sensibilite pour la secheresseetla sensibilite pour le selmontrelaprobabilityd'autres causesphysiologiques d'importance pour la croissance reduite sur les sols salins. Evidemment, les sels absorb'es
par les recoltesjouent-ils aussiun role chez la depression dela croissance.

V. L'EFFET DE L'ACCUMULATION DES SELS DANS LES PLANTES
SUR LA CROISSANCE
A. QUELQUES ASPECTS DE L'ABSORBTION DESSELS
1. THEORIES

EnconsiderantlestheoriessurPabsorptiondessels,beaucoupd'attentionfur preteealaconception
suivant laquelle descations, en rapport avecla concentration decesions dans lesubstratum, provoqueraient deschangementsdelapermeabilite delamembrane duplasma.IIsemblequechezcertaines
concentrations la permeabilite soit minime et qu'elle augmente a nouveau chez des concentrations
plus faibles et plus fortes.
2. L'ALLURE DE L'ABSORPTION PENDANT LA CROISSANCE

Pendant la phasefinaledela croissance, la teneur en CIaugmenta dans lesplantes possedant, en
general, un grand pouvoir d'exclure les sels (fig. 8). Dans les plantes moins douees de cepouvoir
d'exclusion, il ne fut pas constate d'accroissement de chlore dans la periode entre la floraison et la
maturite(tableau 15). Danslessolscontenant unegrandequantitedeselssolubles,cesplantescontenaient beaucoup dechloredeja depuisledebut delacroissance.
Danslessolssalins,entrelafloraisonetlamaturite,laquantite desodium absorbs danslesplantes
s'accrut fortement; dans ces sols et pendant cette periode la quantite de potasse absorbee decrut
souvent plus que normalement (tableau 17).
3. VARIATIONS DANS DIFFERENTES ANNEES

En 1947et, leplus souvent, aussien 1946,touteslesplantescontenaient plus d'azote et de potasse
maismoins dechloreet dechauxqu'en 1948.Exception faite pour lechlore,cefait put etre explique
par des differences de temperature et par des precipitations attendu que, en 1947, le temps etait
beaucoup plus secet pluschaud qu'en 1948,tandis quela premieremoitie del'annee 1946etait plus
chaude quelamemeperiodedel'annee 1948.
4. DIFFERENCES CARACTERISTIQUES DANS L'ABSORPTION EN ANIONS

L'influence du seldanslesolsurlateneur en CIdelaplante differait beaucoup pour les differentes
recoltes (fig. 9 et 10).
La teneur en N chez les legumineuses restait constante. Par contre elle etait plus elevee chez les
cereales dans lecas ou lateneur en seldu solaugmentait (fig. 13).
Le pourcentage d'acide phosphorique, sous l'influence des quantit6s de sel croissantes, n'avait
nettement diminue que chezles legumineuses.
5. DIFFERENCES CARACTERISTIQUES DANS L'ABSORPTION EN CATIONS

Leschangements desteneurs encations seproduisant a mesurequelesquantites deseldansle so
augmentaient, differaient beaucoup chez les diverses plantes (fig. 16et 17).Notamment Paccroissement delachauxet dumagnesiumchezlespoisetait remarquable.Ala suite decet accroissement, le
total descations dans lesplantes changeait aussitres differemment (fig. 19).
6. RELATIONS EXISTANT ENTRE L'ABSORPTION EN ANIONS ET L'ABSORPTION EN CATIONS

Larelation existantentrelescationsetlechlore danslaplanteetaitplusfortechezlespoisquechez
l'orge de printemps (fig. 20). Chez differentes plantes il fut trouve un rapport entre le pourcentage
dechauxdansletotaldescationsabsorbes, d'une part, etPabsorptiondechloreetdecations, d'autre
part (fig. 21 et 22).
B. ACCUMULATION DES SELSET LA CROISSANCE
1. LA RELATION EXISTANT ENTRE L'ACCUMULATION DES SELS ET LA SENSIBILITE POUR LESEL

L'ordre dans lequel les plantes manifestaient leur sensibilite pour le sel montrait une connexion
bien forte avecla facon dont lesteneurs en chlore et en cations dans lesplantes augmentaient chez
des teneurs en sel croissantes du sol. II fut constate que les plantesetaient plustolerantes aPegard
du sel a mesure qu'elles etaient mieux adaptees pour limiter Paccumulation des sels. Cela constitue
un argument enfaveur del'effet considerable dePaccumulation desselsdanslesplantessurlerendement(fig.23).

