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A A N W I J Z I N G E N VOOR DE L E Z E R
De indeling van deze verhandeling ist o t in de 4e graad uitgevoerd volgens het decimale systeem.
Verdergaande indelingen zijn alleen aangegeven met de kapittel-nummers in de marge vooraan
de tekst. Devolledige indeling vandetekst iste vinden indeinhoud vandeel i en deel 2.
Het merendeel van de basis-gegevens uit het onderzoek is niet opgenomen. Afschriften daarvan
zijn gedeponeerd op de Afdelingen Landbouwscheikunde en Cultuurtechniek der Landbouwhogeschool en op het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding, alle te Wageningen.
De figuren 56 t o t 60 zijn gemaakt naar foto's van het Ministerie van Landbouw en Visserij. De
overige foto's zijn door deschrijver genomen.
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WOORD VOORAF
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i.

INLEIDING

I . I . HET BEGRIP BODEMBEHANDELING
De produktie van een gewas wordt voor een groot deel bepaald door de toestand van
de grond. De geschiktheid van de fysische en chemische toestand van de grond voor
de plantengroei wordt veelal omschreven met de term bodemvruchtbaarheid. Deze
bodemvruchtbaarheid wordt voornamelijk teweeggebracht door de bodemtemperatuur, delucht- enwaterhuishoudingvan de grond en derijkdom aan plantenvoedingselementen.
In de intensief gedreven fruitteelt, waar gewerkt wordt met een meerjarig gewas,
leidt een foutieve behandeling van de grond gemakkelijk tot een oogstdepressie over
verscheidene jaren. De waterhuishouding en de chemische toestand van de bodem
worden in belangrijke mate beinvloed door de bodembehandeling. Daarom is bestudering van de fysische en chemische toestand van de grond hier van groot belang.
Onder bodembehandeling zullen weverstaan: allehandelingen die uitgevoerd worden
om de bodemvruchtbaarheid in stand te houden of te verbeteren. Deze handelingen
moeten niet alleen gericht zijn op het verkrijgen van een goede bodemvruchtbaarheid
in het heden, maar ook in de toekomst.
Terwijl de term ,,soil management", die met onze term bodembehandeling overeenkomt, reeds
geruime tijd burgerrecht heeft verkregen in de Verenigde Staten - PALMER en VAN HAARLEM 1948,
BOYNTON en MAGNESS 1957 -> blijkt er in ons land geen algemeen aanvaarde uitdrukking te zijn,
die de inhoud van de Amerikaanse term weergeeft. Het toenemend gebruik van de term ,,soil
management" in de Verenigde Staten rechtvaardigt ons inziens de invoering in ons land van een
begrip met dezelfde inhoud. De Nederlandse uitdrukking ,,bodemverzorging", die ook de maatregelen op het gebied van de bodembehandeling wil omvatten, is meer verwant aan de Duitse term
,,Bodenpflege" - zie KEMMER en SCHULZ 1938 - . De Franse taal kent geen staande uitdrukking
voor bodembehandeling - zie bv. COUTANCEAU 1953, die het begrip omschrijft met ,,traveau
d'entretien et fertilisation" - . Omdat determ bodembehandeling onzes inziens duidelijkeraanduidt,
dat het niet alleen gaat om het onderhoud, maar ook om de verbetering van de bodem, hebben we
de voorkeur gegeven aan deze term boven de term bodemverzorging.

De bodembehandeling omvat aldus:
1. De onlwatering,in de vorm van drainage, begreppeling enz. (deafwatering valt niet
onder dit begrip). In 2.1.2.2., 2.2.3.1. en 2.3.2. worden het onderzoek en de waarnemingen besproken, die voor het opstellen van ontwateringnormen in de fruitteelt
zijn verricht.
2. De wateraanvoer, in de vorm van infiltratie, bevloeiing en besproeiing ( = beregening).Denormen voor en deinvloed van de vochttoestand van debodem en de waterbalans inboomgaard zijn voornamelijk behandeld in 2.1.1., 2.2., 2.3.en3.3.
3. De bodembegroeiing. De veelzijdige invloed van de begroeiing wordt voornamelijk
besproken in 2.1.1.4., [21], 2.2.2.1., 3.2. en 3.3. Een moderne regeling van de begroeiing is de chemische onkruidbestrijding. Hierover is door ons geen onderzoek verricht.
4. De bodembedekking, in de vorm van een mulch, plastic-folie etc. De invloed van de
bodembedekking wordt besproken in 2.2.2.1., 3.2.en3.3.

De bedekking heeft dus alleen betrekking op materialen, die passief de grond bedekken, zoals
mulches. Een begroeiing bedekt ook de grond, maar deze wordt niet bedoeld als van een bedekking wordt gesproken.

5. De bodembewerking, inbegrepen de bewerking v66r de aanplant van de boomgaard.
De invloed van de bewerking isniet uitvoerig onderzocht. Zewordt wel besproken in
2.2.2.

6. De organischeen anorganischebemesting.Onder de anorganische bemesting wordt
ook begrepen de bespuiting met voedingsstoffen op de bovengrondse delen van het
gewas.De invloed van de bemesting wordt voornamelijk besproken in3.3.
7. Aan deze rij van handelingen zouden ook nog toegevoegd moeten worden de
bodemontsmettingen de vruchtopvolging. De uitwerking van deze maatregelen is waarschijnlijk voor het grootste deel te danken aan hun invloed op de bodemflora en
-fauna, die zoworden gewijzigd dat ze gunstiger zijn voor het geteelde gewas. Onderzoek over deze maatregelen, die slechts incidenteel in het fruitbedrijf worden uitgevoerd, is door ons niet verricht.
Deze onderscheiden maatregelen inhet kader van debodembehandeling oefenen doorgaans invloed uit op verscheidene aspecten van de bodemvruchtbaarheid. Door een
enkele handeling kan de optimale bodemkundige toestand voor de plantengroei
doorgaans niet verkregen worden. Met een goed uitgebalanceerd samenspel van verschillende bodembehandelingsmaatregelen kan de nagestreefde toestand nog het
beste benaderd worden.
De bodembehandeling zal dan ook zoveel mogelijk als een geheel beschouwd worden.
Een verhandeling over bepaalde onderdelen van de bodembehandeling blijkt minder
bevredigend, omdat dewisselwerking van verschillende factoren juist van groot belang
isbij debeoordeling van hun invloed opde bodemvruchtbaarheid.
[2]

1.2. DE ONTWIKKELING EN DE PLAATS VAN DE BODEMBEHANDELING IN DE FRUITTEELT
Met het toenemen van de cultuurzorgen is ook de bodembehandeling in verschillende
opzichten geintensiveerd. Vooral in de beweide grasboomgaarden, die in vroegere
eeuwen het grootste fruitareaal in ons land vormden, was voorheen de zorg voor de
bodembehandeling minimaal. Waar de fruitteelt gemengd was met groenteteelt, hetgeenoudtijdsookveelvoorkwam- SANGERS, 1952,pag.69-,werd doorgaansmeer aandacht aan debodem geschonken. Jaarlijks, of met tussenpozen van enkelejaren, werden aan deze hoven flinke bemestingen met organische meststoffen verstrekt, de
grond werd meer onbegroeid gehouden. De bodembehandeling vormde dus een belangrijk onderdeel van de cultuurzorgen.
In de jaren tussen 1920 en 1930 was deze toestand in hoofdzaak nog dezelfde, al begonnen nieuwere systemen van bodembehandeling naar voren te komen - CLAASSEN,
HAZELOOP, SPRENGER, 1931, pag. 213-215 en 318 -.
Aan het begin van dezeeeuwwerdhet gebruik van groeiverzwakkende onderstammen
ingevoerd. De hoogstam fruitboom werd vervangen door een veel kleinere en lagere

boom in de struikvorm. Daardoor werd een vroegere produktie van de jonge bomen
verkregen. Ook de uitvoering van verschillende moderne cultuurzorgen, zoals snoeien,
dunnen en spuiten werd daardoor gemakkelijker en economisch aantrekkelijker. Door
deze omstandigheden werd de gehele teelt dus geintensiveerd. Dit vroeg evenwel een
grotekapitaalsinvestering, hetgeen nogeenextra stimulanswerd, omeenjonge boomgaard sneller in produktie te krijgen. Onder deze omstandigheden is de extensieve
teelt van fruit in de langzaam groeiende grasboomgaarden meeren meer teruggelopen.
De fruitteelt opbewerkte grond kwam daardoor hoelanger hoemeer opde voorgrond.
- Bos c.s. 1948- . Nu heeft de akkerbouw ongunstige ervaringen opgedaan met gronden, die gedurende een groot deel van het jaar onbegroeid en bewerkt blijven. De
erosie- en verstuivingsgevaren, die op landbouwgronden in Indonesia en in de VerenigdeStaten reedsin en voor dejaren tussen 1920en 1930werden onderkend, kregen
ook invloed op de wijze van bodembehandeling in de fruitteelt. De blijvend zwartgehouden grond in boomgaard bleek in de Verenigde Staten op den duur geen succes,
zodat naar een betere bodembehandeling werd gezocht - zie b.v. ANTHONY, 1931,
BAKER, 1936-. In onsland iso.a. door D E BARKER, hoofdstuk II uit SPRENGER, 1948,
gewezen op de nadelen van een langdurig zwartgehouden grond in de fruitteelt, o.a.
in verband met het optreden van chloroses.
De intensieve fruitteelt ging ook hoe langer hoe minder een onderdeel van het landbouwbedrijf uitmaken, maar ontwikkelde zich tot een zelfstandig gespecialiseerd bedrijf. Door deze ontwikkeling van de fruitteelt en door de uitbreiding van de oppervlakte, werd het moeilijk over voldoende stalmest voor deze bedrijven te beschikken.
Stalmest zou namelijk in zwartgehouden boomgaarden de ontbrekende aanvoer van
organische stof, in devorm van verterend gras, hebben kunnen vervangen.
In de vroegere grasboomgaarden was de aanvoer van organische stof steeds gewaarborgd.
Methet oogop dezeontwikkelingen heeft men in deeerste plaatsgepoogd de fruitteelt
in gras, maar in gewijzigde vorm, weer te herstellen. De fruitteelt in gras heeft
echter bezwaren, vooral in de intensieve teelt met bomen op zwakke onderstammen. Vruchtbomen in gras moeten zwaarder met stikstof worden bemest en ook
bij een zware bemesting vertonen ze niet zelden een slechtere stand dan in zwartgehouden grond. Zo heeft men ook getracht een andere blijvende begroeiing, of een
bedekking i.p.v. gras te vinden, die minder schadelijk voor de bomen zou zijn.
Verschillende maatregelen kunnen nu genomen worden om een begroeiing zonder
schade voor de fruitteelt te handhaven. In de Verenigde Staten wordt de begroeiing,
liefst eenvlinderbloemiggewasofookhetgras,bevloeidofberegend. Indien beregening
niet mogelijk is, wordt de grond tot half juni bewerkt, waarna hij met een groenbemester wordt beteeld. Vaak wordt de grond onder de bomen met losorganisch materiaal bedekt („gemulched") en wordt derest van deoppervlakte bewerkt of met gras
beteeld. - BOYNTON en MAGNESS, 1957, KENWORTHY, 1957 - .

Aan het Engelse fruitteeltproefstation te East Mailing heeft men, vooral op initiatief
van ROGERS C.S.- 1948-, getracht om de groei van het gras zote wijzigen, dat dit gewas minder schade aan de vruchtbomen zou toebrengen dan bij de oude cultuurwijze
het geval was. Door het gras vaak te maaien, door het inzaaien van zwak groeiende

grassen e.d., heeft men getracht de grascultuur aanvaardbaar te maken. Geheel geslaagd lijken deze pogingen nog niet. Ook in de jonge bodembehandelingsproeven, die
in ons land door de bodembehandelingsgroep1 worden uitgevoerd, is gebleken dat de
invloed van het gras op de vruchtbomen zeer ongunstig kan zijn. Het uitschakelen
hiervan op een gedeelte van de oppervlakte die een vruchtboom beslaat, lijkt tegenwoordig de beste oplossing om een overmatige grasconcurrentie te vermijden. Dit kan
bereikt worden door eenstrookgrond aanweerszijden van derijvruchtbomen vrij van
begroeiing te houden, door bewerking, bedekking of chemische onkruidbestrijding.
Aan het geheelbedekken van degrond kleven vaak nogbezwaren, maar toch staat het
mulchen, vooral in de Verenigde Staten, nu reeds een halve eeuw in de belangstelling.
Volgensdelaatste gepubliceerdegegevensvan het Landbouw Economisch Instituut zie het RAPPORT VAN HET L.E.I., no. 322, 1959- vraagt de bodembehandeling in de
voornaamste Nederlandse fruitteeltcentra bij groot fruit 9 a 12% van de totale uitgaven; de totale uitgaven bedroegen, afhankelijk van de fruitsoort en de streek, van
/ 4200,— tot / 5500,—-/ha.Ongeveer dehelft van de uitgaven werd besteed aan meststoffen, de rest aan de grondbewerking, de groenbemesting of de verzorging van het
gras. In de voornaamste kleinfruitcentra verschilde het percentage voor de bodembehandeling in de"totale uitgaven nogal, terwijl ook het verschil van gewas tot gewas
somsopvallendbleek.Dit isniet verwonderlijk omdat de totale kosten voor de zuivere
kleinfruitteelt in de verschillende gebieden en bij verschillende soorten sterk uiteen
liepen, namelijk van / 5000,— tot / 12000,—/ha. - RAPPORT VAN HET L.E.I., no. 278
1957- . In totaal werd bij deteelt van kleinfruit van / 1200,— tot / 1900,—/ha, dat is
14tot 30%van detotalekosten, aan debodembehandeling besteed.Voordebemesting
werd 5 tot 20% uitgegeven. Wanneer weinig organische mest werd verstrekt, beliepen de uitgaven voor bemesting 5tot 7% van het totaal. Vooral een organische bemesting doet het percentage van de kosten aan bodembehandeling stijgen.
Bij deze uitgaven aan bodembehandeling zal nog een klein bedrag opgeteld moeten
worden voor de afschrijving en de rente van de bodembehandeling, die voor het inplanten van het perceel werd uitgevoerd. Dit bedrag is echter niet afzonderlijk berekend.
Fruitteeltkundig zou het economisch rendement van de verschillende systemen van
bodembehandeling een aantrekkelijke probleemstellingzijn voor dit onderzoek. Hiervoor is evenwel een vrij groot aantal langjarige proefvelden nodig, waarop vele gegevens over de teelt worden verzameld. Deze proefvelden stonden ons niet ter beschikking. Een enkele uitzondering vormde het bodembehandelingsproefveld te Hoofddorp - BUTIJN en SCHUURMAN, 1957 - . Uit de proefresultaten en aanvullende gegevens is voor dit proefveld een rendementsberekening van de bodembehandeling
opgezet voor de toenmalige omstandigheden. Het bleek, dat op 12-17 jarige leeftijd
dezemodernegoedverzorgde appelboomgaard, gelegen opgoedegrond, het meest rendabelgemulched kon worden met afvalstro. De teelt van groenbemesting gaf op deze
1
Een werkgroep van onderzoekers verbonden aan het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid, het
Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding, het Proefstation voor de Fruitteelt in de
voile Grond en aan enkele Rijkstuinbouwconsulentschappen.

goede grond, volgens een voorzichtige berekening een netto winst, die honderd gulden
per ha per jaar lager lag. Het zwarthouden van de grond, of een blijvende grasbegroeiing leverde, ruim tweehonderd gulden per ha minder op dan groenbemesting.
Nu het aanbod van fruit op de internationale markt neiging heeft toe te nemen RAPPORT 1957, CENTRAAL BUREAU TUINBOUWVEILINGEN, zalerin de fruitteelt steeds
meer aanleiding bestaan de kostprijs te verlagen. Een van demeest nagestreefde doeleinden is daarbij, het bekorten van de onproduktieve jeugdfase van een boomgaard.
Uit de genoemde L.E.I.-rapporten valt af te leiden, dat voor ieder jaar dat een
jonge moderne aanplant van pitvruchten langer onrendabel blijft, valt te rekenen
op een verhoging van de totale uitgaven van 2 a 3%. Dit betekent echter 00k een
verhoging van ca 10% opde (vaste) uitgaven voor de duurzame produktiemiddelen.
Deze bedragen zijn weliswaar niet hoog, maar spelen eengrote psychologischerolbij
de fruittelers, die aldus een groter kapitaal beschikbaar moeten hebben voor de
stichting van een bedrijf. Een vroege produktie kan bereikt worden met een goede
groei in de jeugd. Daarom is de bodembehandeling tegenwoordig vooral gedurende
de eerste 5 a 6 jaar na het planten van grote betekenis.
Doordat het fruitsortiment tegenwoordig sneller veroudert dan vroeger, zal vaker opnieuw geplant moeten worden. Nu geeft een aanplant op verse, voorheen niet met
fruit beteelde grond, doorgaans een veel betere groei. Bij de huidige regeling van de
grondprijzen en pachten is het echter moeilijker op verse percelen in te planten.
Daaromverdient de bodembehandeling 00k van oudere aanplantingen meer aandacht:
op fruitpercelen, die onder alle weersomstandigheden met zware werktuigen worden
bereden, die jaren achtereen een eenzijdige begroeiing hebben gedragen en met vele
giftige bespuitingen zijn behandeld, moeten weer jongebomen groeien!
Bij deze zorg voor de huidige en de toekomstige fruitproduktie kunnen echter nieuwe
bodembehandelingsmaatregelen ingevoerd worden - wij denken aan diepe grondbewerking voor het planten, beregenen op droge percelen, strooksgewijs verwijderen
van een concurrerende grasmat, de teelt van een wintergrasmat e.d. De financiele gevolgen van deze moderne maatregelen zullen nog nader bestudeerd moeten worden.
Waar eenberegening, eenvan dekostbaarste nieuweonderdelen van de bodembehandeling,gemiddeld slechtseen verhoging in deuitgaven van / 150,— tot / 200,—/ ha,
dat is ca 5 % , teweegbrengt, lijkt een verbeterde bodembehandeling met name
onder matige groeiomstandigheden, doorgaans wel verantwoord.