110
2. LA CHAUX ET LA SENSIBILITE POUR LE SEL

II apparait que les plantes sont moins sensibles pour le sel a mesure que le pourcentage de chaux
dans letotal des cations absorbes est moins eleve (tableau 21).Sile rapport entre lescations dans le
substratumetlaplanteapprochel'optimum caracteristiquepourlavariete,celaestaussivalablepour
des plantes autres que celles examinees dans ces experimentations. Toutefois, nous avons constate
desddviationspouvantprobablement etreexpliqueesdufait que,memedansdesconditionsnormales,
le sol nepresente pas,pour chaqueplante isolement, au plus haut degre le rapport harmonieux des
cations, attendu que le niveau dela chaux est souvent trop eleve.
Peut-etre, il est aussi permis demettreen rapport la sensibilitepour leselaveclerapportexistant
entre les cations monovalents et les cations bivalents.
VI. L'INFLUENCE DES CATIONS SUR LA CROISSANCE
1. L A RELATION EXISTANT ENTRE LES CATIONS ET LACROISSANCE

La relation existant entre lescations dans la plante, telle qu'elle fut constatee dans des sols salins
contenant peu de sels dissous, etait favorable a l'orge d'ete, a l'avoine et aux betteraves sucrieres
(verts),quelquepeu defavorable aufroment, aulin,alafeverole etauxpommesdeterre,et nettement
defavorableauxpoisetauxharicots.Bienqu'ilsoitdifficile deseparerlesdiverseffets,onpeut s'attendre a ce que la relation existant entre les ions dans la plante sera important pour la croissance aussi
dans lecas ou le solrenferme desconcentrations de selelevees.
2. ANTAGONISMES

Leseffets antagonistes danslesmemessolsn'etaient pas identiques pour toutes lesplantes (fig. 24)
et pour toutes lesannees (fig. 25).A part la variete, la concentration des ions dans le substratum, la
temperature et la duree desexperimentationsjouent un role.
3. DEGATS PAR LE SEL PROVOQUES PAR CERTAINS CATIONS

Plusieurs degats caracteristiques desplantes dans des sols salins (fig. 27)furent identifies avec des
deficiencesenpotasseouenchaux.Cefaitfut confirmeparPanalysechimiquedepartiesendommagees
deplantes d'orgeetdepois(tableau25 et 26).D'autres indicationsfurent fournies parla composition
chimique de plantes entieres (tableau 27). Notamment le rapport entre la potasse et la chaux et
d'autref cationsabsorbesetaitimportant pourlapresencedessymptomesde deficience.
Le manque d'un de ces cations n'etait pas toujours accompagne d'une depression de rendement.
Cela etait bien lecas pour le manque de chaux chez lelin et, dans des conditions determinees, aussi
pour lemanque dechaux chez lefroment d'ete etpour lemanque depotasse chez lesfeveroles et les
pois. Des symptomes serieux de manque de chaux se presentaient souvent apr6s une periode seche
et chaude.
VII. CONSIDERATIONS ET CONCLUSIONS
Les conclusions priricipales sont les suivantes:
a. Chez certaines plantes la quantite de sels absorbes est fortement influencee par la concentration
danslesubstratum.Chezd'autres plantescela n'estlecasquedansunemesurebeaucoup moindre
etlepourcentage deCa descations absorbes a une influence regulatrice sur l'absorption. Dans ce
dernier cas seulement l'absorption en sel est favorisee par destemperatures plus elevees.
b. La possibility delimiterl'absorption desselsest moins grande a mesure quelepourcentage de Ca
descations absorbes estpluseleve(ou: a mesure quelescations bivalents prevalent surles cations
monovalents). La baisse derendement d'une plante sur un sol salin est d'autant plus forte que le
pouvoir de limiter l'absorption en sel est plus faible. La resistance au sel semble done coincider
aveclerapport entrela chauxetlesautrescations danslaplante.
c. Moinsla planteest sensiblepour lesel,moinslestemperatures eleveesinfluencent-elles les plantes
examinees (fig. 29 et VAN DEN BERG, 1950).II s'ensuit de cela que la pression osmotique du substratum et le manque en eau qu'elle entraine ont une grande importance pour la croissance des
plantes resistantes au sel mais que ces facteurs ont peu d'importance pour les plantes sensibles
pour le sel.Dans ce dernier cas,la baisse derendement est la consequence dela forte absorption
desselsdelaplanteetdurapport d6favorable entrelesionsdanslaplante (tableau28).
d. Dans desanneesfraiches ethumides(quandlesplantess'evaporent peu),auxPays-Bas,degrandes
quantites desel dans lesolpeuvent inffuencer favorablement la production desplantes resistantes
au sel. Le fait, que generalement, cet effet ne se produit pas dans les grandes regions salines du
globe est du aux temperatures elevees dans ces contrees. Aux Pays-Bas egalement cette influence
favorable neseproduit pas non plus dans uneanneechaude.