[3]

1.3. PROBLEEMSTELLING VOOR EN UITWERKING VAN HET
ONDERZOEK
Zoals is betoogd, vormden de twijfel aan de doeltreffendheid van de gebruikelijke
bodembehandeling in de moderne fruitteelt en de inspiratie verkregen uit het EngelsAmerikaanse onderzoek, de aanleiding tot het onderhavige onderzoek.
De voornaamste probleemstelling voor dit werk is: het opstellen van een verantwoorde bodembehandeling voor de moderne fruitteelt. Deze behandeling moet aangepast zijn aan de bestaande omstandigheden, waaronder de toestand van de bodem

ophet fruitperceel een belangrijke plaats inneemt. De grote verschillen in bodemtype,
die vooral door het werk van de Stichting voor Bodemkartering zijn aangetoond,
vroegen alshet ware om maatregelen die de ongunstige invloeden van het bodemprofiel op de plantengroei zouden compenseren. De behandeling moet ook technisch
uitvoerbaar en economisch verantwoord zijn etc.
Het onderzoek zou verschillende aspecten van de bodembehandeling moeten omvatten.
In de eerste plaats moet deplant gunstig reageren op de behandeling, door het leveren
van eenhogereopbrengst. De reacties van het fruitgewas zijn dan ook uitvoerig bestudeerd.
De studie van de invloed van de behandeling op verschillende bodemeigenschappen
kan van belang zijn. Zoalsb.v. in het werk van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid te Groningen velemalen naar voren kwam, kan er vaak een betrekking tussen de
opbrengst van het gewas en een bepaalde bodemeigenschap aangetoond worden.
Wanneer nu verscheidene bodemeigenschappen in gunstige zin veranderen door de
bodembehandeling, bestaat er aanleiding een hogere fruitopbrengst te verwachten.
In het bijzonder in de fruitteelt, waar de vruchtbomen vrij traag op de bodembehandeling reageren met hun opbrengst, zijn deze bodemkundige studies van belang,
om de invloed van de behandeling te kunnen voorspellen. Zo is het bodemkundig onderzoek in verband met de bodembehandeling breed opgezet.
Een derde aspect van de bodembehandeling is de technische uitvoering. Hierover is
geen onderzoek verricht. Meestal dienden nieuwe technische uitvoeringen van bodembehandelingsmaatregelen zich ongevraagd aan. Af en toe is echter met technici overlegd, of een bepaalde uitvoering van een gewenste bodembehandelingsmaatregel te
verwezenlijken zou zijn.
Het economisch aspect van de bodembehandeling is niet nauwkeurig bestudeerd, behalve (zoalsreedsisvermeld) opbeperkte schaal bij het proefveld te Hoofddorp. In dit
stadium van het onderzoek, waarin de uitvoering van een moderne bodembehandelingnognauwelijks vormhad gekregen, ontmoette deopzet van eeneconomisch onderzoek teveel bezwaren. De vraag of een bepaalde bodembehandeling economisch verantwoord is,werd meestal slechtsbenaderd. Alsbenaderingen van het rendement zijn,
indien mogelijk, gekozen de kg-opbrengst per oppervlak, of de scheutgroei, of een
combinatie van beide. Wanneer deze maatstaven niet gebruikt konden worden is de
stand van het gewas i.e. het optreden van voedingsziekten, of de chemische bladanalyse gebruikt als benadering. Indien verschillende fruitteeltkundig verantwoorde
systemen ingeburgerd raken, dan zou een uitvoerig economisch onderzoek van de
bodembehandeling meer op zijn plaats zijn.
In onsonderzoek isdusvooraldeinvloed van debodembehandeling opdegronden het
gewas nagegaan. De beoordeling van de grond en het gewas is uitgevoerd met bepaalde maatstaven, b.v. ten aanzien van het porienvolumc, de vochtspanning en het
magnesiumgehalte van de grond, de relatieve scheutgroei, de produktie per meter
vruchtdragende taklengte, het stikstofgehalte van het blad e.d.
De normen waaraan de grond of het gewas moeten voldoen, konden vaak niet of be-

zwaarlijk aan bestaande kennis ontleend worden. De ontwikkeling en de toetsing van
maatstaven en normen voor de beoordeling van grond en gewas, heeft daarom veel
aandacht ontvangen. De opgestelde of getoetste normen betreffen vooral de gehalten
aan elementen van het blad, de vochttoestand en dechemische toestand van de grond.
In het eerste deelisde invloed van enkele fysische eigenschappen van debodem op de
plant nagegaan. Uit dit onderzoek zijn normen verkregen voor de beoordeling van de
vocht- en luchttoestand van de grond. De invloed van de bodembehandeling op het
gewas en de fysische toestand van de bodem is in potproeven en op verscheidene
proefplekken en enkele proefvelden nagegaan.
In het tweededeelisdeinvloedvan dechemische toestand van de bodem ophet gewas
nagegaan, aangevuld met een studie over de invloed van de bodembehandeling op de
chemische toestand van de grond en op de reactie van het gewas. Aan dit onderzoek
konden ook normen ontleend worden voor debeoordeling van het gewas en de bodem.
Dezenormen zijn aan dehand van gegevensover enkelepotproeven, vele proefplekken
en verschillende proefvelden opgesteld.
Een integrale beoordeling van de invloed van moderne bodembehandelingssystemen
op de vruchtbaarheid van een boomgaard op langere termijn valt nog niet te geven.
Dit zal pas op grond van de proefveldresultaten over een flinke reeks van jaren mogelijk zijn. De toepassing van de bodembehandeling, diein hoofdstuk 4van deel 2wordt
besproken, zal dan ook behandeld moeten worden op basis van de voorlopige uitkomsten van het onderzoek aan gewas en bodem.
Verschillende beoordelingsnormen behoeven nog een verbetering of ontbreken nog,
b.v. die voor de bodemaeratie, de toestand van de bovengrond, de voorziening met
organische stof en met sporenelementen. Het toekomstig onderzoek zal in deze actief
moeten zijn.

2.DE INVLOED VAN FYSISCHE EIGENSCHAPPEN
VAN DE GROND OP HET GEWAS
[4]

De invloed van de bodembehandeling op het fruit komt voor een belangrijk deel tot
stand door zijn werking op de vocht- en luchthuishouding van de grond. De invloed
b.v. van de ontwatering, de begroeiing, een mulch e.d. kan echter niet geheel uit hun
werking t.a.v. de vocht- en luchthuishouding verklaard worden. Ook hun invloed op
andergebied, b.v. op de minerale voeding van de plant, kan van groot belangzijn.
Voor een juiste waardering van deze fysische toestand van de bodem is een aparte
studie gemaakt van de invloed van de bodembehandeling op de water- en luchthuishouding van de grond. Een onderzoek naar de invloed van deze bodemfactoren op de
groei van het fruit sluit hierbij aan.
Het laatstgenoemde onderzoek heeft des te meer zin, omdat tegenwoordig belangrijke
maatregelen op het gebied van de waterhuishouding uitgevoerd worden. De wateropslag en distribute uit het IJsselmeer en het te vormen Deltameer, de herverdeling
van het Rijn- en Maaswater, werpen vragen op die ook de fruitteelt aangaan. Dit
onderzoek heeft dan ook verschillende raakvlakken met hetgeen uitgevoerd werd door
de Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland -T.N.O. die in 1948
werd ingesteld - VISSER, 1958-.
In 2.1. wordt besproken het onderzoek naar de invloed van de water- en luchthuishouding van degrond opdegroeien deopbrengst van het fruit. Bij dit onderzoek zijn,
naast vele literatuurgegevens, ook pot- en veldproefresultaten gebruikt. Aan de hand
van de pot- en veldproeven islangs deductieve weg een beeld ontworpen van de optimale vochttoestand in de bodem.
In 2.2. wordt de vocht- en luchttoestand nagegaan op een aantal proefplekken, al of
niet onder invloed van speciale bodembehandelingsmaatregelen. Voor een klein deel
zijn degegevensvan de proefplekken (uit 2.2.) ook gebruikt om de (algemeen gestelde)
invloed van de water- en luchthuishouding te omschrijven in het eerste stuk (in 2.1.).
Omgekeerd kan met behulp van de gegevens uit het eerste deel (2.1.) de toestand op
de proefplekken (2.2.) beter gewaardeerd worden. Bij de integratie van deinvloed van
de afzonderlijke factoren uit de vocht- en luchttoestand is de kennis van het eindresultaat (de produktie van het gewas) van het meeste belang. Daarom vormt het
materiaal van deproefplekken (2.2) een gewenste aanvulling op deresultaten van poten veldproeven uit 2.1., ten einde de gezamenlijke acties van de gevonden invloeden
uit 2.1. te kunnen nagaan. Uit de gegevens van de proefplekken zijn dus meer
inductief aanwijzingen verkregen over de optimale vochttoestand van de bodem.
In 2.3.zijn een aantal betrekkingen behandeld van de vocht- en luchttoestand in de
bodem met factoren die geheel of gedeeltelijk buiten de invloedssfeer van de bodembehandeling liggen, zoalshet weer,het bodemprofiel, het polderpeil e.d. De kennis van
deze betrekkingen is van belang bij regelingen van de wateraf- en aanvoer ten behoeve van deinstelling van dejuiste vochttoestand in debodem voor het gewas.

2.1. DE BETEKENIS VOOR VRUCHTBOMEN VAN DE WATERHUISHOUDING EN DE BEWORTELING IN DE GROND
[5]

2.1.1. DEWATER-ENLUCHTHUISHOUDINGVANDEGRONDBOVENHET
GRONDWATER

Bij de beoordeling van de vochttoestand in de grond zal 00k de luchttoestand beschouwd moeten worden. Wegens de beperkte ruimte in de bodem voor water en
lucht gezamenlijk, heeft iedere maatregel die bij de waterhuishouding van invloed is,
00k betekenis voor de luchthuishouding. De kwaliteit van de bodemlucht, met name
het koolzuurgehalte,isnader besproken in 3.2.2.2.en 3.3.1.2. [88].Aan de invloed van
een hoog koolzuurgehalte op de ijzerchlorose bij vruchtbomen wordt hier voorbij
gegaan.
[6]

2.1.1.1. Maten voor de vochttoestandin degrond
De beoordeling van de bodemvochtigheid vergt een of meer eenheden, waarin de
hoeveelheid of de kwaliteit van het vocht worden uitgedrukt. Dehoeveelheid vocht in
de grond wordt vaak uitgedrukt in procenten vocht betrokken op de gedroogde grond
- gedroogd bij circa 1050 C -.
Overzichtelijker is de opgave van de hoeveelheid vocht in procenten per volume eenheid grond. Hieruit laat zich 00k gemakkelijker berekenen met hoeveel millimeter
neerslag de vochtvoorraad in een grond gelijk staat. Indien het vochtgehalte (in gewichtsprocenten), het soortelijk gewicht en het porienvolume, of het volume-gewicht
van degedroogde grond en het soortelijk gewicht bekend zijn, kan het volume-percentage vocht berekend worden. De gegevens over het volume vocht in de grond zijn
onontbeerlijk voor hydrologische studies, o.a. over dewaterbalans van de grond.
Naast een maat voor de hoeveelheid vocht in de bodem, bestaat er een maat voor de
energie waarmee het vocht in de grond is gebonden. Deze energiemaat blijkt van
groot belang voor het onderzoek naar de plantengroei en de vochtbeweging in de
grond. BUCKINGHAM, diein 1907het begripcapillairepotentiaalinvoerde,heeft nauwelijks kunnen voorzien, dat deze uitdrukking voor de vochttoestand van het bodemvocht, alishet onder een andere benaming (negatieve vochtspanning, pF e.d.), zoveel
en zodankbaar gebruikt zou worden in latere jaren.
De energie, die nodig is om het vocht uit een bepaalde grond te verwijderen, wordt
doorgaans uitgedrukt in de hoogte van een denkbeeldige kolom water.
Onder de vochtspanning van een grond kan men nu verstaan de onderdruk (in cm
water) die moet worden aangelegd (als zuigkracht), om juist een kleine hoeveelheid
vocht uit deze grond te kunnen verwijderen. Deze zuigspanning kan 00k uitgedrukt
worden in cm lengte van een kwikkolom, in atmosferen, of in de logaritme van het
aantal cmwater. Delaatstgenoemde uitdrukking, dez.g. pF = logp (p = de minimale
kracht, in cm waterhoogte, nodig om vocht uit de grond te verwijderen) is ingevoerd
door SCOFIELD, 1935. Wij zullen ons in de volgende tekst voornamelijk bedienen van
de zuigspanning uitgedrukt in cm water en van de pF als aanduiding van de vocht-
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toestand in degrond, indien debindingsenergie inhetgeding is. Hetisbekend, dat
niet alleen hetvochtgehalte vandegrond, maar ook dehoeveelheid opgeloste zouten
in het bodemvocht de vochtspanning mede bepalen. Daar dehoeveelheid opgeloste
zouten in Nederlandse fruitgronden doorgaans laag is, zal deinvloed vande zouten
in debodemoplossing onbesproken blijven.
Het is duidelijk, d a t de Angelsaksische uitdrukkingen voor de bindings-energie vanhet bodemvocht (zie de Ieerboeken v a n KRAMER 1949, BAVER 1947, SHAW 1952, LAATSCH 1957, verder

HALLAIRE 1953 e.a.)h e tgewonnen hebben vande oudere Duitse aanduiding v a ndeze energie. In
1937 stelde VON NITSCH, evenals MITSCHERLICH 1950 namelijk voor, omde bindingsenergie van
het bodemvocht uit te drukken in calorieen pergbodemvocht, nodig omh e tvocht uit degrond t e
verdampen. Dezeuitdrukkingswijzesluit welaanbijdebepaling vanhethygroscopische p u n t - z i e
[8]- i ndeDuitse school. Debevochtigingswarmte wordt namelijk = Obijhethygroscopische p u n t .

2.i.i.2. Degrenzenaan devochttoestandvan degrond
[7]