LITERATUUR
A H I , S. M. en W. C. POWERS
ARISZ, W. H .
AYERS, A. D . en
H . E. HAYWARD
BARKER, D .

Salt tolerance ofplants atvarious temperatures.PlantPhysiol.
13, 767-789.
1942 Transport indeplant.In:Leerboek derAlgemeneplantkunde,
o. red.vanV.J. Koningsberger, DeelII.
1948 A method for measuring the effects of soil salinity on seed
germination with observations onseveralcrop plants. SoilSci.
Soc. Am.Proc. 13,224-226.
1950 De inundaties gedureude 1944-1945 enhun gevolgen voorde
landbouw. DeelV:De flora en fauna enWalcheren enandere
inundatiegebieden tijdensennadeinundatie.Versl. Landbouwk.
Onderz56,17
1938

Onderzoek omtrent de minerale samenstelling van loof en
wortelvansuikerbieten IV.Med.Inst.Rat.Suikerprod. 17-111.
Temperature andliving matter. Protoplasma Monogr. V.8.
De inundaties gedurende 1944-1945enhungevolgen voor de
landbouw. Deel VI: Dereactievanlandbouwgewassen op het
zoutgehalte vandebodem. Versl. Landbouwk. Onderz.56, 16.
Sur les proportions relatives depotassium et desodium chez
lesplantes. Bull.Soc.Chim.Fr.4mesdr.t.41,1378-1380.
Het chemisch onderzoek vangewassen ophet Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek te Wageningen. Dir.
v.d.Landb., Landb. Voorl. Med. 53.
Growth andcationic accumulation by four species ofplants
as influenced by various levels of exchangeable sodium. Soil
Sci. Soc.Am.Proc. 13,218-223.

BARTSTRA, E. A. C. en
J. W. VERBURGT

1947

BELEHRADEK, J.

1935

BERG, C. VAN DEN

1950

BERTRAND, G. en
D . J. PERIETZEANU

1927

BOSCH, S. en W. B. DEIJS

1947

BOWER, C. A. en
C. H. WADLEIGH

1948

BRIGGS,L.J.enH .L. SHANTZ

1912

The wilting coefficient for different plants and its indirect
determination. U.S.Dep.Agr. Bur. Plant Ind., Bull. 230.

BROEKEMA, C.

1933

Oogstanalytische vergelijking vantarwerassen. Landbouwk. T.
45, 921-937.

BROOKS, S. C.

1937

Selective accumulation with reference toionexchange bythe
protoplasm. Trans.FaradaySoc.33,1002-1006.

BROWN, A. J.

1909

The selective permeability of the coverings of the seeds of
Hordeum vulgare. Proc. Roy.Soc.London,ser.B.81,82-93.

BROYER, T. C. en
D . R. HOAGLAND

1943

Metabolic activities ofroots andtheir bearing ontherelation
of upward movement of salts and water in plants. Am. J.
Botany 30,261-273.

BUCHNER, A.

1951

Beitrag zur Frage der Chlorionenwirkung auf den Kohlenhydratstoffwechsel unsererKulturpflanzen.Ztschr.Pflanzenern.
D. it.Bodenk.52(97),225-242.

1951; Die Wirkung der Chlorionen auf den Kohlenhydratstoff-

wechsel inAbhangigkeit vonderKaliversorgung der Pflanze.
Ztschr. Pflanzenern. D. u.Bodenk. 54(99), 28-36.
BUNGENBERG DE JONG, H. G.

BURSTROM, H.

1942

Kolloidsystemen alsvariabele systemen IenII,Permeabiliteit.
In: Leerboek der algemene plantkunde,o.red. vanV. J.Koningsberger, DeelII.

1934 Ueber antagonistische Erscheinungen bei der Kationenaufnahme des Hafers. Diss. Uppsala.

112
CLERC, J. A. LE en
J. F . BREAZEALE

1920

Effect of lime upon the sodium chloride tolerance of wheat
seedlings. / . Agr. Research 18, 347-356.

COLLANDER, R .

1941

COOPER, H . P.