Bovengrenzenaandevochttoestand
Een absolute bovengrens aande hoeveelheid bodemvocht wordt gegeven door het
porienvolume van de grond. In de bodemlagen boven de grondwaterspiegel komt
naast water echter ook luchtindebodemholten voor, zodat de kennisvan deze bovengrens voornamelijk onder degrondwaterspiegel vanbelang is. Door eenstijgingvan
het grondwater kanerook wel lucht onder degrondwaterspiegel indebodem opgesloten worden, maar uitdegegevens vandeproefplekken (zie2.2.1.) volgt, dat deze
lucht nietingrote hoeveelheid engedurende langetijd aanwezigzal zijn.
Van groot belang voor de kennis vande vochttoestand in de wortelzone is ook de
veldcapaciteit vandegrond. Deze grens komt overeen meteen begrip, datindeVerenigde Staten isingevoerd, nl. de„field capacity". Develdcapaciteit ineenbepaalde
grondlaag wordt onder natuurlijke omstandigheden enkele dagen na eenzwarebevochtiging bereikt; het overtollige water isdan weggezakt - ziep.a. KRAMER, 1949en
SHAW, 1952, hoofdstuk 3- . Debepaling vande veldcapaciteit te velde moet uitgevoerd worden ineen tijd, waarin deverdamping vanaf de bodem endoor hetgewaste
verwaarlozen is,dus bijvoorbeeld inhetvroege voorjaar, indien ergeen vorst meerin
degrond voorkomt.
Waarschijnlijk isin het stamgebied vanhet begrip „field capacity" deinvloedvan
het grondwater teverwaarlozen, wegensde grote diepte van de grondwaterspiegel.In
ons land, waar hetgrondwaterniveau inhetvoorjaar zeker wel vaninvloed is, moet
hiermee meestal rekening worden gehouden. Door onsis de veldcapaciteit dan ook
aldus gedefinieerd:
De veldcapaciteit ishetvochtgehalte vaneenbepaalde grondlaag onder devolgende
omstandigheden: ie. degrond bevindt zichinnatuurlijke ligging, 2e.hetvochtgehalte
wordt bepaald tweeadrie dagen naeen regenval, zodat overmaat water uitde bovenliggende en de betreffende laag is weggezakt, 3e. bij weersomstandigheden met een
verwaarloosbare verdamping enzonder vorst boven ofindegrond, 4 c bijeen ligging
van debetreffende grondlaag van meer dan 50cm boven degrondwaterspiegel. Deze
afstand van 50cmisgekozen, omdat vaak iswaargenomen, datop een grotere hoogte
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boven het grondwater de vochtspanning (dus ook het bijbehorend vochtgehalte) niet
verder daalt. In de tweede helft van de maand februari zijn de weersomstandigheden
meestal het meest geschikt voor de bepaling van de veldcapaciteit in onsland. Dieper
gelegen grondlagen, waarin de invloed van het grondwater in het voorjaar te groot is,
kunnen bijvoorbeeld bemonsterd worden in het late najaar, waarin soms het grondwaterniveau nog laag is, terwijl het doorwortelde deel van het profiel reeds op veldcapaciteit isgekomen en de verdamping geringis.
Voor de plantengroei isde veldcapaciteit van groot belang. Het vochtgehalte bij veldcapaciteit is de bovengrens aan de hoeveelheid vocht, die de grond in het veld kan
binden (zonder invloed van het grondwater). Het isook eengroot deelvan de hoeveelheid vocht, waarmee het gewas begint in het voorjaar. Na hevige zomerregens, of beregening van de grond, zal deze niet meer vocht vasthouden dan bij veldcapaciteit.
Uit de Duitse school stamt een soortgelijk begrip als de „field capacity" nl. de „Wasserkapazitat". Het bedoelt ook een bovengrens te geven voor de grootste hoeveelheid
vocht, die in de grond gebonden kan worden. Het begrip is niet steeds even duidelijk
gedefinieerd. MITSCHERLICH, 1950§ 18,sluit zich aan bij SEKARA, 1931,diede Wasserkapazitat gelijk stelt aan de hoeveelheid vocht die bij een zuigspanning van 7 cm
water vastgehouden kan worden.
LAATSCH, 1957, neemt voor de Wasserkapazitat jde hoeveelheid vocht, die tegen
de zwaartekracht in, vastgehouden kan worden. Hij definieert dit begrip echter niet
scherp, doch komt waarschijnlijk dichtbij het begrip veldcapaciteit. Het begrip
Wasserkapazitat heeft, evenals de hoeveelheid water die maximaal in de bodemporien kan voorkomen, weinig rechtstreekse betekenis voor de plantengroei.
In deVerenigde Staten heeft men getracht de veldcapaciteit in het laboratorium tebepalen. Volgens VEIHMEYER en HENDRICKSON, 1931, komt de „field capacity" overeen met het ..moisture equivalent", het vochtgehalte, dat een grondmonster behoudt
na centrifugeren met een centrifugale kracht, die overeen komt met een gemiddelde
pF = 2,7 in het monster. Men kan nl. de centrifugale kracht gebruiken, om vocht uit
de grond te verwijderen, om zoeen hogere vochtspanning in een monster te bereiken.
-zieb.v. M.B. RUSSEL, 1939, RUSSELL en RICHARDS, 1938-. Deovereenkomst van de
field capacity met het z.g. moisture equivalent wasniet bij allegronden even fraai. De
field capacity van zware en lichte gronden week doorgaans wat af van het moisture
equivalent. Het is, achteraf gezien, niet aannemelijk, dat in de gecentrifugeerde
grondmonsters een evenwicht is ontstaan tussen het overgebleven vocht en de centrifugale kracht, overeenkomende met een vochtspanning van 500 cm water = pF
2,7. Menheeft evenwel deze pF = 2,7velejaren gebruikt alsgoede aanduiding van de
vochtspanning in de grond bij veldcapaciteit. COLMAN, 1947, vond voor de vochtspanning bij veldcapaciteit in het veld waarden van 4 tot 44 cm kwik; bij zwaardere
gronden de lagere, bij lichte gronden de hogere vochtspanningen. Uit deze waarnemingen, die een grote spreiding vertonen, concludeert COLMAN echter tot het bestaan van een veldcapaciteit bij 330 cm waterkolom. Het is mogelijk, dat in de geroerde monsters, die hij voor de bepaling van de vochtspanning gebruikte, geen volledig evenwicht tussen zuigspanning en bodemvocht is bereikt bij de zware gronden.
Het isookmogelijk, dat devochtspanningbijdeveldcapaciteit lagerlagdanbij1/3atm.
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Reeds in 1944 gaven RICHARDS en WEAVER circa 0,1 atm. op, als de vochtspanning
bij veldcapaciteit. In 1949 gaf RICHARDS waarden van 85 tot 150 cm water en een
gemiddelde vochtspanning van ca. 100 cm. Deze auteur vraagt zich af, waarom men
toch aan de500cm vochtspanning vasthield.
HANKS, HOLMES en TANNER, 1954, geven voor veldcapaciteit de formule:
veldcapaciteit = f (0,2 atm. %) -f- r,2%
f = constante;0,2atm. % = vochtgehalte bij een vochtspanning van 0,2 atm.
HAISE,c.s.,1955enGOODE,1956,geveneenvochtspanning vancao.i atm.bij veldcapaciteit. Ook de recente opgave van RICHARDS en WADLEIGH in SHAW, 1952, is ca 0,1
atm, pF = 2,0. In ons land is door BOEKEL en PEERLKAMP, 1957,naar veldgegevens
van de Stichting voor Bodemkartering, een veldcapaciteit bij pF = 2,2 gevonden.
SCHELLING, 1955, gaf een pF van 1,8tot 2,0 en kon zich baseren op vochtspanningsbepalingen van VAN GOOR van het Bosbouw Proefstation „De Dorschkamp".
Uit onze gegevens van de proefplekken - zie 2.2.1. en 2.2.2. - volgt een pF bij veldcapaciteit van 2,0 of iets lager (zie fig. 1). Het vochtgehalte bij 2,0 is bepaald volgens
de methodiek die behandeld wordt in 2.1.1.3.
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van verschillende grondsoorten bij veldcapaciteit en bij p F = 2,0. N.B. De nummers bij de
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FIG. 1. The soil moisture content in diverse
soils at field capacity (abscissa) and at pF = 2.0
(ordinate). Numbers near the points are those
from table I.

Het heeft de aandacht getrokken dat de vochtspanning in het voorjaar op een afstand
groter dan 50 cm van de grondwaterspiegel niet meer verandert met die afstand.
MILLER en MAC MURDY, 1953en YOUNGS, 1958, zoeken de verklaring voor deze constantheid van de veldcapaciteit in het verschil in de helling van de sorptie- en desorptielijnen voor de vochtkarakteristiek - zie 2.1.1.3. - .
Er bestaat een goede overeenkomst van de vochtgehalten van veldmonsters, die op
veldcapaciteit verkeren met de vochtgehalten bij pF = 2,0,zoalsdeze worden bepaald
metde apparatuur volgens DONATH. Dezegoedeovereenkomst wordt voldoende weergegeven door de hoge correlatiecoemcient r = 0,94 (n = 22), die voor de samenhang
tussen de gevonden waarden is berekend. De vochtspanning volgens de tensimeter-
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Gewichtspercentage vocht bij VC/VWP
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F I G . 2. De samenhang van de veldcapaciteit
en hot verwelkingspunt met het percentage
slib in decollectiegronden uit Z.W. Nederland.
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1 = veldcapaciteit
2 = verwelkingspunt van gronden met 3 % humus; vgl. formule (1) uit [8]
3 = idem 2 ; gronden met 1% humus
N.B. De cijfers bij de punten geven het humusgehalte van de grond
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FIG. 2. Field capacity (line i) and wilting
points of soils containing 3% (line 2) or I % of
humus (line 3). N.B. Figures near the points
are the humus content.
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aanwijzingen ligt bij veldcapaciteit iets lager - zie 2.2.1.3. - . bij een pF van 1,7- 2,0,
ofwel 50 - 100 cm waterkolom - zie b.v. tabel 21 -.
Een relatie van de veldcapaciteit met het humus- en slibgehalte van de gronden uit
onze collectie - tabel 1- is nauwelijks aanwezig - fig. 2-. Bij de lichtere en humusarmere gronden is deze betrekking nog het duidelijkst. De veldcapaciteit wordt dus
bepaald door andere factoren dan het slib- en humusgehalte en het ligt voor de hand
hierbij aan de bodemstructuur te denken. Op het bodembehandelingsproefveld te
Hoofddorp lag het vochtgehalte bij pF 2,0 duidelijk lager in de bovengrond van de
zwartgehouden veldjes, dan het gehalte in proefveldjes met betere bodembehandeling
- zieBuTijNenScHUURMAN, 1957-. In onslandgaf PEERLKAMPhiervanverschillende
voorbeelden - zie b.v. PEERLKAMP, 1948en GOEDEWAAGEN en PEERLKAMP, 1951.Vele
andere voorbeelden uit buitenlandse literatuur kunnen geciteerd worden -.
RICHARDS, 1949, veronderstelde, dat bij gronden, die in het lagere pF-traject geen
scherpe daling van de capillaire geleidbaarheid - zie 2.1.2.1. - bij stijgende vochtspanning vertonen, 00k een wisselend vochtgehalte bij veldcapaciteit behoort. Geheel constant is het vochtgehalte bij grond op veldcapaciteit in onze proefplekken in
het voorjaar niet, maar de afwijkingen van de gemiddelden waren, of verklaarbaar uit
devoorgaande weerstoestand, of waren niet groter dan 1a 2gewichtsprocenten vocht.

[8]

Ondergrenzen aan de vochttoestand
Uit de Duitse bodemkundige school stamt de uiterst lage ondergrens aan de hoeveelheidbodemvocht,diebij de bepaling van de,,Hygroskopizitat"wordt gevonden. Het
„hygroscopische water" isvolgens MITSCHERLICH, 1950,het vocht, dat in een monster
grond achterblijft, indien het met de dampdruk van een sterke ( > 92%) H 2 S0 4 oplossing in evenwicht is. Bij temperatuurschommelingen bleek de Hygroskopizitat
niet gemakkelijk te bepalen. Door BEUTELSPACHER, 1954, en RINNO, 1954, is aangetoond,dat dezemoeilijkhedenbij debepaling tevermijden zijn, indien de vochtgehaltedampdruk-lijn van de grond geextrapoleerd wordt van de lagere naar de hoge damp-
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drukken. Dit ismogelijk indien bij debepaling gebruik wordt gemaakt van verzadigde
zouten met een constant lage dampdruk.
Het ,,hygroscopische water" blijkt voor de plant onopneembaar te zijn. Zelfs vocht,
dat minder vast gebonden is dan bij het „hygroscopisch punt", blijkt gedeeltelijk onopneembaar. RINNO, 1951, geeft op, dat het vochtgehalte bij het verwelkingspunt
(zie volgende alinea) 2 x zo hoog ligt. Dit stemt ten naaste bij overeen met opgaven
van MILLER en MAZURAK, 1955, die het „hygroscopische" watergehalte op ca 2/3 van
het gehalte bij het „permanent wilting point" stelden. CZERATZKI en KORTE, 1955,
nemen voor het verwelkingspercentage 2x de waarde voor de Hygroskopizitat.
Met het oog op de plantengroei kan het verwelkingspercentage een goede karakterisering van de ondergrens aan de vochttoestand van de bodem genoemd worden. Bij
het ..permanent wilting point", zo genoemd door BRIGGS en SHANZ, 1911, is niet voldoende vocht meeraanwezigvoor eenplant omdegroeienhet levengaande te houden.
Met uitzondering van een aantal xerophyten - zie o.a. SMITH c.s., 1931- laten praktisch alle planten eenzelfde percentage vocht in een bepaalde grond achter bij het
verwelkingspunt. Deze grens in het bodemvochtgehalte wordt dus door de fysiologie
van de plant bepaald. Het verwelkingspunt komt vrijwel overeen met de Duitse
„Verarmungsgrenze" - z i e o.a. BAUMANN en SCHENDEL, 1951 - .
FURR en REEVE, 1945, hebben de verwelkingssymptomen van de proefplant van
BRIGGS en SHANTZ, de zonnebloem [Helianthus annuus), nog eens nader bestudeerd.
Ze kwamen tot de conclusie, dat er niet zo zeer een verwelkingspunt als wel een verwelkingstraject was. Bij de eerste symptomen van verwelken kan de proefplant zijn
turgescentie terugkrijgen, indien deze in een met vocht verzadigde ruimte wordt
gezet. Bij het ..ultimate wilting point" worden de verwelkingssymptomen zo hevig,
dat de plant zijn turgescentie niet meer terugkrijgt in een vochtige ruimte. Het vochtgehalte van de grond loopt in deze ..wilting range" nog meetbaar terug. De auteurs
nemen nu het permanent wilting point middenin dit traject. Het traject blijkt kort
in lichte, langer in zware gronden. De vochtspanning bij het verwelkingspunt blijkt
volgens RICHARDS en WEAVER, 1943, bij een onderdruk van ca 15atm., pF = 4,2, te
liggen. Zwaardere gronden houden volgens deze auteurs nog iets teveel vocht vast bij
15 atm. Dezelfde schrijvers toonden in 1944 aan, dat het vochtgehalte bij 15 atm.
redelijk overeen komt met het gemiddeld vochtgehalte in het verwelkingstraject.
ROBERTSON en KOHNKE, 1946, vonden voor gray brown podsolic - en prairie - gronden verwelkingspunten bij pF-waarden = 4,0 tot 4,3. MILLER en MAZURAK, 1955,
namen waar, dat het vochtgehalte bij een vochtspanning van 15 atm. overeenkwam
met het vochtgehalte aan het begin van het verwelkingstraject.
De gemakkelijke bepaling van het verwelkingspunt met de membraanpers vanR I CHARDS 1941b, heeft zeker het gebruik van het verwelkingspercentage aangemoedigd.
In tegenstelling tot de veldcapaciteit is het verwelkingspunt onafhankelijk van de
bodemstructuur - RICHARDS, 1949-. Ook de snelheid van debepaling en de betrekkelijk geringe invloed van de temperatuur - zie RICHARDS en WEAVER ,1944- maken de
bepaling van het verwelkingspunt aantrekkelijker dan een hygroscopiciteitsbepaling.
Voor de methodiek van de bepaling van het verwelkingspunt, zie 2.1.1.3.
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Inpotproeven met dezonnebloem werddegrond tot het verwelkingspunt uitgedroogd.
Het bodemvochtgehalte midden in het verwelkingstraject van de proefplanten kwam
redelijk overeen met het vochtgehalte na een verblijf van 3 dagen bij 16 atm. in de
membraanpers - fig. 3en 4 -.
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F I G . 3. De betrekking tussen het verwelkingstraject (ordinaat) en het verwelkingspunt (bepaald met de membraanpers) (abscis) 1951.
F I G . 3. Wilting range of sunflowerplants (ordinate) and wilting point (abscissa) determined by
pressure membrane of the soils described in
table I. jgsi.
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F I G . 4. De betrekking tussen het verwelkingstraject (ordinaat) en het verwelkingspunt (bepaald met de membraanpers) (abscis) 1952.
F I G . 4. Ibidem fig. 3. 1952.

Het weer tijdens de groeiperiode van een plant blijkt ook van invloed op de ligging
van het verwelkingstraject. In onze potproef, tijdens een zonnige periode in 1952,
Week het verwelkingstraject in de grond van de zonnebloemen, die in de kas werden
gekweekt, bij alle gronden naar hogere vochtgehalten verschoven te zijn ten opzichte van de trajecten in 1951, toen het weer meer gematigd was - fig. 3 en 4- . Het
blijkt duidelijk uit dezeafbeelding enin overeenstemming met RICHARDSen WEAVER,
1943, dat zware gronden, die een hoger verwelkingspunt bezitten, een langer verwelkingstraject te zien geven dan lichte.
Hoewel de eerste verwelkingssymptomen bij tomateplanten minder gemakkelijk
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zijn waar te nemen dan bij zonnebloem, bleek het verwelkingspunt (het gemiddelde
van „first" en ..ultimatewiltingpoint") van degrond begroeid met een tomaat, toch
maar weinig lager te liggen, dan in de grond waarop een zonnebloem groeide - zie tabeli c - Deze overeenstemmingin het verwelkingspunt is voor verscheidene planten
aangetoond door BRIGGS en SHANTZ, 1911.
Doordat de invloed van de structuur van de grond op het verwelkingspunt te verwaarlozen is volgens RICHARDS, 1949, lijkt het verklaarbaar, dat de relatie tussen het
slib- en humusgehalte en het verwelkingspunt veel nauwer is, dan tussen de veldcapaciteit en het humus-en slibgehalte van de grond.
Voor de gronden uit onze standaardcollectie (tabel 1) geldt:
VWP = 0,15 ( ± o,025)s + i,io(±o,i29)h + 3,6g(± 0,474)
(1)
VWP = verwelkingspercentage in gewichtsprocenten van de grond
s = gewichtspercentage afslibbare delenkleiner dan 0,016 mm
h = gewichtspercentage organische stof.
De correlatiecoefficient voor de samenhang tussen de berekende en gevonden verwelkingspunten r t = 0,84 (n = 27)heeft een behoorlijk hoge waarde. De vereffeningslijn voor de gevraagde relatie loopt redelijk middendoor de gevonden waarden - zie
fig- 5-•
Gewichtsperctntoge vocht bij pF4.2 (16otm)
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FIG. 5. De betrekking tussen het vochtgehalte
bij p F = 4,2 en het percentage afslibbare delen
en humus uit de grond. Collectie gronden Z.W.
Nederland (tabel 1). N.B. De cijfers bij de
punten geven het percentage humus aan. De
getrokken lijnen zijn berekende waarden - zie
2.1.1.2. [ 8 ] - .
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F I G . 5. Relation between the soil moisture content at pF = 4.2 and the clay (< 0.016 mm) and
humus content of the soils described in table 1.

NIELSEN en SHAW, 1958, vonden een progressieve toename van het verwelkingspercentage met het
gehalte aan,,clay".Tot 30% clay isde kromming van delijn,diedeze relatie beschrijft, echter zwak.
Wanneer in dit traject voor de omrekening van het gehalte aan slib op clay een factor van 0,66
wordt genomen en het humusgehalte op 1/10 van het slibgehalte wordt gesteld - zie D E BARKER,
1950, BENNEMA en v. d. M E E R , 1952 en tabel 1- , dan blijkt onze factor voor de invloed van het
slibgehalte op het verwelkingspercentage met de factor voor de invloed van h e t ,,clay-gehalte"
volgens de (niet wiskundig vereffende) lijn van NIELSEN en SHAW, nagenoeg overeen te stemmen.
Bij de laagste slibgehalten liggen onze waarden voor het verwelkingspunt iets hoger.
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Indien dezelfde silt/clay- en slib/humus-verhouding wordt aangehouden, dan leidt de formule
van BRIGGS en SHANTZ, 1912, voor de invloed van silt en clay op het verwelkingspunt t o t een
verwelkingspercentage d a t slechts een weinig lager is dan volgens formule (1).
De laatstgenoemde auteurs geven namelijk de formule:

VWP = o.oiZ+ o,i2S + 0,57c.
V W P = wilting coefficient
Z = percentage zand
S = percentage silt
C = percentage clay
De factor voor de invloed van de organische stof bleek voor onze gronden hoger te liggen dan bij
SEGEBERG, 1958. Waarschijnlijk bevatten de gronden waar SEGEBERG mee experimenteerde, meer
onverteerde organische stof ..Rohhumus" dan onze gronden, zodat deze factor voor uiteenlopende
gronden niet gelijk behoeft t e zijn.