1949

Selective absorption of cations by higher plants. Plant Physiol.
16, 691-720.
Effect of sodium in the nutrition of certain crops. I n : Sodium
in agriculture, ed. Chil. Nitr. Educ. Bur.

CRAFTS, A. S. en
T. C . B R O Y E R

1938

Migration of salts and water into xylem of the roots of higher
plants. Am. J. Botany 25, 529-535.

D A H M , P.

1924

Untersuchungen iiber die Abhangigkeit der Endospermentleerung bei Zea Mays von verschiedenen Salzen. Jb. Wiss.
Botan 63, 273-320.

DOMINGO, W. R.

1946

Basenhuishouding en gipsbemesting van geinundeerde gronden. I n : Voordr. over zoute gronden. Uitg. Dir. Wier.meer
(N.O.P.) afd. Onderzoek.
D e inundaties gedurende 1944-1945 en hun gevolgen voor de
landbouw.
Deel I X a : D e katiohenhuishouding in met zeewater geinundeerde gronden.
Deel I X b : Verval en herstel van de bodemstructuur in de
inundatiegebieden. Versl. Landbouwk. Onderz.

D R A K E , M., J. VENGRIS en
W. G. COLBY

1951

Cation-exchange capacity of plant roots. Soil Sci. 72, 139-147

D U P O N T , C.

1924

Action exercee par les chlorures alcalines sur les plantes et
sur les sols. Ann. Sci. Agron. franc, et etrang. 4 1 , 369-391.

EATON, F . M.

1941

Water uptake and root growth as influenced by inequalities in
the concentration of the substrate. Plant Physiol. 16, 545-564.

1942

Toxicity and accumulation of chloride and sulfate salts in
plants. / . Agr. Research 64, 357-399.

ECKSTEIN, O., A. BRUNO en
J. W. TURRENTINE
EHRENBERG, P.
) ELGABALY, M. M. en
L . WlKLANDER

1937

Kennzeichen des Kalimangels. Berlin.

1919 Das Kalk-Kali-Gesetz. Berlin.
1949

Donnan equilibria in plant nutrition II. Kungl. Lantsbr. Hogsk.
Ann. (Ann. Roy. Agr. Coll. Sweden) 16, 334-338.

EYK, M . VAN

1939

Analyse der Wirkung des NaCl auf die Entwicklung, Sukkulenz und Transpiration bei Salicornia Herbacea, sowie Untersuchungen iiber den Einflusz der Salzaufnahme auf die Wurzelatmung bei Aster Tripolium. Rec. Trav. Botan. Need. 36,
559-657.

FEEKES, W.

1941

D e tarwe en haar milieu. Versl. Techn. Tarwe Comm. 17.

FILTER, P.

1914

Ueber die Wasseraufnahme und Keimung der Samen unter
verschiedenen, namentlich erschwerenden Bedingungen der
Wasserzufuhr. Diss. Berlijn.

FRANCK, W. J.

1949

Zaaizaad. Zwolle.

FREELAND, R. O.

1936

Effect of transpiration upon the absorption and distribution
of mineral salts in plants. Am. J. Botan. 23, 355-362.

G A U C H , H . G. en F . M. EATON 1942

Effect of saline substrate on hourly levels of carbohydrates
and inorganic constituents of barley plants. Plant Physiol. 17,
347-365.

113
GAUCH, H. G. en
C. H. WADLEIGH

1943/44 Effects of high salt concentrations on growth of bean plants.
Botan.Gaz.105,379-387.
1945 Effect ofhigh concentrations of sodium, calcium,chloride and
sulfate on ionic absorption by bean plants. Soil Sci. 59,
139-153.

GEDROIZ, K. K.

1931 Exchangeable cations of the soil and the plant I: Relation of
plant to certain cations fully saturating the soil exchange
capacity. Soil Sci. 32, 51-63.

GERICKE, W. F.

1921 Influence of temperature on the relations between nutrient
salt proportions and the early growth of wheat. Am. J. Botan.
8, 59-62.
1942 Het wortelstelsel der landbouwgewassen. 's-Gravenhage.

GOEDEWAAGEN, M . A . J.
GREAVES, J. E. en
E. G. CARTER

1923/24 Theinfluence ofirrigationwater on the composition of grains
and the relationship to nutrition. /. Biol. Chem.58, 531-541.

HAAN, I. DE

1935 Ionenwirkung und Wasserpermeabilitat. Protoplasma 24,
186-197.

HANSTEEN-CRANNER, B.

1914 Ueber das Verhalten der Kulturpflanzen zu den Bodensalzen.
Jb. Wiss.Botan.53,536-598.

HARMER, P. M. en E. J. BENNE 1941

Effects of applying common salt to a muck soil on the yield,
composition and quality of certain vegetable crops and on the
composition ofthesoilproducingthem./ . Am. Soc.Agron. 33,
952-979.

1945 Sodium as a crop nutrient. Soil Sci 60, 137-139.
HARMSEN, G. W.

1946 Adviezen over stikstofbemesting in de inundatiegebieden.
(Intern) rapport Dir. Wier.meer (N.O.P.). Microbiol, lab.
De inundaties gedurende 1944-1945 en hun gevolgen voor de
landbouw. Deel VIII: Microbiologische processen in gei'nundeerde gronden. Versl.Landbouwk.Onderz.

HARRIS, F. S.
HARRIS, F. S. en
D. W. PITTMAN
HARTER, L. L.

HAYWARD, H. E. en
E. M. LONG

1915/16 Effect of alkalisaltsin soilson the germination and growth of
crops./ . Agr. Research 5, 1-53.
1918 Soil factors affecting the toxicity of alkali. / . Agr. Research
• 15,287-319.
1908 The influence of a mixture of soluble salts, principally sodium
chlorid, upon the leaf structure and transpiration of wheat,
oats and barley. U. S. Dept. Agr. Bur. Plant Ind., Bull. 134.
1943 Some effects of sodium salts on the growth of the tomato.
PlantPhysiol. 18, 556-559.

HAYWARD, H. E.,E. M. LONG 1946 Effects ofchlorideand sulfate saltson thegrowthanddevelopment of the Elberta peach on Shalil and Lovell rootstocks.
en R. UHVITS
U. S. Dep. Agr. Tech. Bull.922.
HAYWARD, H. E. en
W. B. SPURR

1943/44 Effects of osmotic concentrations of substrate on the entryof
water into corn roots. Botan. Gaz. 105, 152-164.
1944 The tolerance of flax to saline conditions: Effect of sodium
chloride, calcium chloride and sodium sulfate. J. Am. Soc.
Agron.36,287-300.
1944/45 Effects of isosmotic concentrations of inorganic and organic
substrates on entry of water into corn roots. Botan. Gaz.106.
131-139.

114
HlSSINK, D . J .

1929 D e bodemkundige gesteldheid van den Andijker proefpolder
in het jaar 1927-1928. Med. I. Comm. v. Adv. proefp. Andijk.

HOAGLAND, D . R .

1937 Some aspects of salt nutrition of higher plants, Botan. Rev. 3,

HOFFER, G . N .

1944 Lectures on the inorganic nutrition of plants. Waltham, Mass.
1941 Deficiency symptoms of corn and small grains. I n : Hunger

307-334.

signs in crops, publ. Am. Soc. Agron. and Nat. Fert. Assoc.
HOLT, M. E. en N. J. VOLK

1945 Sodium as a plant nutrient and substitute for potassium. / .*
Am. Soc. Agron. 37, 821-827.

HOPKINS, H . T., A. W. SPECHT 1950
en S. B. HENDRICKS
ITALLIE, T H . B. VAN

JACOB, A. en F . ALTEN
JAGER, H . DE
JENNY, H. en E. W. C O W A N

Growth and nutrient accumulation as controlled by oxygen
supply to plant roots. Plant Physiol. 25, 193-209.

1935

The role of sodium in the kation-balance of different plants.
Trans. 3rd Int. Congr. Soil Sci. Oxford I, 191-194.

1937

Het verloop van de opname van stikstof, fosforzuur en kali
door verschillende gewassen te velde. Versl. Landbouwk.
Onderz. 43, (2) A.

1938

Cation equilibria in plants in relation to the soil. Soil Sci. 46,
175-186.

1942
1933
1933

Arbeiten fiber Kalidiingung. 3e Reihe. Berlin.
Ziekteverschijnselen van enkele cultuurgewassen als gevolg
van de inwerking van keukenzout. Proefschr. Utrecht.
Ueber die Bedeutung der im Boden adsorbierten Kationen fur
das Pflanzenwachstum. Ztschr. Pflanzenern. D. u. Bodenk. 3 1 ,
57-67.

JENNY, H. en
R. OVERSTREET

1939 Cation interchange between plant roots and soil colloids. Soil

KAHO, H.

1926 Ein Beitrag zur Theorie der antagonistischen Ionenwirkungen

Sci. 47, 257-272.
der Erdalkalien auf das Pfianzenplasma. Biochem.
167,25-37.