Derelaties tussen het vochtgehalte en de slib-en humusgehalten van degrond blijken
bijvochtspanningen lagerdan bij het verwelkingspunt, minder nauw te zijn - fig. 6 - .
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F I G . 6. De betrekking tussen het vochtgehalte bij
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F I G . 6. Ibidem fig. 5 moisture content at pF 3.3.
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De bodemstructuur krijgt blijkbaar een grotere invloed. Voor het vochtgehalte bij
2atm. (pF = 3,3) geldt voor onze collectie gronden:
2atm. - % = o,35 ( ±o,o3)s + 0,88 ( ± o,i7)h + 3,87 ( ± 0,77)
(2)
De gebruikte symbolen zijn dezelfde alsbij formule (1).
[9]
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2.1.1.3. Vochtkarakteristieken
Delijn, die debetrekking tussen de vochtspanning en het vochtgehalte van een grond

i8
weergeeft, is door CHILDS in 1940- zie CHILDS, pag. 236- de vochtkarakteristiek genoemd. Een aantal voorbeelden van vochtkarakteristieken uit Z.W. Nederland geeft
fig7. De bijbehorende gegevenszijn opgenomen in tabel 1.
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F I G . 7. Vochtkarakteristieken van gronden uit het Z.W. zeeklei- en duinzandgebied.
F I G . 7. Soil moisture characteristics for soils described in table I.
On the abscissa moisture percentages by weight.
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Het heeft in de loop der jaren niet aan pogingen ontbroken, om het verloop van deze
lijnen in een formule uit te drukken. Een van de eerste pogingen bij grond is uitgevoerd door RUSSELL, 1939, terwijl VISSER, 1954, nog verschillende latere noemt. Een
bevredigend resultaat heeft dit pogen meestal niet opgeleverd.
Devochtkarakteristieken geven verschillende aanwijzingen over de vochthuishouding
van degrond. Develdcapaciteit enhet verwelkingspunt zijn ero.a. uit af telezen.
De hoeveelheid vocht, begrensd door veldcapaciteit en verwelkingspunt, noemt men
het voor de plant beschikbare, of kortweg het beschikbare vocht. De hoeveelheid beschikbaar vocht kan, uitgezonderd degrote hoeveelheid ineenzeerhumeuzegrond, als
b.v. no. 19uit fig. 7,uiteenlopen van nauwelijks 7 (volume-) procent in lichte humus-
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arme gronden, tot ruim 20% in slibrijke gronden met een goede structuur. Voor de
lichtere gronden is het kenmerkend, dat zoveel van het beschikbare vocht gebonden
wordt bij een lage vochtspanning - zie b.v. de nos. 1 tot 4, 16 en 27 - ; de vochtkarakteristiek van deze gronden vertoont bij de lage vochtspanningen een zeer geringe helling. Zware gronden met een slechte structuur bezitten een vochtkarakteristiek die daarentegen bij de lage vochtspanningen een steile helling vertoont. Zij bindenbij delagevochtspanningen per vochtspanningseenheid weinigbeschikbaar water.
Gronden met eengoedestructuur eneenredelijk slib-ofhumusgehalte vertonen weinig
uitgesproken krommingen in de vochtkarakteristiek. Ze binden meestal meer dan 20
volume-procenten beschikbaar vocht.
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Inbodemlagendichtbij hetgrondwaterisdehoeveelheid opneembaar vocht groterdan
de hoeveelheid beschikbare vocht, omdat de grond vochtiger isdan bij veldcapaciteit.
Welk deelvan deze hoeveelheid vocht, die gedeeltelijk met zwakkere krachten dan bij
veldcapaciteit aan de grond is gebonden, voor de plant beschikbaar komt, hangt af
van de capillaire geleidbaarheid, de beworteling van het gewase.d. - zie 2.1.2. [25] tot
[27] en 2.3.1.-.
Het percentage voor deplant beschikbaar vocht is00k weldirect in verband gebracht
met verschillende bodemconstanten.
Indien de grondsoorten uit een beperkt agrogeologisch gebied werden onderzocht,
bleek het aan BOEKEL en PEERLKAMP, 1957, dat er soms een redelijke relatie kan
bestaan tussen het beschikbare vocht en enkele bodemconstanten. Voor de onderzochte zand- en leemgronden gold:
BV = (0,4 - 0,9) s + (1,2 - 1,4)h + (0,05-* 0,12) U + (- 5- 1)
(3)
U = het U-cijfer van de grond.
Deoverigesymbolen zijn dezelfde alsin formule (2)en (1).
Uit de voorgaande paragrafen is gebleken, dat er geen nauwe samenhang verwacht
kan worden tussen de hoeveelheid beschikbaar vocht en het humus- en slibgehalte
van de grond, daarvoor is de betrekking van het vochtgehalte bij veldcapaciteit met
het slib- en humusgehalte te zwak. Bij de slibarmere gronden valt een toename van
dehoeveelheid beschikbaar vocht op te merken, wanneer het percentage slib van lage
waarden toteengehalte tussen 20en30%toeneemt.Fig.2geeft hierover aanwijzingen.
Enkele aanwijzingen over een toename met het humusgehalte valt uit deze figuren
00k af te leiden. In zwaardere gronden (met meer dan 30% slib) heeft de hoeveelheid
beschikbaar vocht veeleer de neiging om af te nemen, in plaats van een verdere toename te vertonen. Het aantal waarnemingen is echter te gering, om deze betrekking
in een redelijk nauwkeurige formule vast te leggen.
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Het wisselend effect van de humus- en slibgehalten van de grond op de hoeveelheid
beschikbaar vocht, werd door JAMISON, 1953, naar voren gebracht. Indien een van
beide componenten sterk overweegt heeft de andere weinig invloed meer op het beschikbare vocht. GLIEMEROTH, 1951, wees er op, dat het losmaken van de grond het
volume beschikbaar vocht slechts tot een beperkte hoeveelheid kan doen toenemen.
Uithet volgende zal nog blijken, dat de plantengroei het gemakkelijkst verloopt bij de
lagerevochtspanningen in de grond. De gronden, die zeer weinig vocht binden in het
traject met lage vochtspanningen, kunnen dus bij voorbaat als slechte gronden voor
de plantengroei aangemerkt worden. Indien weinig vocht gebonden wordt in het
traject van pF = o tot pF = 2,0 is 00k de hoeveelheid lucht bij zo'n grond op veldcapaciteit te laag voor een goede plantengroei. Aangezien in het voorjaar, aan het
begin van het groeiseizoen alle grondlagen een vochtgehalte bezitten gelijk aan, of
hoger dan bij veldcapaciteit, is 00k om deze reden een steil verloop van de vochtkarakteristiek in het traject met lage pF-waarden, ongunstig.
Niet alleen in de Angelsaksische wereld heeft het begrip beschikbaar vocht ingang
gevonden. Reedsin 1931 is door SEKARA, een onderzoeker uit de Duitse school, een
verwant begrip beschreven n.l. de ,,Statisch Nutzbare Wasserkapazitat" = ,,Wasserkapazitat" - „Hygroskopizitat". Daar de planten deze hoeveelheid niet geheel kunnen opnemen, voerde SEKARA 00k het begrip „Nutzbare Wasserkapazitat" in, gelijk
aan 0,75 X de ..Statisch Nutzbare Wasserkapazitat".
De vochtkarakteristiek vertoont een opmerkelijke hysteresis. Men verstaat hieronder
het verschijnsel, dat een grond die bevochtigd wordt bij eenzelfde vochtspanning een
lager vochtgehalte bezit, dan wanneer dezegrond uitdroogt. Er bestaan dan 00k twee
curven voor de vochtkarakteristiek, een ..uitdrogende" en een „vochtig wordende".
Vooral in het lage pF-traject kan de hysteresis opgemerkt worden. Bij de hoge pFwaarden ( > 2,3 a 2,7) speelt de hysteresis geen grote rol meer. Voorbeelden van hysteresis zijn gegeven door RICHARDS, 1941a, CRONEY en COLEMAN, 1954, e.a. Op het
verschijnsel is00k door CHILDS en GEORGE 1950anadrukkelijk gewezen. Er bestaat in
het traject met lagere pF-waarden een verschil in de helling van de vochtkarakteristiek behorende bij een „uitdrogende" en bij een „vochtig wordende" grond. Deze
helling valt steiler uit voor hetzelfde vochtgehalte bij de „uitdrogende" tak. Bij een
bepaalde afstand tot de grondwaterspiegel zal in een drogende grondlaag een hoger
vochtgehalte bij eenzelfde vochtspanning bereikt worden, dan in een vochtiger wordende grondlaag, die op dezelfde hoogte, in dezelfde situatie verkeert. Bij gelijkheid
van vochtspanning zalgeen vochttransport meer plaatsvinden en zaldusde grond een
te hoog vochtgehalte resp.te lage vochtspanning houden.
*
Voor de bepaling van het lagere deel van de vochtkarakteristiek is een soortgelijke
apparatuur in bedrijf gesteld als DONATH, 1937,gebruikte voor het onderzoek naar de
bodemstructuur - ziefig.8 -.
Het ongeroerdegrondmonster (a),gevat in een metalen ring, wordt gezet op een poreus aardewerkplaatje (b).Deruimte, waarin het monster zich bevindt, is alleen via een capillair en via een kleine
opening (g) in de kurk van het buisje (k) met de buitenlucht verbonden. Om de ingestroomde
lucht zoveel mogelijk met vocht te verzadigen is het buisje (k) gedeeltelijk met water gevuld.
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F I G . 8. Apparatuur voor de bepaling van de
vochtkarakteristiek.
a. grondmonster, b. poreus aardewerk plaatje.
c. waterkolom met varierende lengte. d. uitstroom capillair. e. ontluchtingsbuis met maatverdeling. f. maatcylinder. g. kleine opening
voor luchttoevoer. i.kleine opening voor luchtafvoer. k. luchtbevochtigingsbuisje. L. toegepaste onderdruk. M. stijghoogte in capillaire
uitstromingsbuis.
F I G . 8. Apparatus used for determination of
moisture characteristics.
a. soil sample, b. porous plate (unglazed china).
c. watercolumn with variable height, d. capillary
tube. e. calibrated tube to remove entrapped air,
f. calibrated cylinder, g. small entrance for air.
b. small opening for escape of air. k. tube for
moistening of air. L.suction applied. M. capillary
rise in small tube d.
Onder het poreuze plaatje (b) bevindt zich een kolom water (c),in een oprolbare rubberslang, dieeen
bepaalde instelbare zuigspanning(L) kan geven aan het grondmonster. Deze kolom water mondt uit
in deuitstromingscapillair (d),waarin een capillaire stijghoogte (M)optreedt. Het onttrokken vocht
iste meten aan destijging van het waterniveau in het maatcylindertje (f). Door de kleine opening (i)
in de kurk staat de ruimte in het maatcylindertje met de buitenlucht in verbinding. Luchtbellen
ontwikkelen zich soms in de waterkolom en stijgen vaak direct op t o t vlak onder plaatje(b). H e t
volume van deze luchtbellen moet in mindering gebracht worden op de uitgestroomde hoeveelheid
vocht. Daartoe worden deze luchtbellen naar het ontluchtingsbuisje (e)gestuwd door manipulaties
met de trechter, waarop zich het monster bevindt. Tijdens deze manipulaties wordt het monster
stevigtegen het poreuze plaatje aangedrukt gehouden. Het volume van de luchtbel inhetbuisje(e)
wordtgemeten, deuitstromingsopeningin (d)afgeslotenen vervolgens wordt de ruimte van de luchtbel vol gegoten met water. Daarna kan opnieuw verder gewerkt worden. Wanneer uitgekookt water
wordt gebruikt bij het vullen van de trechter en de rubber slang, zullen zich niet veel luchtbellen
vormen.

De zuigspanning L, teweeggebracht door de waterkolom onder het poreuze plaatje en
de waterkolom in het monster, zal zich ook meedelen aan het grondmonster. In het
monster zalalleen vocht overblijven, dat met eengrotere kracht gebonden isdan L cm
waterkolom. Mengeeft nuaan,dathetvochtin de grondeen spanning heeft van L cm
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water. Indien het beginvochtgehalte van het monster bekend is, kan na het meten van
de uitgestroomde hoeveelheid water, het vochtgehalte bij elke aangelegde onderdruk
berekend worden. Op deze wijze isde vochtkarakteristiek bepaald.
De ongestoorde grond is gebruikt voor deze bepaling. Daardoor werd een zo nauw
mogelijke aansluiting bereikt aan de vochtspanning, zoals die ook in het veld zal optreden. Afwijkingen door het werken met gestoorde grond, zoals o.a. door ELRICK en
TAMM, 1955, CRONEY en COLEMAN, 1954, zijn gevonden, werden aldus vermeden.
Bij de hogere vochtspanningen, in het traject met beschikbaar vocht, is gebruik gemaakt van een membraanpers voor de bepaling van de vochtkarakteristiek. Het
apparaat is een gewijzigde versie van het oorspronketijke toestel van RICHARDS,
1941b, - zie fig. 9 - .

Mcmbraanptrs

Veiligheidsfles

F I G . 9. Apparatuur voor de bepaling van het verwelkingspunt met behulp van een membraanpers.
a. grond (onder sponsrubberkussens g.). b. cellofaan - membraan. c. koperen steungaas of nylondoek. d. afvoeropening. e. rubberring voor afdichting. f. bodemplaat met afvoeropening en f'klemribben onder de rubber afsluiting i" afdekplaatje voor afvoeropening. g. sponsrubberkussens voor
het aandrukken van de grond. h. deksel met h'afsluitgroeven boven de rubberafsluiting.i.persluchtinlaat. j . aandrukkende spil. k. afvoer lucht naar manometer. 1. glaswol vulling. m. watervulling. n. perslucht aanvoer.
F I G . 9. Pressure membrane.
a. soil sample (under cushions of foam rubber g.). b. cellophane membrane, c. brass wire or nylon
cloth for support of membrane, d. opening for drainage, e. rubber ring. f. bottom plate with opening for
removal of water with ribs f and coverplate f" over the bottom opening .g. cushions of foamed rubber to
press the soil against the membrane, h. cover with grooves h', i. entrance to compressed air, j . pressing
spindle, k. connection with manometer. I.glass wool. m. water, n. entrance of compressed air.
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Demembraanpersiseenstalen kamer, gevormd door een uitgehold deksel (h), d a t rust op een bodemplaat (f). In het dekselbevinden zich de toevoeropening van de perslucht (i) en een opening (k)
met een aansluiting naar een manometer. De bodemplaat is met een kleine opening (d) doorboord.
Dezeopeningisweliswaar afgedekt met het steunplaatje(f'), maar niet hermetisch afgesloten. Op de
bodemplaat bevindt zich vervolgens een steunlaag, die gevormd kan worden door fijn bronsgaas of
eenstevignylondoek. Opdeze steunlaag rust een vel cellofaan (b 1 ). Een luchtdichte afsluiting van
dezekamer kan worden bereikt door het deksel met de aandrukkende spil (j) op de bodemplaat te
persen. Daartoe is ook tussen de afsluitingsranden van deksel en bodemplaat een soepel rubber
vlies(e)gelegd, d a t door dewerking van de groeven (h/)en deerin passende ringen (f'), op zijn plaats
wordt gehouden. (In later gebouwde apparaten, o.a. in het gebruik bij het Laboratorium voor
Landbouwscheikunde der Landbouwhogeschool en bij Instituut voor Cultuurtechniek en
Waterhuishouding t e Wageningen, is dit rubber vlies vervangen door een in groeven opgesloten
,,0-ring"). De luchtdruk in de kamer kan door middel van perslucht op 16 atm. gebracht worden.
De toegevoerde lucht passeert eerst een wasfles, gevuld met water en glaswol. Daarin wordt de
toegevoerde lucht zo goed mogelijk met vocht verzadigd, zodat ook bij kleine luchtlekken in de
membraanpers de grond in de kamer niet zal uitdrogen. Tussen de wasfles en de membraanpers is
nog een veiligheidsfles geschakeld. Deze voorkomt bij een luchtlek in de membraanpers, d a t het
water uit de wasfles de grond in de drukkamer bereikt.
De verse grond wordt in een 3 tot 5 mm dikke laag op de cellofaan membraan op de bodemplaat
van de membraanpers gespreid, vervolgens flink bevochtigd en afgedekt met de sponsrubberplaten (g).Deze sponsrubberplatendienenalleen om de grond goed tegen het cellofaan aan t e drukken. Er zijn voorzieningen getroffen, zodat het sponsrubber geen vocht kan opnemen uit de grond.
Na het inbrengen wordt het deksel op de bodemplaat geklemd en wordt perslucht toegelaten, zod a t de druk in de membraanpers oploopt tot de gewenste hoogte. Door gebruik van een reduceerventiel op een grote voorraadfles met samengeperste lucht, bleek het mogelijk deze druk binnen
redelijke grenzen te handhaven, indien enkele malen per dag het reduceerventiel wordt bijgesteld.