Ztsch.

KEARNY, T. H. en
C . S. SCOFIELD

1936 The choice of crops for saline land. U. S. Dept. Agr. Circ. 404.

KRUGER, W. en
G . WlMMER

1927 Die Beziehungen der Stoffaufnahme zur Stoffbildung bei der

LEHR, J. J.

1942 The importance of sodium for plant nutrition III. The equili-

Zuckerriibe. Mitt. Anhalt. Vers. Stat. Bernburg 63.
brium of cations in the beet. Soil Sci. 53, 399-411.

1947 Chilisalpeter. Uitg. Inlicht. Bur. v. Chilisalp., d,en Haag.
1949 Exploratory pot experiments on sensitiveness of different crops
to sodium: A. Spinach. Plant and Soil 2, 37-48.
LIPMAN, C. B., A. R. DAVIS
en E. S. W E S T

1926

The tolerance of plants for NaCl. Soil Sci. 22, 303-322.

LOOSJES, R. en
A. C. SCHUFFELEN

1941

Ion activities in suspensions. Proc. Ned. Akad. Wetensch. 44,
475-482.

LUNDEGARDH, H.

1932

Die Nahrstoffaufhahme der Pflanze. Jena.

LUNDEGARDH, H. en
H . BURSTROM

1947

Mineral nutrition of plants. Ann. Rev. Biochem 16, 503-528

1933

Atmung und Ionenaufnahme. Planta 18, 683-699.

115
M A G I S T A D , O . C . , A . D . A Y E R S 1943
C. H . WADLEIGH en
H . G. G A U C H

Effect of salt concentration, kind of salt and climate on plant
growth in sand cultures. Plant Physiol. 18, 151-166.

MAGISTAD, O. C. en
J. E. CHRISTIANSEN

1944

Saline soils, their nature and management. U. S. Dept. Agr.
Circ. 707.

MAQUENNE, L. en
E. DEMOUSSY

1918

Influence des sels metalliques sur la germination en presence
de calcium. C. R. Acad. Sci. 166, 89-92.

MASCHHAUPT, J. G.

1921/22 De samenstelling onzer cultuurgewassen in opeenvolgende
groeiperioden I en II. Versl. Landbouwk. Onderz. 25 (1921)
en 27 (1922).
1934 In hoeverre kunnen K, Na, Ca en Mg elkander in de plant
vervangen? Versl. Landbouwk. Onderz. 40. A.

MATTSON, S. en
E. KOUTLER-ANDERSSON

1943

The acid-base condition in vegetation, litter and h u m u s : VII.
The acid-base condition during growth of wheat, barley and
red clover. Lantbr. Hogsk. Ann. {Ann. Agr. Coll. Sweden) 1 1 ,
207-217.

MAXIMOV, N. A.

1944 Agevariations inthe colloid-chemical properties of protoplasm
of vegetable cells. C. R. {Doklady) Acad. Sci. de V V.R.S.S. 42,
277-280.

VIAYER, W.

1951 Zusammenfassende Ergebnisse einer Anzahlvon auslandischen
Arbeiten uber die Rolle des Kaliums und Natriums im Boden
und in der Pflanze. Ztschr. Em. Dung. Bodenk. 54(99),210-240.

MILLER, E. C.
MUENTZ, A.

1938 Plant physiology. 2e dr.
1910 La lutte pour l'eau entre le sol et la graine. C. R. Acad. Sci.
151, 790-793.

NEDERLANDSCHE KALIIMPORT M B N.V.

1951 Kentekenen van kaligebrek. Amsterdam.

PETRIE, A. K. H .

1927

The effect of temperature on the unequal intake of the ions of
salts by plants. Austr. J. Exp. Biol. Med. Sci. 4, 169-196.

PRINGSHEIM, E. G.

1930

Untersuchungen uber Samenquellung. Planta 11, 528-581.

RAPPORT inzake het onderzoek en de ervaringen in de Kruininger-, Nieuw Olzende- en St. Pieterspolder na de inundaties in 1939 en 1940 (1945). Uitg. Dir.
Wier.meer (N.O.P.) afd. Onderzoek.
RAPPORTEN met betrekking t o t de onderzoekingen in den Andijkerproefpolder gedurende de eerste
viercultuurjaren (1932).Med.II.Comm.v.Adv.proefp. Andijk.
RATNER,E.I.