Het verstoren van de structuur van de grond bij het inbrengen van het monster in de
membraanpers heeft volgens RICHARDS, 1949,geeninvloed ophet vochtgehalte bij het
verwelkingspunt.
Het bleek, dat na 5 dagen geen vocht meer werd verdreven uit grondmonsters, die
onder een druk van 2 atm. werden gehouden. Na 3 dagen werd geen verandering
in het vochtgehalte meer opgemerkt in de monsters, die onder een onderdruk van 16
atm. verkeerden. Laatstgenoemde tijd iseen dag langer dan determijn die RICHARDS,
1941b, daarvoor opgeeft.
Er is weinig invloed van de luchtbehandeling in de wasfles op het verwelkingspunt gevonden.
Daaromisdeze bij de bepaling van het verwelkingspunt doorgaans uitgeschakeld. Bij de bepaling
van de p F = 3,3 (2 atm.) is de wasfles wel steeds gebruikt. Hiermee is grotendeels de kritiek van
COLLIS GEORGE, 1952, ondervangen. Laatstgenoemde stelde de vraag of er werkelijk een evenwichtstoestand tussen het vochtgehalte in het grondmonster en de toegepaste onderdruk bereikt
kan worden. Door de luchtstroom immers, die via het grondmonster het cellofaan passeert, zal het
monster ook na het bereiken van het evenwicht tussen bodemvochtspanning en overdruk steeds
verder uitdrogen. Het cellofaan is namelijk wel grotendeels luchtdicht, doch niet volledig. CPLLIS
GEORGE beveelt aan, om in de luchtstroom verzadigde zoutoplossingen aan te brengen, met eenzelfde dampspanning als het vochtmonster moet krijgen in de evenwichtstoestand. Wanneer water
in plaats van deze verzadigde zoutoplossingen wordt gebruikt, zal het grondmonster dus iets te
vochtig blijven bij de toegepaste onderdruk.
De behandeling van de grondmonsters voor de bepaling van de vochtkarakteristiek begint, heeft
een niet t e verwaarlozen invloed op de ligging van deze lijn bij de lagere vochtspanningen. De ring') Een kwaliteit van het cellofaan van ,,50 g r a m s " van de Cellglas Sidac Mij t e Utrecht, voldeed
goed, evenals iets dikkere cellofaanvliezen.
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F I G . IO. Vochtkarakteristieken van zeekleigronden.
F I G . IO. Soil moisture characteristics of differently pretreated soils; broken line: samples stored under
wet conditions for a few weeks, full line unsaturated fresh (winter) soil samples, dots: moisture tension
according totensiomelers (summer data.)
monsters, die gebruikt worden op het apparaat volgens DONATH, zijn grotendeels bewaard op nat
zand. In dit zand is 20 a 30 cm onder het oppervlak een ,,grondwaterspiegel" gehandhaafd. De
monsters konden zich meestal gedurende vele maanden instellen op een overeenkomstige lage
vochtspanning. Gedurende 3 dagen voordat de monsters in het apparaat werden geplaatst, zijn ze
in een vacuum-exsiccator, bijcirca een halve atm. onderdruk in de bovenstaande lucht met water
verzadigd. Daartoe werden ze in de exsiccator op een vilten lap geplaatst, die vrij in een waterreservoir hing. Het wateroppervlak reikte tot vlak onder het grondmonster.
De monsters, diein de membraanpers werden behandeld, waren doorgaans vers; enkele series grond
zijn echter vooraf bij kamertemperatuur tot luchtdroog uitgedroogd.
De invloed van het lang verzadigen van de monsters op het natte zand uitte zich op tweeerlei wijze
- zie tabel l b en fig. 10 - . :
Vooral in het middelbare en 00k in het hogere vochtspanningstraject krijgen langdurig voorverzadigde gronden een wat hoger vochtgehalte. In het lage pF-traject leidt het langdurige voorverzadigen tot lagere vochtgehalten - tabel 1b- , bij minder langdurige bewaring tot het tegendeel - fig.
10 - . Dit is waarschijnlijk te wijten aan het in elkaar zakken van het monster, dus verlies aan
structuur, verlies aan grote porien na langdurige bewaring op het natte zand.
Het toepassen van de grote onderdruk tijdens de laatste verzadiging in de exsiccator blijkt weinig
verschuiving te veroorzaken. Vooraf drogen van de monsters leidt zowel bij de lage als hoge vochtspanningen tot een lager vochtgehalte, dus een verschuiving van de vochtkarakteristiek naar lagere gehalten. Zowel 3 dagen verzadigen bij een J atm. onderdruk voor de bepaling van de lage
p F waarden, als gedurende 2 a 3 dagen verzadigen met overmaat water zonder overdruk, voor de
bepaling van de hoge pF-waarden 3,3 en 4,2, bleek niet lang genoeg om een gelijk resultaat te verkrijgen met de gedroogde en met geheel verse grond.
Door SMITH en BROWNING, 1947, is een overeenkomstige verschuiving van de vochtkarakteristiek
waargenomen na een kunstmatige bevochtiging van de grondmonsters. Ook bij deze auteurs is de
verschuiving groter in het lagere pF-traject. B O E K E L en PEERLKAMP, 1957 vonden iets d a t in dezelfde richting wijst. Grondmonsters uit droge profielen bleken minder vocht per procent humus
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of slib te binden, dan gronden uit natte profielen. De verhandeling van JAMISON, 1956, komt op
hetzelfde neer. EMERSON, 1955, nam waar, d a t bodemaggregaten gedurende vele dagen water
blijven opnemen, indien ze dagelijks opnieuw met water worden overgoten. Tegelijkertijd nam de
permeabiliteit van deze aggregaten af, grote porien gingen dus verloren.
SMITH en BROWNING, 1947, merkten 00k op, dat het vochtgehalte, dat na kunstmatige verzadiging
in de grondmonsters wordt aangetroffen, bij eenzelfde p F in het veld niet aanwezig is. Eenzelfde
ervaring is door ons verkregen - zie fig. 10 - .
Het feit, dat tensimeters in het veld een lagere vochtspanning aanwijzen dan met het vochtgehalte
van de grond overeenkomt, zal nog besproken worden - 2.2.1.3. _ -

De vochtgehalten bij dezelfde pF, in verse (veldvochtige), in lange tijd bevochtigde
(voorbehandelde) en ingedroogde monsters, blijken uiteen te lopen. De vochtgehalten
bij eenzelfde vochtspanning van veldvochtige en gedroogde monsters liggen op een
lager niveau, de vochtgehalten van lange tijd verzadigde monsters, zoals deze doorgaansin onslaboratorium werden behandeld, lagenop een hoger peil.
Dit verschijnsel geeft aanleiding te denken aan hysteresis op lange termijn, in tegenstelling tot het hysteresis-effect, dat op kan treden na een kortdurende uitdroging of
bevochtiging van de grond. Vooral humusrijke gronden lijken een groot hysteresiseffect te vertonen na eenlangdurige uitdrogingof bevochtiging.
Tot nu toe is over het vochtgehalte van de grond zonder verdere toevoeging gesproken. Meestal
is het vochtgehalte van een grond bij een bepaalde p F opgegeven in gewichtsprocenten. Dit heeft
het voordeel, dat geen rekening gehouden moet worden met veranderingen in het porienvolume.
Vooral bij zwaardere gronden kan volgens HOLMES, 1955, LAURITZEN en STEWART, 1941, met het
onttrekken van vocht een verlaging van het porienvolume gepaard gaan. Uit enkele waarnemingen
- zie 2.2.1.3. - b l i j k t , d a t deze verandering van het porienvolume in de bestudeerde gronden, in het
traject met beschikbaar vocht, geen grote betekenis heeft.

De vochtkarakteristiek blijkt dus voor de karakterisering van een grond van groot
belang ten aanzien van de vochthuishouding. Deliggingvan devochtkarakteristiek is
onderhevig aan hysteresis. Deze treedt het duidelijkst aan de dag bij lage vochtspanningen en na langdurig drogen of bevochtigen van de grond.
De standaard-afwijking van de uitkomsten bij de lage pF-waarden, 5-20 %, doorgaans 10-15% zijn
gedeeltelijkgroterdande afwijkingen die BOEKEL en PEERLKAMP, 1957, opgeven van overeenkomstige bepalingen. De fout van de vochtkarakteristiek is volgens SEKARA, 1938, duidelijk lager, de
helft tot een derde van onze waarden. De wijze van het bemonsteren van een profiel en eventueel
de voorbehandeling van de monsters kunnen hiervoor als oorzaak genoemd worden. Onze monsters
zijn niet alle dichtbij elkaar genomen en ontvingen ten dele een verschillende voorbehandeling.

[10]

2.1.1.4. Dereactievan de plantengroeiopde vochttoestandvandegrond
Wanneer de invloed van de vochttoestand in de grond op een gewas nagegaan moet
worden, blijkt het gemakkelijk deze invloed afzonderlijk te beschouwen bij de groei
en bij verschijnselen, die meer direct met de vruchtbaarheid in verband staan. Met de
laatste zijn verschijnselen bedoeld als de aanleg van gemengde knoppen, de vruchtzetting en de vruchtgroei. De vochttoestand van de bodem moet eveneens nader omschreven worden. Deze toestand kan als een constante bestudeerd worden, of als een
variabele die met de tijd en met de diepte in het profiel varieren kan. Het laatstgenoemdeaspect wordt aan het slot van 2.1.1.4.m [ 2I 1behandeld.
De vruchtboomreacties bij de extreem natte toestand met wateroverlast, zijn van
geheel andere aard dan bij watertekort. In 2.1.2.2.zullen deze besproken worden.
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KIG. n a . Scheuten van de appel Cox's Orange
Pippin zonder verwelkingssymptomen
FIG. 11a. Shoots of Cox Orange Pippin
without symptoms of wilting

F I G . l i b . Scheuten van de appel Cox's
Orange Pippin met matige verwelkingssymptomen.
FIG. n b . Shoots of Cox Orange Pippin
with medium symptoms of wilting.

F I G . l i e . Scheuten van de appel Cox's
Orange Pippin met sterke verwelkingssymptomen
FIG. l i e . Shoots of Cox Orange Pippin with
symptoms of severe wilting.
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F I G . 12a. Onbeschadigde (beregende) vruchten van de appel Cox's Orange Pippin.
F I G . 12a. Normal fruits of Cox Orange Pippin (irrigated).
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F I G . 12b. Door droogte gescheurde vruchten van de appel Cox's Orange Pippin.
F I G . 12b. Fruits of Cox Orange Pippin cracked by drought.
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[ n ] Droogteverschijnselen
De vochttoestand van de bodem is vaak een factor met een spectaculaire invloed op
de plantengroei. Ook fruitbomen ontkomen niet aan de invloed van de vochthuishouding van de grond. Een van de eerste plantenreacties, die bij droogte opgemerkt
worden,iseen vertraging van descheutgroei. Volgende stadia zijn - ziefig. n en 12 - :
flauw hangend blad, met bij de appel vaak iets naar boven gekrulde bladranden en
ook bij de meeste fruitsoorten een meer dichtgevouwen blad. Daarna verwelkend,
flauw hangend blad, een vergeling van de bladschijf bij appel en zwartkleuring bij de
peer. In de beginstadia van de reactie op de droogte kan bij appel een matige bladval
voorkomen, die binnenin de boom aan de kortloten begint. De afgestoten bladeren
zijn niet geheel geel, maar vaak geel-groen gemarmerd.
Bij depeer komt in sommigerassen een symptoom voor, dat doet denken aan droogteschadealsgevolgvan een te drogegrond. Het isechterhet gevolgvan sterke bestraling
en van een hoge temperatuur van de atmosfeer. Wij willen dit verschijnsel liever
„hitte beschadiging" noemen. Bij pererassen als William's Duchesse, Clapp's Favourite, Beurre Lebrun wordt onder deze omstandigheden het blad van bepaalde gedeelten van een boom, maar meestal niet aan de buitenzijde, over vrijwel zijn gehele
oppervlaktezwart.Ookbij de appel komt een soortgelijk verschijnsel voor, maar doorgaans van minder ernstige aard. Meestal wordt het blad bij appel niet over de voile
oppervlakte maar bij gedeelten bruin. Tegelijk met het verwelken van het blad stopt
ook de vruchtgroei. Bij aanhoudende droogte drogen ook de vruchten in en verschrompelen min of meer. In dit stadium is bij appel het blad grotendeels gevallen
en hangen er alleen nog vruchten aan de bomen. Bij de peer wordt het blad niet zo
gauw afgestoten.
BREMER, 1955, die in een droog en heet gedeelte van Turkije de reactie van hard fruit
goed kon bestuderen, noemt een volgorde van droogte-gevoeligheid voor verschillende
fruitsoorten. Hij geeft daarvoor, van deminst naar demeest gevoeligesoort: abrikoos,
perzik, zure kers, peer, appel, zoete kers, pruim. Peer krijgt zijn goede plaats door een
diepe beworteling in deze streek.
BREMER wijst op de betekenis van de luchtvochtigheid in het microklimaat van een
boomgaard. Door een hogere luchtvochtigheid wordt waarschijnlijk hittebeschadiging
voorkomen. Hij beveelt daarom een onderteelt aan, diedoor zijn verdamping de luchtvochtigheid verhoogt. Blijkbaar weegt deze gunstige werking van de onderteelt op
tegen de vochtconcurrentie van het gewas.
LALATTA, 1956, ging de verdamping na van verschillende fruitsoorten door bladwegingen. Perzikeblad blijkt het minste, appelblad meer en pereblad het meeste per
oppervlakte-eenheid te verdampen. Dezewaarnemingkomt overeen met gegevens van
BREMER. Dezenam waar dat dehuidmondjes van pereblad zich veelminder sluiten bij
droogte dan die van andere fruitsoorten. Wellicht is dit ook de verklaring voor het
verschil in de reactie van appel en peer in ons land; de peer vertoont de ernstigste
hitte-beschadiging en iszeker niet minder droogtegevoelig dan de appel. Hier te lande
kan de peer waarschijnlijk mindef profiteren van zijn vermogen om een dieper wortelstelsel te vormen dan de appel.
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[i2] Deinvloedvan de beworteling
Bij de reactie van de plantengroei op de vochttoestand zal de rol van de beworteling
voorlopigonbesproken blijven. Deinvloed van debeworteling komt later indeze paragraaf nogmaals ter sprake. Het isduidelijk, dat alleen in potproeven met een intensief
doorwortelde grond deinvloed van devorm van het wortelstelsel en de intensiteit van
debeworteling van geen belang zullen zijn. Uit het werkvan GOEDEWAAGEN, 1942,de
Stichting voor Bodemkartering e.a. is duidelijk gebleken van hoe groot belang een
diepgaande beworteling is voor landbouwgewassen. Een diepgaande wortelzone verschaft een plant een groter deel van het beschikbaar vocht uit het bodemprofiel. De
vochtbeweging in de grond, vooral als deze uitdroogt, blijkt te traag om aan een ondiep wortelend gewas in een droge periode een voldoende hoeveelheid vocht toe te
voeren - zie 2.1.2.1.-. De plant isgrotendeels aangewezen ophet beschikbaar vocht in
de wortelzone. (De wortelzone is het gedeelte van het bodemprofiel, dat gerekend
vanaf het maaiveld 90% van de wortels dunner dan 1mm bevat). Bij gevolg zal 00k
de vochttoestand in de wortelzone van een diep doorworteld profiel stabieler zijn.
Dit heeft een gunstige invloed op de plantengroei- zie [20] en [21]-. Het verschil
in de bewortelingsdiepte van appel en peer blijkt niet groot te zijn. Uit de bewortelingsopnamen inonze proefplekken - zie2.2.1. en 2.2.2.- valt af te leiden, dat de
peer een iets dieper gaande beworteling bezit. Dit volgt uit de grotere bewortelingsintensiteit in de diepere bodemlagen - zie tabel 2 -.
De bewortelingsdiepte in goede profielen bleek bij appel en pruim niet veel te verschillen. De kleinfruitsoorten, rode bes, zwarte bes en de braam, kunnen eenzelfde
bewortelingsdiepte bereiken als de appel in normale fruitteeltgronden in ons land. De
aardbei en de framboos bezitten echter een minder diepgaand wortelstelsel. Ook in
goede profielen beperkt de beworteling van deze gewassen zich vaak tot een diepte
van 0,50 m.
Naast debewortelingsdiepte is de bewortelingsintensiteit van belang. De bewortelingsintensiteit
isintabel3opgegeven als de ,,worteldichtheid". De worteldichtheid geeft het aantal dunne wortels
(dunnerdan 1 mm), dat gemiddeld per m* in een vertikale profielwand aangetroffen wordt. De
diepte van deze profielwand, afgerond in dm, wordt gelijkgesteld aan de diepte van de wortelzone.De telling van de wortels wordt bij voorkeur uitgevoerd in een profielwand, die van ca 0,50
mvanaf de stam van deproefboom loopt naar het snijpunt van de diagonalen in de rechthoek, gevormd door vier aaneengrenzende bomen, met op een hoekpunt de proefboom. Worteldichtheden
van 100 tot 500 blijken voor t e komen bij appel en peer - zie tabel 3- . Bij klein fruit komen ook
wel grotere dichtheden voor. In ondiep doorwortelbare profielen blijkt de worteldichtheid aanmerkelijk groter t e zijn, maar niet zoveel, d a t een gewas in een ondiep profiel evenveel wortels
bezit, als in een diep doorwortelbaar profiel.

Naast debewortelingsintensiteit isechter ook defysiologischeactiviteit van de wortels
van betekenis. Een minder intensieve beworteling behoeft nog niet te betekenen, dat
eengewas droogte-gevoeliger zal zijn.
Tussen de verschillende fruitgewassen, rassen en onderstammen bestaat er niet alleen
een verschil in de relatieve worteldichtheid in de onderscheiden lagen van de wortelzone; ook in de totale worteldichtheid, gerekend over de gehele wortelzone, bestaan
er grote verschillen.
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Veel gegevens zijn hierover echter niet beschikbaar. De worteldichtheid bij de peer
blijkt b.v. geringer te zijn dan bij de appel, al is het verschil niet steeds duidelijk. De
worteldichtheid bij de sterke onderstammen isveelal hoger dan bij de zwakkere. Sommige kleinfruitsoorten, de framboos bijvoorbeeld, bezitten een veel grotere worteldichtheid dan de appel. Met deze verschillen in de worteldichtheid gaat ruwweg een
verschil in droogtegevoeligheid gepaard. De peer bijvoorbeeld wordt niet op zeer
droogtegevoelige gronden geplant en vertoont ernstiger droogtesymptomen in een
regenarme periode dan de appel. Fruitbomen op zwakke onderstammen ondervinden
meernadeel van droogte dan opsterke onderstammen.
[13] Deinvloedvan eenconstantgehouden vochttoestand van de bodem
Deze paragraaf isgewijd aan de vraag of er een optimale vochttoestand van de bodem
voor de plantengroei bestaat. Een uitwerking van dit probleem voor de verschillende
groeistadia van het gewas wordt in de volgende paragraaf gegeven.
Met dewaardering van devochttoestand van degrond voor de plantengroei, bevinden
wij onshier te lande in een minder ver gevorderd stadium dan met de waardering van
de chemische toestand van de grond. De toetsing van de gehalte-cijfers, die bij het
chemisch grondonderzoek op kali en fosfor worden gevonden - zie VAN DER PAAUW,
1956 - is in de loop der jaren uitgevoerd en heeft geleid tot de opstelling van een
adviesbasis voor debemesting.Voordewaardering van devochttoestand van de grond
zal nogeen uitgebreidere toetsing aan proefveldresultaten nodigzijn. Gelukkiglijkt de
overdraagbaarheid van de beoordelingsnormen voor de vochttoestand in de bodem
uit gebieden met eenzelfde klimaat veel beter te zijn, dan van de normen gevonden
bij het chemisch grondonderzoek. Ook het feit, dat deanalyse van devochttoestand in
vele landen met dezelfde methoden wordt uitgevoerd, maakt het gemakkelijk van de
ervaring uit andere landen te profiteren. Vooral in de Verenigde Staten van NoordAmerika en ook in Engeland is in de laatste decennia grote ervaring verkregen bij de
beoordeling van de vochttoestand in de bodem.
De beoordeling van de resultaten over het tot dusver verrichte onderzoek naar de
vochttoestand in de bodem is vaak moeilijk, omdat bij de opgaven van de vochttoestand veelal niet isvermeld, welkebodemlagen zijn bemonsterd en waar de wortelzone zich in de bodem bevindt.
[14] Aanwijzingen in de literatuur overeen gelijke beschikbaarheidvoorde plant van al het
beschikbare vocht. Er heeft in de Verenigde Staten lange tijd een verschil van mening
bestaan over de vraag of al het beschikbare vocht in de grond voor de plant even
gemakkelijk beschikbaar is, m.a.w. of een vochtgehalte dat niet veel van de veldcapaciteit van de grond afwijkt voor de plant dezelfde mogelijkheden biedt, als een
vochtgehalte dat dicht bij het verwelkingspunt ligt. Dit is van des te groter belang,
omdat de voorstanders van de gelijke beschikbaarheid van het bodemvocht over het
gehele traject van het beschikbare vocht, hun zienswijze baseerden op proeven met
fruit. De groep van VEIHMEYER en HENDRICKSON, die deze zienswijze verdedigen,
heeft in de loop van de tijd steeds minder medestanders gekregen en momenteel lijkt
hun opvatting alleen geldig te zijn voor de vruchtgroei. Voor een goed begrip kan het
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volgende vermeld worden. Uit een publikatie van 1929, door HENDRICKSON en
VEIHMEYER kan worden afgeleid, dat men met het toepassen van een volgende irrigatie-beurt in de perzikencultuur kan wachten tot de grond tot dichtbij het verwelkingspunt is uitgedroogd. Wanneer men op een vroeger tijdstip reeds water toedient, geeft dit dezelfde groei en dezelfde grootte van de rijpe vrucht. Ook verschillen
in degeoogstehoeveelheden worden dan niet waargenomen. Volgende publikaties van
dezelfde schrijvers b.v.uit 1934, hadden een soortgelijke strekking. Het blijkt uit deze
publikaties echter wel,dat de afmetingen van de vruchtbomen groter werden als met
devolgendeirrigatieniet werdgewacht totdat alhet beschikbare vocht was verbruikt.
Publikaties van HENDRICKSON en VEIMEYER, 1942a en b, die de irrigatie bij appel en
peer behandelen, geven aan dat onder het milde klimaat waar de proeven werden
uitgevoerd, ook bij de appel en de peer geen invloed van een uitdroging tot een
lagere vochttoestand van de bodem werd gevonden op de groei van de vrucht. Wel
werd er invloed op de groei van de scheuten vastgesteld. Uit de gegevens (1942b)
blijkt inmiddels, dat ook bij deniet geirrigeerdeobjecten het beschikbare vocht zelden
onder de50%isgedaald. Hiermee verliezen degenoemde publikaties aan bewijskracht
voor de lagere vochttrajecten. De samenvatting van de proefresultaten uit 1943, door
VEIHMEYER en HENDRICKSON, wijst onverkort op de gelijke beschikbaarheid van het
bodemvocht over het gehele traject van het beschikbare vocht.
Een latere publikatie van VEIHMEYER en HOLLAND, 1949, over de irrigatie van sla,
vermeldt wel een nadelige invloed van een lage vochttoestand op de groei van dit
gewas.De verschillen ingroei werden echter klein genoemd.
In overeenstemming met VEIHMEYER en HENDRICKSON vermeldden BOYNTON
SAVAGE, 1938,enFURR enTAYLOR, 1939,dat de groeizowelvan pit- en citrusvruchten
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pas trager verliep wanneer het vochtgehalte in de dichtst doorwortelde bodemlagen
het verwelkingspunt ging benaderen.
AMOS c.s., 1932, konden geen, ROGERS, 1938, wel een klein, gunstig resultaat met
irrigatie bij appels bereiken. Het vochtgehalte van de grond in de proefperiode is
echter ookindeonbehandelde objecten niet tot dicht bij het verwelkingspunt gedaald.
KELLEY c.s., 1945,vonden, dat derubberproduktie van deguayule-plant hoger was bij
eenhogerevochttoestand van degrond. lets soortgelijks vond HADDOCK, 1954, bij de
suikeropbrengst van suikerbieten. Dezeopbrengst lagietslager bij het aanhouden van
de lagere (0,2 a 0,6 atm.) ten opzichte van iets hogere vochtspanningen.
[15] Aanwijzingen uit de literatuur overeen ongelijke beschikbaarheidvoorde plant van het
beschikbare vocht. Een groeiend aantal onderzoekers heeft het standpunt van
VEIHMEYER en HENDRICKSON over de gelijke beschikbaarheid voor de plant van het
beschikbare vocht niet kunnen delen. Een eerste aanwijzing tegen deze stelling werd
gezien in het gedrag van de huidmondjes van het blad. Wanneer de huidmondjes zich
sluiten, wordt niet alleen de verdamping van de plant, maar ook de assimilatie geremd. Volgens het onderzoek van WINNEBERGER, 1958, is transpiratie van de plant
ook een voorwaarde voor de assimilatie.
Toen FURR en DEGMAN, 1931, dan ook waarnamen, dat de huidmondjes van he*,
appelbladzichin een groter aantal en in een sterkere mate sloten, naarmate de bomen
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zich in een steeds verder uitdrogende grond bevonden, lag de conclusie voor de hand
dat in een steeds droger wordende grond het assimilerend vermogen van de plant
steeds verder terugloopt, totdat het bij het verwelkingspunt geheel uitvalt.
MAGNESSen DEGMAN, 1935, namen eveneens waar, dat in drogere grond meer huidmondjes van het appelblad gesloten zijn en toonden 00k aan, dat degroeisnelheid van
de vrucht met het percentage geopende stomata samenhing. OPPENHEIMER en ELZE,
1941, 1952, deden soortgelijke waarnemingen bij citrusfruit. Zij bevalen een volgende
irrigatie aan, wanneer de vruchtgroei tot £ of \ van de normale terugliep.
BIERHUIZEN, 1958, vond 00k bij enige gewassen dat de transpiratie afnam bij uitdroging van grond. Bij lagere temperaturen en bij lage lichtintensiteiten speelt dit
proces zich op een lager niveau af.
Vele meer directe aanwijzingen over de optimale vochttoestand van de grond zijn in
de laatste jaren bekend geworden. Voor de fruitteelt is een van de belangwekkendste
onderzoekingen de proef van KENWORTHY, 1949.
Appelboompjes werden alsproefgewas geteeld in potten. Depotgrond kon tot een, van
te voren vastgesteld, percentage beschikbaar vocht uitdrogen en werd daarna weer op
veldcapaciteit gebracht. Het bleek, dat de stam- en scheutgroei een maximum vertoonden dat lag bij een vochttoestand die varieerde van 100 tot 60% beschikbaar
vocht. Een hogere en een lagere grens aan het beschikbaar vocht gaf een verminderde
groei. De reactie van de wortelgroei was minder uitgesproken. Indien de grond evenweltot lage percentagesbeschikbaar vocht uitdroogde, was00k het wortelgewicht van
deboompjes duidelijk lager.
WADLEIGH en GAUCH, 1946, 1948, gingen de groei van het topblad van de katoenplant na. Het
bleek, d a t de lengte-toename weergegeven kan worden door een tweedegraads functie van de
,,total soil moisture stress", dat is de vochtspanning vermeerderd met de osmotische druk van
de zouten in het bodemvocht.

Belangrijk voor de fruitteelt zijn 00k de waarnemingen van ALDRICH en WORK, 1935
en ALDRICH c.s., 1940.Op zware grond, bij een hoge verdamping, bleek voor de groei
van de perevruchten meer dan 50% beschikbaar vocht gunstiger te zijn, dan een lager
percentage. WORK en LEWIS, 1936, zagen zelfs perebomen verwelken in een zware
kleigrond, waarvan de wortelzone gemiddeld nog niet tot het verwelkingspunt was
uitgedroogd. Waarschijnlijk zijn de trage vochtbeweging - capillaire geleidbaarheid,
zie 2.i.2.1. - en de beperkte doorworteling van de grond de oorzaken van dit verschijnsel.
Bij vele andere gewassen is een geringere groei bij lagere gehalten aan beschikbaar vocht in de
bodem waargenomen. Bij katoen, een plant die veel droogte verdraagt, konden ADAMS en BROWN
in samenwerking met VEIHMEYER, 1942, aantonen d a t meer dan 5 0 % beschikbaar vocht een
beteregroeien produktie gaf. BUCKETT en D U N S H E E kwamen in 1932 reeds tot eenzelfde conclusie.
Aan aardappelen is 00k veel aandacht besteed; JACOB c.s., 1952 vonden een optimum vochttoestand van 270 a 550 cm waterkolom = 50 tot 60% beschikbaar vocht. BRADLEY en PRATT, 1954,
vonden 00k, d a t > 50% beschikbaar vocht tot een hogere produktie leidde. FULTON en MURWIN,
J
955. vonden zelfs dat 75% beschikbaar vocht een betere opbrengst gaf dan 5 0 % .
Bij de zonnebloem werd door BLAIR c.s., 1950 een steeds tragere groei waargenomen, naarmate de
grond droger werd. In zware grond verliep de groei bij het verwelkingspunt trager dan in lichte
gronden.
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Met haver is door VAN LIESHOUT, 1957, ° ° k e e n vochttrappenproef uitgevoerd. In deze potproef
werd een optimum in de loofontwikkeling gevonden bij 4 0 % van de watercapaciteit (dit begrip
is niet verder gedefinieerd). Bij een hoge stikstofbemesting viel dit optimum veel scherper op te
merken. De spruit-wortelverhouding nam rechtlijnig toe met het verzadigingspercentage van
de grond.
Bij luzerne en andere klavers werd door ASLUNG en KRISTENSEN, 1958, en GIST en MOTT, 1 9 5 7 , e e n
gunstige invloed van een hoog percentage beschikbaar vocht vastgesteld. Door de laatstgenoemden werd 00k aangetoond, d a t de lichtsterkte en temperatuur de invloed van de vochttoestand van
de bodem be'invloeden. Bij een kleine en grotelichtintensiteit lag de spruit-wortelverhouding hoger.
Voor gras is door MAKKINK, 1951c, in een ruime proefserie, een optimum voor de groei vastgesteld,
d a t bij een hoog percentage beschikbaar vocht ligt, dus bij een lage vochtspanning. De optimale
vochtspanning lag wat lager dan 150 cm water, circa bij 100 cm.
Voor groenten werd door FROHLICH, 1958, als optimum percentage beschikbaar vocht een bedrag
van 60 tot 8 0 % van de „\Vasserkapazitat" genoemd. Er blijkt een specifieke droogte-toleratie
voor te komen in verschillende levensstadia bij verschillende groentesoorten. Voor tomaten
is door H U D S O N en SALTER, 1956 00k een optimum voor de produktie gevonden bij een lage
vochtspanning; namelijk 7cm kwikkolom of nauwelijks 100cm water.
De wortelgroei onder invloed van de vochttoestand werd door LAND en CARREKER, i953,speciaal
bestudeerd. Bij verschillende gewassen werd een hoger wortelgewicht per plant opgemerkt, indien
deze bij een hoog percentage beschikbaar vocht groeiden. GINRICH en RUSSELL, 1956, vonden dan
00k voor de groei van maisworteltjes een optimum bij een lage vochtspanning - lager dan 1/10
atm. - .

Degeneralisatie van de waarnemingen bij de groei van de appelvrucht op diep doorwortelbare lichte gronden onder niet al te extreme klimaatsomstandigheden, door
HENDRICKSON en VEIHMEYER voor de plantengroei in het algemeen, heeft in de loop
van de tijd door andere onderzoekingen aanzienlijke correcties ondergaan. Het blijkt,
dat debeschikbaarheid van het bodemvocht voor deplant en daarmee 00k de groei,in
het algemeen gesproken, geringer wordt indien de grond uitdroogt. Het groeistadium
van de plant, het bestudeerde deel van de plant, het weer en andere factoren bepalen
of de reactie van het beschouwde proefobject nauwelijks of duidelijk waarneembaar
zal zijn.
In het voorgaande is verschillende malen gememoreerd, dat er een optimum voor de
vochttoestand werd gevonden. Dit betekent, dat de grond 00k te nat kan zijn. De
studie van de invloed van te lage vochtspanningen op de groei van fruit is door ons
ondergebracht bij het onderzoek naar de in\loed van hoge grondwaterstanden - zie
2.1.2.2. - .
Hoewel de vochttoestand bij de zeer lage vochtspanningen enerzijds en bij de optimale en te hoge
vochtspanningen anderzijds, in verschillende maten werd uitgedrukt, sluit het onderzoek in beide
gebieden op elkaar aan. In ons onderzoek is er een klein onbestreken vochtspanningstraject; de
laagste gemiddelde vochtspanning in de (hierna behandelde) vochttrappenproeven bedroeg ca
100 cm waterkolom, de laagste grondwaterstand in de potproeven uit 2.1.2.2. was 50 cm onder
maaiveld.

Het is meestal niet duidelijk welke meer directe oorzaken een slechtere groei van het
gewas bij overmaat bodemvocht veroorzaken. Is er sprake van een tekort aan zuurstof, van een teveel aan koolzuur, of zijn er andere oorzaken? Deze problemen worden
bij de behandeling van de invloed van hoge grondwaterstanden nog nader besproken.
Bij de tragere groei van planten in drogere grond is meestal het volgende verschijnsel
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op te merken: de afname van de groei blijkt sterker te zijn dan de toename van de
bindingsenergie van het vocht aan de bodem. Andere verschijnselen leiden tot een
soortgelijke verklaring als voor deze waarnemingen. Zoals reeds genoemd, namen
WORK en LEWIS, 1936, verwelkende perebomen waar in zware grond die nog niet op
het verwelkingspunt was gekomen. BLAIR C.S., 1950, namen waar, dat in zware grond
zonnebloemen langer doorgroeien dan in lichte grond, indien deze gronden reeds nabij
of op het verwelkingspunt waren gekomen. Dit stemt overeen met onze reeds genoemde waarneming over de trage verwelking van zonnebloemen in zware gronden zie 2.1.1.2., fig. 3 en 4- . Ter completering van deze waarnemingen kan een proef van
GINRICH en RUSSELL, 1957 genoemd worden. In deze proef werd de groei vergeleken
van mais-zaailingen, in grond met verschillende vochttrappen en in een voedingsoplossingmet verschillende hoge concentraties manitol. In beide cultuurmediawas de
energie, die de plant moest aanwenden voor de onttrekking van vocht, trapsgewijs
gelijk gehouden. Het bleek, dat de groei van de planten in de grond zoals gebruikelijk
sterker afnam dan evenredig met de toename van de bindingsenergie van het
bodemvocht. De groei van de planten in de voedingsoplossing nam recht evenredig af
metdestijgingvan de osmotische druk, veroorzaakt door de toename in de concentrat e van de manitol.