1935 Theinfluenceofexchangeablesodiuminthesoilon its properties
as a medium for plant growth. Soil. Sci. 40, 459-471.

1944 Interaction between roots and soil colloids as one of the
problems of the physiology of mineral nutrition of plants.
C. R. {Doklady) Acad. Sci. de VU.R.S.S. 43, 126-130.
RICHARDS,L.A. en
L.R.W E A V E R

1943 Fifteen-atmosphere percentage as related to the permanent
wilting percentage. Soil Sci. 56, 331-339.

1944 Moisture retention by some irrigated soils as related to soil
moisture tension. / . Agr. Research 69, 215-235.

.ROHDE,G.

1939 K a n n Natrium den Nahrstoff Kalium in pflanzlichen und
tierischen Lebewesen teilweise oder ganz ersetzen? Em. d. Pfl.
35, 230-235.

ROSENE,H. F.

1941 Control of water transport in local root regions of attached
and isolated roots by means of the osmotic pressure of the
external solution. Am. J. Botany 28, 402-410.

116
RUDOLFS, W.

1921 Effects of salt solutions having definite osmotic concentration
values upon absorption by seeds. Soil Sci. 11, 277-293.
1925 Influence of water and salt solution upon absorption and
germination of seeds. Soil Sci. 20, 15-37.

RUSSELL, E. J.

1937

SCHARRER, K. en W. SCHROPP 1949

SCHREVEN, D . A . VAN

SCHUFFELEN, A . C .
SCHUFFELEN, A. C. en
R. LOOSJES

Soil conditions and plant growth. 7e dr. London.
Untersuchungen iiber die Wirkung von Chlor und Brom auf
die Keimung und die erste Jugendentwicklung einiger Kulturpflanzen. Ztschr. Pfl. ern.D. u.Bodenk. 46(91), 88-110.

1937 Een onderzoeknaar deninvloedvanhetwateropdengroeien
de samenstelling van de suikerbiet I. Med. Inst. Suikerb.
teelt7, 9.
1937A Een onderzoek naar debeteekenis van natrium voor den groei
en de ionenopname van de suikerbiet. Med. Inst. Suikerb.
teelt 1,1.
.
1938 Over deninvloed van een tekort aan kalkbij bieten.Med. Inst.
Suikerb. teelt 8, 7.
De
quantitatieve analysemetvlamspectraenhare nauwkeurig1940
heid. Proefschr. Utrecht.
1942A Theimportance of the growth medium for the absorption of
cations by plants. (A working hypothesis). Proc. Ned. Akad.
• Wetensch.45,726-733.
1942B The influence of the ion activity and the ion concentration in
the medium on the absorption of cations by plants.Proc. Ned.
Akad. Wetensch. 45,944-952.
1942C De kinetica der kaliumopname. Landbouwk.T. 54,22-28.
1946 The importance of the ion activity of themedium and the root
potential for the kation-absorption by the plant. Proc. Kon.
Ned. Akad. Wetensch.49,80-86.

SCOFIELD, R. K.

1935 ThepF ofthewater in soil. Trans. 3rd. Intern. Congr.Soil Sci,
Oxford.2, 37-48.

SMEDING, S.

1921 De overstroming van den Anna Paulownapolder in Januari
1916 en haar gevolgen voor den landbouw. Versl.en Meded.
Dir. v.d. Landbouw1, 52-139.

SMIRNOW, A. J. en
Fr. S. Ph. ALISSOWA

1924 Zur Frage iiber die Rolle der Aschenbestandteile in den
Pflanzen. 1.Das EinwirkenvonNeutralsalzenaufdieKatalase,
Biochem. Ztschr. 149,63-78;

STOUT, P. R. en
D . R . HOAGLAND

1939 Upward and lateral movement ofsaltin certainplantsasindicated by radioactive isotopes of potassium, sodium and phosphorus absorbed by roots. Am. J. Botan. 26, 320-324.

STRAUB, J.

1933 Harmonische Konzentrationsunterschiede an einer Membran,
Kolloid Ztschr. 62, 13-16.

TAGAWA, T.

1934 The relation between the absorbtion of water by plant root
and the concentration and nature of the surrounding solution.
Japan. J. Botany 7, 33-60.

THORNE, D. W.

1946 Calcium carbonate and exchangeable sodium inrelation to the
growth and composition ofplants.SoilSci. Soc.Am. Proc. 11,
397-401.

TRELEASE, S. F.

1917 The relation of the concentration of the nutrient solution to
the growth of young wheat plants in water cultures. John

117
Hopkins Univ. Circ. 3 (Geciteerd uit: E. C. Miller, Plant
Physiology 2e dr. 1938).
T U R K , E. E. DE

1941 Plant-nutrient deficiency symptoms in legumes. I n : Hunger
signs in crops, publ. Am. Soc. Agron. and Nat. Fert. A s s o c ,
Washington D.C.