[16] Besprekingvandeconclusies uit het literatuuronderzoek. Uit de voorgaande proeven
enwaarnemingen blijkt, dat nietalleeneentoenemendebindingsenergievanhet bodemvocht maar 00k een toenemende vertraging in de toevoer van het bodemvocht naar
de plantewortels als oorzaak van de vertraagde plantengroei in een droge grond genoemd moet worden. Zoals in 2.1.2.1. [25] wordt behandeld, is de vochtbeweging in
zware grond bij het verwelkingspunt doorgaans nog iets sneller dan in lichte grond,
zodat dewaarnemingvan BLAIR C.S.hierin eengeredeverklaring kan vinden.
In een discussie over de oorzaken van de soms onverwachts geringe reactie van de
plantengroei op de vochttoestand van de grond. noemt HAGAN, 1955, voor deze waarnemingen als oorzaak de volgende (o.i.volledige) serie van omstandigheden:
1. Het proefgewas bezit een diepe beworteling. Hierdoor kan het bereiken van het
verwelkingspunt in de dicht doorwortelde bovengrond de proefnemer hebben verleid
te verklaren, dat de (gehele) wortelzone op verwelkingspunt was gekomen.
2. De proefplant bezit een xerofytische habitus.
3. Wanneer slechts met de opbrengst aan droge stof van een bepaald plantendeel
wordt gerekend, blijkt de reactie op de vochttoestand vaak geringer dan wanneer het
verse gewicht wordt beschouwd.
4. Indien de oogst bestaat uit een bepaald produkt, dat in de plant wordt gevormd
(rubber, suiker), is de reactie 00k dikwijls gering.
5. Een diepe grond met een goede structuur geeft minder reactie op droogte, waarschijnlijk omdat de vochttoevoer naar de wortel beter is.
6. Degrondbevat eengroot percentage beschikbaar vocht bijhogere vochtspanningen.
Dit geldt voornamelijk voor zwaardere gronden met eengoede structuur.
7. Hoge concentraties aan bodemzouten zijn aanwezig.
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8. De grond bevat een goede vruchtbaarheidstoestand en een goede (diepe) verdeling
van de voedingsstoffen over het profiel.
9.Degrondwaterstand ishoog ten opzichte van de wortelzone.
10. Er wordt voor een droge tijd geplant.
11. De voornaamste groeiperiode valt voor een droge tijd.
12. De verdamping van bodem en gewas bereikt slechts een lage waarde.
Aansluitend aan hetgeen onder punt 6 is genoemd, vermeldden LEHANE en STAPLE,
1953,dan 00k, dat zandgronden droogte-gevoeliger zijn, omdat zij teveel beschikbaar
vocht bijdelagevochtspanningen en te weinigbeschikbaar vocht bij de hoge vochtspanningen bevatten. In het begin van het seizoen vertoont een plant „luxe consumptie" aan vocht, waarna bij het stijgen van de vochtspanning opeens het beschikbaar vocht is verbruikt.
Eigen proeven. Voordetoetsing van deinzichten, dieinandere landen zijn verkregen
werden enkele potproeven genomen over de invloed van de vochttoestand van de
bodem op het fruitgewas.
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FIG. 13. Een van de gebruikte potten beplant
met appelonderstammen.
In de grond 9 poreuze buizen. Een daarvan is uit
de grond getrokken om de onbcschilderde strook
te tonen waardoor het water naar binnen kan
dringen.
F I G . 13. Pot used for experiments with rootstocks.
In thesoil 9 porous tubes. Onetube has been pulled
out to show the painted strips for regulation of
water penetration.
D e i n v l o e d v a n d e v o c h t t o e s t a n d v a n d e g r o n d o p d e s c h e u t g r o e i . Ter wille van
het gestelde doel - kennis van de invloed van een constant gehouden vochttoestand - , moest bij de
proefopzet zoveel mogelijk vermeden worden, dat de vochttoestand van de grond aan grote schommelingen binnen korte termijn onderhevig zou zijn. Onder natuurlijke omstandigheden komen,
behalve in de bovengrond, schommelingen in de vochttoestand, zoals deze in de grond bij potproeven voorkomen, namelijk veel minder vaak voor. De uitvoering van een vochttrappenproef
zoals van KENWORTHY, 1949 en de andere vorengenoemde proefnemers op dit terrein werd dan
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ook verworpen. De vochtspanning in de grond bij de laatstgenoemde proefopzet varieerde in de
gehele potgrond van de waarde bij veldcapaciteit tot de aangegevenlimiet.
In onze potproef iseen uitvoering gekozen, dieiets doet denken aan de methoden van vochttoevoer
bij de ,,auto-irrigator pots", die door RICHARDS en LOOMIS, 1942, aan een grondige kritiek zijn
onderworpen. De plant in de ,,auto-irrigator p o t " krijgt zijn watertoevoer uit de poreuze holle potwand. H e t water in dcze wand bezit een constant gehouden, van t e voren bepaalde onderdruk. De
oorspronkelijke opzet van de gebruikers was, dat dezelfde onderdruk die het water in de potwand
bezit, ook aan het bodemvocht als vochtspanning meegedeeld zou worden. Dit bleek niet te verwezenlijken en we), omdat er tijdens de groei van het gewas in de pot een gradient in de vochtspanning ontstaat vanaf de potwand naar het inwendige (het centrum) van de potgrond; m.a.w. de
vochtspanning vanaf de potwand loopt op naar het centrum van de pot, omdat bij het transport
van het vocht naar het centrum een spanningsverval nodig is, wil er vocht naar de plaatsen van
vochtonttrekking rondom de wortels binnenin de pot getransporteerd worden. Hoe groter de
afstand van de wortel tot de wateraanvoer, hoe groter ook het verschil in vochtspanning zal kunnen zijn, vooral bij de hogere vochtspanningen. Bij de hogere vochtspanningen neemt de weerstand
van de grond bij de vochtbeweging sterk toe (zie [25]).
Om de voorgaande reden zijn in de potgrond poreuze buizen geplaatst - fig. 13- met een onderlinge
afstand van 8 tot 12 cm. Via deze buizen werd het water voor de grond aangevoerd. Na het bereiken van de onderste grens aan de vochttoestand, dus van het laagste gewicht van de pot, werd
een bepaalde hoeveelheid water toegevoerd, zodat de nagestreefde bovengrens aan de vochttoestand bereikt kon worden. Hierbij moest verondersteld worden, dat het vocht zich homogeen
over de grond zou verdelen. Dit zal wegens hysteresis-effecten niet volledig en ten gevolge van de
afnemende capillaire geleidbaarheid (zie [25]) bij lagere vochtgehalten zeker niet sn61het geval zijn.
Een laag grond, die grenst aan vrij water, zal zich geheel tot veldcapaciteit verzadigen en daarna
pas in langzaam tempo water afgeven aan aangrenzende lagen op grotere afstand van het vrije
water. Dit transport kan niet worden versneld. Wei is bij de proef de transportafstand - de afstand
van de poreuze buizen naar de wortels en de grond er tussen - klein (kleiner dan ca 6cm) gehouden.
De poreuze buizen reikten vanaf het oppervlak van de 20 cm dikke potgrond tot 2 cm boven de
potbodem. De bovengrond (5cm dik) werd direct vanaf de oppervlakte van water voorzien, de rest
via de poreuze buizen. Het water op de bodem van de buizen heeft langer tijd om in de grond te
dringen. Daarom is op de buizen een verflaag aangebracht, waarin bepaalde stroken zijn uitgespaard. De breedte van deze stroken is zogekozen, dat op elke diepte onder het oppervlak eenzelfde
hoeveelheid water door de buiswand in de grond zal dringen. Dieper dan 5 cm is deze breedte omgekeerd evenredig met de afstand tot deze diepte. Door de gewichtstoename van de proefplanten
moest ook enige malen per seizoen het laagste en het hoogste gewicht van de pot worden gecorrigeerd, aan de hand van vochtbepalingen in de potgrond. De vochtverdeling in de potgrond bleek
niet onbevredigend. Het verschil in het vochtgehalte vlak bij de poreuze buizen en midden tussen
de buizen lag meestal binnen enkele gewichtsprocenten, op een tijdstip midden tussen twee watertoedieningen - zie tabel 4 - .
Ook de temperatuursverschillen in de potten en tussen de potten zijn op enkele warme dagen bepaald. In het eerste jaar, waarin de witgeschilderde potten in de kas waren opgesteld, vertoonde
op een zonnige dag de grondtemperatuur op 5 cm diepte bij de natste pot een waarde van 27 0 C,
zowel aan de zonzijde als aan de schaduwkant. De matig-droge en de droogst gehouden potten
bezaten een temperatuur op deze plaatsen van respectievelijk 27° en 30 0 C. In het tweede jaar,
waarin de potten in de open lucht waren opgesteld, doch tegen de regen afgeschermd, bleken de
temperatuursverschillen tussen de zon- en schaduwzijde hoogstens 1°Cte zijn.
De benadering van het doel van de potproef, kennis van de invloed op de plant van een zo constant
mogelijk gehouden en homogene vochttoestand in de potgrond, blijkt toch redelijk geslaagd - zie
tabel 4 voor de vochtverdeling in de potten - .
Dit zal voor een groot deel te danken zijn aan de goede capillaire geleidbaarheid van de gebruikte
gronden. Slechtseen langzame daling van een redelijk hoge geleidbaarheid naar de hogere pF-waard e n k a n verwacht worden, zoalsbij delichtezavel,w a a r v a n i n 2.1.2.1. [25]tot [27]sprake i s - z i e fig.
41 - . Hierbij moet nog een p u n t van controle genoemd worden. De wortelverdeling over de pot-
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FIG. 14. De reactie van de appelonderstam type
M XVI op de vochttoestand van de grond.
FIG. 14.
14- Shoot growth of the apple rootstock M
XVI (ordinate) versus % of available moisture
(abscissa).
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grond moet 00k homogeen zijn. Indien de wortels zich zouden concentreren rondom de poreuze
buizen, zou dit betekenen d a t de planten leefden bij een veel lagere gemiddelde vochtspanning
(hoger vochtgehalte) dan bedoeld was. Vlak bij de poreuze buiswand blijft de grond immers gemiddeld het vochtigst. Het bleek ons, d a t de proefplanten, appel- en pere-onderstammen en 00k
veredelde appelbomen, geen wortelconcentraties te zien gaven rondom de poreuze buizen. Een
potproef van dezelfde opzet met gras, moest evenwel, door de waargenomen wortelconcentratie
rondom de watertoevoerbuizen, buiten beschouwing gelaten worden.
De proefplanten, eenjarige appel- en pere-onderstammen van nagenoeg dezelfde afmetingen - zie
fig. 13 en 17 - werden in de winter in de potten geplant. Wanneer de groei begon werd het gewicht van de potten regelmatig gecontroleerd.

*
F I G . 17. De groei
van de appelonderstam M XVI
en de Kwee A in
zavelgrond (no. 6
uit tabel 1) bij
verschillende
vochttrappen in
de grond
(vergelijk tabel 5)
FIG. 17. Growth
of the apple
rootstock M XVI
and quince A in
silt loam (Xr 6
of table 1) with
varying moisture
contents
(compare table 5)
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Bij twee grondsoorten, kalkrijke humusarme zavel en kalkarme humusarme lichte zavel werden
5nauw begrensde vochttoestanden aangehouden, doorgaans met een speling van ca 3 gewichtsprocenten vocht, of wel 2 0 % beschikbaar vocht. Met deze vochttrappen werd vrijwel het gehele
traject van het beschikbare vocht bestreken - vergelijk tabel 5a - . Indien een bepaalde ondergrens
aan de vochttoestand was bereikt, werd op de oppervlakte en door de poreuze buizen zoveel water
aan de grond gegeven, dat een bepaalde bovengrens aan de vochttoestand bereikt kon worden.

De proefplanten reageerden zeer duidelijk op de vochttoestand van de grond. Hoe
vochtiger de grond werd gehouden, hoe meer en hoe langere scheuten en hoe grotere
wortelmassa er werden gevormd - fig. 14-17en tabel 5a -. Het isechter duidelijk, dat
er een belangrijke uitzondering op dezeregelkan zijn. Wanneer de grond al te vochtig
werd gehouden, bleef de scheutgroei soms kleiner.
Dit verschijnselisin mindere mate bij de lichte zavel (grond no. 15 uit tabel 1) waargenomen dan
bij de zavelgrond (grond no. 6). Deze groeivermindering was wel te verwachten, aangezien de
p l a n t e n i n d e natst gehouden potten, gevuld met grond no. 6, een duidelijk ijzer- en magnesiumgebrek vertoonden.In delichtezavelgrond, die 00k minder kalkrijk is en minder snel verslempt aan
de oppervlakte, kwam de chlorose in de natste potten veel minder sterk naar voren. H e t koolzuurgehalte v a n d e bodemlucht in de natste potten was bij grond no. 6 het hoogste, - tabel 5c - . Uit
3.2.2.2. en 3.3.1.2. [88] zal nog blijken, dat deze omstandigheden aanleiding kunnen geven tot
ijzergebrek.
Het porienvolume van de grond in de proef uit 1952 bleek in de natst gehouden potten nogal
teruggelopen te zijn ten opzichte van het porienvolume in de drogere potten. Het porienvolume in
de potten met 90, 50, en 1 0 % beschikbaar vocht was aan het eind van het seizoen respectievelijk
41, 44 en 47% en het gemiddelde percentage lucht respectievelijk 6, 34 en 41 %.

Indien de groei (bepaald als de totale scheutlengte) van de proefplanten wordt uitgezet tegen het percentage beschikbaar vocht in de grond - fig. 14 - blijkt een rechte
vereffeningslijn eenruwebenaderingvoordeplantereactiete kunnen zijn - zietabel6 -.
Dit geldt echter voor percentages tot circa 70 a 90%, bij hogere waarden buigt de
rechte lijn af, het optimale percentage beschikbaar vocht blijkt overschreden te zijn.
Bij de appelonderstam M XVI bleek na een variantie-analyse 1 van de gegevens uit
tabel 5a, dat er slechts een kans van 10% bestaat, dat de afbuiging van deze vereffeningslijn na het overschrijden van circa 70% beschikbaar vocht niet op zal treden.
Een andere groeiwaarneming versterkt nog deze indruk over de ongunstige reactie op
een te vochtige grond. De toename van de scheutlengte in de vochtigst gehouden
potten was in de eerste helft van het groeiseizoen het grootst. Later werd deze juist
kleiner dan bij de potten met de meer optimale vochttoestand - fig. 15 en 16 - . Dit
duidt op een achteruitgang van de groei in de natste grond. Bij meer dan 70tot 90%
beschikbaar vocht, of een pF groter dan 1,9- 2,1al naar gelang de grond, wordt deze
reactie op de te hoge bodemvochtigheid merkbaar.
De groeikrommedaalt bij de laagste percentages vocht in verschillende gevallen minder sterk dan
wellicht verwacht kan worden. De verklaring voor dit afwijkend verloop moet geweten worden
a a n d e t r a g e vochtbeweging in droge grond. Het vocht uit de poreuze potten in de droge grond
verdeelde zich onvoldoende over de gehele potinhoud bij onze proef. Daardoor leefde een deel van
de plantewortels, die dichtbij de poreuze buizen voorkwamen, bij een hoger percentage beschikbaar vocht, dan gemiddeld in de grond werd aangetroffen.
1

Welwillend uitgevoerd door Dr Ir. L.C. A. Corsten, Centrum voor Landbouwwiskunde-Wageningen.
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F I G . 15. Reactie van de scheutgroei van
appel-en pere-onderstammen op devochttoestand van de bodem. Zavelgrond no. 6
(zietabel 1) 1953.

F I G . I6. Reactie van de scheutgroeivan a p pel- en pere-onderstammen op de vochttoestand van de bodem. Lichte zavelgrond no. 15
(zietabel 1) 1953.

F I G . 15. Growth ofthe top shoots of apple
and pear rootstocks (ordinate) versus soil
moisture status (abscissa) Silt loam Nr.6
of table 1. 1953.

F I G . 1 6.Ibidem fig. 15. Sandy silt loam Nr.
15oftable 1.

Scheutgroei In °b von hrt gemiddeldt
190

I

170
150

F I G . 18. De reactie van de scheutgroei
van vruchtboomonderstammen op de
vochttoestand v a nde bodem. N.B. Voor
de betekenis van de nummers zie tabel 5a.
F I G . 18. Shoot growth (in %ofthe average)
of rootstocks (ordinate) versus pF (abscissa) N . B . Forexplanation of numbers near
the lines, seetable 50.
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De groei van de wortel reageert eveneens op de vochttoestand, echter niet zo scherp
als de scheutgroei. Een hoog percentage vocht schijnt de wortelgroei niet spoedig
nadelig te beinvloeden.
Hoewel de hoeveelheid beschikbaar vocht, als maat voor devochttoestand misschien
beter door een andere, b.v. door de pF, vervangen kan worden, is de reactievan de
plantengroei op het percentage beschikbaar vocht toch nagegaan. In vele praktijkgevallen issnellerhet percentage beschikbaar vocht te bepalen dan de pF. Bovendien
is de vochtspanning minder exact te bepalen - zie 2.1.1.3. -•
Wanneer de relatie van descheutgroei en devochtspanning (alspF) wordt beschouwd,
blijkt het dat - afgezien van de slechtere groei in de natste potten - deze groeicurve
00k ruwweg als een rechte kan worden beschreven - tabel 7, fig. 18-. Dit valt te verwachten, omdat een nagenoeg rechtlijnig verband van de pF met het percentage beschikbaar vocht bij de gebruikte gronden bestaat - zie de vochtkarakteristieken van
degronden no.6en 15in fig. 7. -.
De groeireactie van de onderstammen in de grond, die droger is dan de optimale
vochttoestand, kan globaal alsvolgt worden beschreven - zietabel 7- : groei (in %-en
van het gemiddelde) = —65pF + 275.Hierbij isgeval4,lijn 4uit fig. 18,waarbij o.i.
een abnormaal goede groei bij de optimale pF optrad, buiten beschouwing gelaten.
Degroeireactie van deonderstam M XVI opde vochttoestand in het droge traject van
het beschikbare vocht was in 1952, toen de potten aan de zonzijde in een intensief geluchte kas waren opgesteld, sterker dan in de open lucht in 1953- zie tabel 6 -. Dit
komt overeen met waarnemingen te velde. Ophete dagen lijdt het gewas opeen droge
grond veel sterker, dan bij gematigde weersomstandigheden. Het is in overeenstemmingmet de proefresultaten van BIERHUIZEN, 1958, waarin een scherpere reactie van
de transpiratie van de proefplanten bij een hogere lichtintensiteit werd waargenomen.
Ook onze waarneming bij verwelkingsproeven met zonnebloemen is hiermee in overeenstemming. Onder weersomstandigheden met een sterke verdamping lag het verwelkingstraject bij een hoger vochtgehalte van de grond - zie 2.1.1.2. [81fig. 3 en 4 Bij een sterkere transpiratie zal de capillaire geleidbaarheid - zie 2.1.2.1. - van de
grond reeds bij een hoger vochtgehalte onvoldoende zijn.
Op een soortgelijke wijze als de onderstammen op de vochttoestand reageerden, hebben ook geente boompjes van het ras Cox O.P./M XI gereageerd - tabel 8-. De groei
van de bomen in de vochtigste grond was het sterkst. Aangezien de potproef met
deze boompjes in enkelvoud met een boom per pot isgenomen, kan deze proef slechts
weinig steun verlenen aan de conclusies, die uit de potproeven met onderstammen zijn
te trekken. Door de behandeling van de boompjes,dieenkele jaren achtereen op dezelfde wijze werd voortgezet, bleekvooral descheutgroei enook degroei van de vruchten zo terug te lopen in de droog gehouden grond, dat aan de bomen gedurende een
jaar een herstel werd toebedeeld. Daartoe werd het vochtgehalte in alle potten op een
hoog peil gehouden. Daarna werd de behandeling weer voortgezet. Een jarenlang
voortgezette droogte blijkt zeer nadelig voor de levensfuncties van de bomen. De
scheutgroei liep niet alleen terug, maar ook de vruchtbaarheid - vergelijk tabel 8 -.
De3-jarige bomen zijn met een zo groot mogelijke wortelkluit overgeplant in grote 40 cm diepe
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F I G . 19. Veldproef met Lombartscalville, September, 1954- Bomen in natte grond. Tussen de
bomen van de aangrenzende rij op de achtergrond de proefplek voor verdamping van zwartgehouden grond.
F I G . 19. Part of field experiment with Lombartscalville M IX. Some trees in moist soil, September
'954In the background under the boundary trees the small plot where the evaporation of bare soil was
determined.