UHVITS, R.

1946 Effect of osmotic pressure on water absorption and growth of
alfalfa seeds. Am. J. Botany 33, 278-285.

ULLRICH, A.

1941 Metabolism of non-volatile organic acids in excised barley
roots as related to cation-anion balance during salt accumulation. Am. J. Botany 28, 526-537.
1942 Metabolism of organic acids in excised barley roots as influenced by temperature, oxygen tension and salt concentration.
Am. J. Botany 29, 220-227.

U.S. REGIONAL SALINITY
LABORATORY

1947 Diagnosis and improvement of saline and alkali soils. L. A.
Richards ed.

VANDEVELDE, A. J. J.

1908 Over het chloorgehalte in de bladen. Handel. 12de Vlaamsch
Nat. en Geneesk. Congr. I, 225-229.
1909 Sur la teneur en chlore des feuilles des plantes. Bull. Soc. Chim.
Belg. 23, 84-88.

VERHOEVEN, B.

1950 Het wisselen op korte afstand van het chloorgehalte in gei'nundeerde gronden. Landbouwk. T. 62, 368-372.
1951 Schriftelijke mededeling.

VERSLAG van het Centraal Kaliproefveld te Wehe 1942. Amsterdam
. VIETS J R , F . G.

1944 Calcium and other polyvalent cations as accelerators of ion
accumulation byexcised barleyroots.Plant Physiol. 19,466-480.

VISSER, W. C.

1942 Over enige grondslagen van het grafisch-statistisch onderzoek
Inleiding Studiekr. v. Proeftechn.
1942A Een onderzoek naar de kali- en fosforzuurhuishouding van de
Groninger klei- en zavelgronden. Versl. Landbouwk. Onderz.
48 (3) A.

VRIES, O. DE

1936 Das Serienprinzip in Feldversuchen. Ztschr. Pflanzenern. D. u.
Bodenk. 43, 83-93.

VRIES, O. DE en
F . J. A. DECHERINO

1948 Grondonderzoek. Uitg. Bedrijfslab. v. Grondonderz., Groningen.

WADLEIGH, C. H.

1946 The integrated soil moisture stress upon a root system in a
large container of saline soil. Soil Sci. 61,225-238.

WADLEIGH, C. H.,
H . G. G A U C H en
D . G. STRONG

1947 Root penetration and moisture extracton in saline soil by crop
plants. Soil Sci. 63, 341-349.

WALLACE, A., S. J. TOTH en
F . E. BEAR

1948 Influence of sodium on growth and composition of Ranger
Alfalfa. Soil Sci. 65,477-486.

WALLACE, T.

1950 Diagnosis of soil fertility by visual symptoms of crops. Trans.
4th Int. Congr. Soil Sci. Amsterdam I, 13-20.
1951 The diagnosis of mineral deficiency in plants by visual symptoms. 2nd ed. London.

WELLENSIEK, S. J.

1941 Oogstanalyse I. Orientatie bij erwten. Med.
school 45, 1.

Landbouwhoge-

118
WESTERHOF, J. J.

1947 De inundaties van 1944en 1945 in Nederland. Deel I: Overzicht van uitvoering en verloop van de zout- en brakwaterinundaties (Gestencild rapport Rijksdienst voor Landbouwherstel).
De inundaties gedurende 1944-1945 en hun gevolgen voor de
landbouw. Deel XI: De invloed van de bodemstructuur op de
gewassen in de inundatiegebieden. Versl. Landbouwk. Onderz.

WESTERHOF, J. J.,
C. W. C. VAN BEEKOM en
J. PRUMMEL

1951 De inundaties gedurende 1944-1945en hun gevolgen voor de
landbouw.DeelXIII: Debemestingopgeinundeerde gronden.
Versl. Landbouwk. Onderz.57,19.

ZlJLSTRA, K .

1946 Over de gevoeligheid van eenigelandbouwgewassen voor zeewater. Versl.Landbouwk. Onderz.52(2)B.

ZUUR, A. J.

1938 Over de ontzilting van den bodem in deWieringermeer. Uitg.
Dir. Wier. meer. 's-Gravenhage.
1946 Het zoutgehalte en de ontzilting van geinundeerde gronden.
In:Voordr. overzoutegronden. Uitg.Dir.Wier.meer (N.O.P.)
afd. Onderzoek.