F I G . 20. Veldproef met Lombartscalville, September 1954. Bomen in droge grond.
F I G . 20. Ibidem fig. 20; trees in dry soil.
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F I G . 21. Groei van vruchten met een verschillende grootte.
Cox O.P./M X I 1954, °P grond no. 6 (zie tabel i) met 25-22 % vocht.
N.B. De getallen bij de lijnen geven de aantallen vruchten aan.
F I G . 21. Fruit growth during the season.
Cox O.P. tree on M XI1954 in moist soil.
N.B. Numbers near the lines give numbers of fruits used for calculation of the average.
FIG. 22. De betrekking tussen de groeisnelheid en de uiteindelijk bereikte
vruchtinhoud bij Lombartscalville 1953.
N.B. De getallen bij de punten geven de opbrengst van de bomen in kg/m vr. dr.
taklengte.
FIG. 22. Increase in fruit volume (ordinate) versus fruit volume at the end of growth.
N.B. Numbers near dots give the corresponding yield per tree in kg/m fruit bearing
branch.
potten. De grond - vergelijkbaar met grond no. 6 uit tabel 1 - werd door watertoevoer via lange
poreuzebuizenzo uniform mogelijk op een bepaald vochtgehalte gehouden. Het verschil in de afmetingen van de boompjesbij het begin van de proef liet een vergelijking van de nieuw gevormde
scheutlengte niet zonder meer toe. Daarom is de lengte van de nieuwe scheuten betrokken cp dc
lengte van het oudere hout (behalve de stam) - tabel 8 - .

[18] De i n v l o e d v a n de v o c h t t o e s t a n d v a n de g r o n d op de v r u c h t g r o e i en
a n d e r e meer d i r e c t bij de p r o d u k t i e b e t r o k k e n o r g a n e n van de b o o m .
Het belang van een hoogvochtgehalte van degrond voor degroei van devruchten van
enkele appelrassen is in een potproef en twee kleine veldproeven nader bestudeerd.
De eerste veldproef werd genomen op een lichte zavelgrond, die een goede waterhuishouding bezit
met het appelras Lombartscalville - fig. 19 en 20 - . Het kalkrijke bodemprofiel bezit een 40 cm
dikke zavelige bovenlaag, die gevolgd wordt door een licht zavelige ondergrond, die op een diepte
van 1,00 a 1,20 m in zand overgaat. De grondwaterspiegel beweegt zich in de periode van maart
tot September van ruim 0,50 m tot bijna 1,50 m onder maaiveld. De beworteling Week zich niet
dieper dan tot 0,60 m uit te strekken. Wij meenden, d a t door het afdekken van de bovengrond en
tengevolge van de vochtopname door de boom de grond in 1952 voldoende zou uitdrogen, om de invloed van de vochttoestand van de bodem op de groei van de vruchten na te kunnen gaan. Door
het uitsluiten van de evaporatie vanaf de grond en de aanvoer van vocht uit het grondwater naar
de wortelzone, bleek de gewenste uitdroging niet bereikt te worden. Cm de gewenste toestand toch
te verkrijgen werd in de winter van 1952-1953 op een diepte van 0,60 m een ,,vloer" van aaneensluitende ijzeren platen aangebracht. Rondom iedere proefboom werd een blok grond van circa
1,00X 1,00 X 0,60 m aan de zijwanden door asfaltpapier, aan de onderzijde door bovengenoemde
ijzeren platen en aan de oppervlakte door een los stuk asfaltpapier, afgeschermd tegen vocht indringing of ongewenst vochtverlies. Door de ijzeren platen zal vrijwel alle capillaire opstijging uit
F I G . 23. Groei van vruchten met dezelfde grootte aan bomen met een verschillende opbrengst per m. taklengte. Lombartscalville M I X 1953.
F I G . 23. Fruit growth on similarly treated trees bearing a different size of crop
Lombartscalville M IX, 19S3F I G . 24. De invloed van de grootte van de opbrengst van een boom op de groeisnelheid van zijn vruchten. Lombartscalville. 1953.
= vereffeningslijn (niet wiskundig bepaald). N.B. De cijfers bij de punten
geven het gewicht van de vruchten bij de pluk.
F I G . 24. Increase in fruit volume (ordinate) versus yield (abscissa) in kgjm fruit
bearing branch. Lombartscalville 1953.
The broken line (not statistically determined) gives the general trend. N.B. Numbers
near the dots give fruit weights at harvest.
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Gegevens behorende bij fig. 26
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F I G . 25. Groei van vruchten met dezelfde grootte aan bomen met nagenoeg dezelfde produktie
per m taklengte. Lombartscalville 1953.
F I G . 25. Fruit growth on nearly comparable trees.
Lombartscalville 1953.

•25

29

apr. - mei
juni - juli
aug. - sept.
apr. - mei
juni - sept.

23-26
20-15
15-13
23-20
20-17

0.59

0,66

apr. - mei
juni-juli
aug. - sept.
gehele seizoen

25-22 0,55
21-15
22-19
25-22 0,71

gehele seizoen
apr. - mei
juni - juli
aug. - sept.

23-20
22-19
22-19
19-15

apr. - mei
juni - j u l i
aug. - sept.
apr. - mei
juni - j u l i
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21-15
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v.a. 6 juli
aug. - sept.
apr. - mei
juni - juli
aug. - sept.

23-20
16-13
16-13
23-19
21-15
22-19

0,85
0,91

o.94

1,09

1,18

0,94

apr. - mei
22-19 1.24
juni-juli
22-19
aug. - sept.
19-15
gehele seizoen 25-22
0,93
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Inhoud von d* vrucht In cm3
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gacorrigMrd vruchtinhoud

F I G . 26. De invloed van de vochttoestand van de bodem op de groei van appelvruchten. Gemiddelde doorsnede van 4 of meer nagenoeg even grote vruchten. Veldproef LombartscalviUe
M I X 1953
H e t bovenste lijnenpaar in iedere figuur geeft de vruchtinhoud aan, het onderste paar de vruchtdoorsnede.
F I G . 26. Fruit growth (ordinate) as influenced by soil moisture status. Atthe left side fruit volume, at
theright side fruit diameter. Upper pair of lines belongs tofruit volume, the lower pair to fruit diameter.
In the table is given the tree number, soil moisture content in % by weight and the yield per tree in
kg/m f.b.b. N.B. Dotted lines near full lines give correctedfruit growth (growth on the tree with a similar
yield as the tree compared with) LombartscalviUe MIX 1953-
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Inhoud vandt vrucht in cm3
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F I G . 27. De invloed van de vochttoestand van de bodem op de groei van appelvruchten. Gemiddelde doorsnede van 4 of meer nagenoeg even grote vruchten. Veldproef Lombartscalville
M I X 1954.
H e t bovenste lijnenpaar in iedere figuur geeft de vruchtinhoud aan, het onderste paar de vruchtdoorsnede.
F I G . 27. Ibidem fig. 26.
Lombartscalville M IX 1954.
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Gegevens behorende bij fig. 27
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F I G . 28. Betrekking tussen het
vruchtgewicht en de vruchtdoorsnede
Lombartscalville 1954, °P log-schaal
FIG. 28. Log fruitweight (ordinate)
versus log fruit diameter (abscissa).
Lombartscalville J054, on log-scale
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de ondergrond tegengegaan zijn. Het resultaat van de vochtbepalingen - tabel 9 - geeft aanleiding
tot deze conclusie. Indien bij h e t bemonsteren van de grond bleek, d a t de gestelde ondergrens
aan het vochtgehalte was bereikt, werd door middel van een ,,Diingelanze" op een aantal punten
een water-injectieindegrond toegepast, dievoldoende wasom de bovengrens aande vochttoestand
in de betreffende laag weer t e bereiken.
De vochtverdeling in de grond bleek niet zo goed als in de potproeven, waarbij water via
poreuze buizen werd toegediend - zie tabel 9 en vergelijk met tabel 4 - . Globaal gezien kon de
vochttoestand, zij het binnen ruime grenzen, gehandhaafd worden op een gewenst niveau. Voor
het bereiken v a n een bepaald peil moest evenwel steeds gewacht worden op een natuurlijke vermindering van het bodemvocht, door de transpiratie van de plant. Men zou de proefveldjes de
gehele winter bedekt hebben kunnen houden, m a a r d i t was,in verband metdetoediening van meststoffen en de aantrekkingskracht van de bedekking voor muizen, ongewenst. Slechts bij enkele
bomen is de grond in de winter van 1953-1954 droog gebleven, doordat de bodem bedekt bleef.
Een van de grootste bezwaren verbonden aan de proef, bleek het geringe aantal bomen per behandeling. Voor een goede vergelijking van de vruchtgroei bij verschillende behandelingen moet
namelijk aan een aantal voorwaarden voldaan zijn, hetgeen bij een groter aantal proefbomen gemakkelijker bereikt kan worden.
Als voorwaarden moeten genoemd worden:
1. Een vergelijking van de vruchtgroei kan slechts uitgevoerd worden met vruchten die nagenoeg
eenzelfde grootte bezitten aan het begin van het groeiseizoen - fig. 21en 22 - . Grote vruchten bezitten een sneller groeitempo dan kleine.
2. Alleen vruchten aan bomen met een niet te sterk uiteenlopende produktie kunnen vergeleken
worden. Vruchten aan bomen met een grote produktie hebben eeniets trager groeitempo-zie b.v.
fig. 23en 24- . De produktie per boom kan het beste uitgedrukt worden in kg fruit per m vruchtdragende taklengte. De vruchtdragende taklengte per boom is de som van de lengte van alle t a k ken, behalvedelangloten en dikste gesteltakken zonder kortloten - zie B U T I j N en VAN DER BOON,
1957 -• Indien de groei van vruchten met dezelfde afmetingen aan het begin van de groeiperiode
en aan bomen met dezelfde opbrengst per m vruchtdragende taklengte wordt vergeleken, blijkt
het groeiritme meestal gelijk te zijn - fig. 25 - .
Gelukkig was de relatie van de gemiddelde vruchtdoorsnede met de produktie per boom zo zwak,
d a t er nogeen aantal bomen met een vergelijkbare opbrengst en vergelijkbare vruchten uitgezocht
konden worden.

Indien er geen invloed van de vochttoestand zou bestaan zou bij eenzelfde vruchtgrootte aanhet begin vanhetseizoen enbijeennagenoeg gelijke opbrengst de vruchtgroei aan alle bomen gelijk zijn.
In fig.26isnueenaantal parengroeicurvenvanvergelijkbare vruchten van Lombartscalville M IX bijeengebracht uit het jaar 1953. Deze vruchten groeiden aan bomen in
eenverschillendbevochtigdegrond.Wanneerde opbrengsten van de proefbomen, behorendebijdegroeikrommen,uiteenliepen is een gewijzigde kromme toegevoegd - gestippeld infig.26-, zodat dehellingvandebeidelijnen overeenkomt met degroeivan
vruchten aan een boom met een opbrengst zoals die waaraan geen kromme toegevoegd is.De gewijzigde krommen zijn opgesteld aan de hand van de vereffeningslijn
uit fig.24.
Het blijkt, uit fig. 26,dat degroei van devruchten, die groeiden opeen droge grond,
niet veel afwijkt van de groei op een goed vochtige grond. Bij vergelijking van de
groeikrommen dervruchten, behorende bij de bomen 14/32, 20/26, 11/20, 25/29 iser,
gezien de omstandigheden, sprake van een kleine positieve invloed van een hoog
vochtgehalte van de grond opde vruchtgroei. Bij de groeikrommen van de vruchten
van debomen 5/27en 17/28isgeen ofslechtseenzeergeringeinvloed af te leiden.

5i
In fig. 27 zijn een aantal groeicurven van de vruchten uit 1954 weergegeven.
Een gecorrigeerde krommevoor devruchtgroei,zoalsvoor 1953isgegeven,kon wegens
degeringe spreidinginde vruchtdracht, niet gegevenworden. Deze zou 00k geen veranderingen in de conclusies teweegbrengen. In dit jaar blijkt de invloed van de
bodemvochtigheid nog geringer te zijn; slechts bij de bomen 9/19 en 27/29 is er een
kleinepositieveinvloed,bijdebomen31/30en 17/21isereengeringenegatieve invloed
en bij de overige is geen invloed aantoonbaar van de vochttoestand van de bodem op
de groei van de vruchten.
Dit verschil in reactie isniet onverklaarbaar. De luchttemperatuur en de verdamping
waren hoger en de luchtvochtigheid was aanmerkelijk lager in 1953 dan in 1954 tabel 10 - .
Eenklein verschil, 00k van slechts enkele mm in de vruchtdoorsnee, kan toch nog een
opbrengstverhoging van een kleine 10% betekenen - ziefig. 28-, bij de voorkomende
vruchtdoorsneden van de Lombartscalville. Groter zijn de verschillen in de kgopbrengst (per m vruchtdragende taklengte), door het verschil in vruchtgroei onder
invloed van verschillen in de bodemvochtigheid, zeker niet geweest. De invloed van
een droge grond in de maanden april, mei,juni en juli is vrijwel niet aantoonbaar, wel
laten de fig. 26 en 27 enige invloed zien in de maanden augustus en September. Bij de
scheutgroei treedt juist het omgekeerde op- zie de volgende paragraaf -.
In de reeds genoemde potproef met de appel Cox O.P./M XI is 00k de groei van de
vruchten vergeleken bij verschillen in de bodemvochttoestand - tabel 8 -. Enkele
groeicurven van vruchten van vergelijkbare bomen geeft fig. 29. Wanneer de omstandigheden in aanmerking worden genomen (opbrengst per m vruchtdragende taklengte), blijkt het dat de vruchten in de droge grond niet de afmetingen hebben verkregen, die zij hadden kunnen verkrijgen in een voldoende vochtige grond. De groei
van devruchten aan deminder produktieve bomen Den E kon veelsterker zijn dan ze
is geweest. Het verschil in produktie zal daardoor ca 10% geweest zijn - zie fig. 28
en 29 - . De geringe reactie van de vruchtgroei op de vochttoestand van de grond is
00k bij latere beregeningsproeven, onder meer in de droge zomer van 1959 waargenomen.
Het bleek dus steeds, dat de groeicurve van de vruchten door de droogte van de
grond slechts kleine afwijkingen van zijn normale verloop vertoont. Indien de boom
echter tekenen van verwelking gaat vertonen, vlakt de groei aanmerkelijk af, of komt
tijdelijk tot stilstand. Dit bleek bij eenbesproeiingsproef in de nabijheid van proefplek
1 0 - z i e 2.2.1. [41] - *.

Op het tijdstip, dat de bladeren van de Cox O.P./M II gingen verwelken, vlakte de
groeicurve van de onberegende vruchten sterk af; deze liep pas weer steiler op, nadat
degronddooreenzwareregenbui weerbevochtigd was- fig. 30- . Ook opandere plaatsen zijn soortgelijke reacties bij appel en peer waargenomen. Of er in het eerste geval
een inhaalreactie van de groei bij de onberegende vruchten plaats vond tijdens de
hernieuwde groei, viel door de storende invloed van het verschil in opbrengst van de
1

Zie BUTIJN en VAN 'T LEVEN, 1956,vooreen naderebeschrijving van deproef.
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FIG. 29. Gemiddelde doorsnede van 4 of
meer nagenoeg even grote vruchten in het
groeiseizoen onder invloed van verschillende
vochttoestanden van de bodem.
Potproef Cox O.P. M XI 1954.
Boom B
, Opbrengst in kg/m taklengte 0,373. Vochttoestand in g e w - % ig-22.
Boom E
,Opbrengst in kg/m taklengte
0,229. Vochttoestand in gew. % 10-13.
Boom D
, Opbrengst in kg/m takl.
0,244. Vochttoestand in gew. % 13-16.
F I G . 29. Fruit growth on differently treated
trees.
In the table, yield in kgjm f.b.b., soil moisture
contents in % by weight.
Pot experiment Cox O.P. M XI 1954.
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F I G . 30. Groei van beregende en onberegende vruchten.
Proef bij proefplek 10, 1955.
Opbrengst Boom A: 0,80 kg/m. Opbrengst
Boom C: 0,58 kg/m.
F I G . 30. Top figure : Fruit growth (ordinate)
on wilted (broken line) and unwilled (full line)
trees. Cox O.P. near plot Nr 10 in an irrigation
experiment.
Bottom figure: corresponding soil moisture content of the rooting zone (ordinate) on corresponding dates (abscissa). Wilting point at 12 % of
soil moisture.
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proefbomen helaas niet na te gaan. In andere proeven isdezeinhaalreactie niet waargenomen. Een groot verschil inopbrengst tussen beregende enonberegende bomen
washet gevolg van deze groeistagnatie.
Het was opmerkelijk, dat dezegroeistagnatie bij de vruchten en de verwelkingssymptomen van het blad - fig. n - bij het ras Cox O.P./M IIduidelijker en vroeger optraden dan bij het ras Jonathan op zaailing. Hier valt te denken aan een raseigenschap,
maar ook aan de ijlere beworteling van de boom opdeM II-onderstam ten opzichte
vandezaailingonderstam -jaarverslagProefstation Fruitteelt in deVoileGrond 1956,
pag.3itot33-.
Of de verwelkingssymptomen in dit geval tegelijk optraden met het bereiken van het
verwelkingspunt in de grond, valt niet precies na te gaan. Uit andere waarnemingen
bleek, dat het voldoende isalshet vochtgehalte van debovenste dichtst doorwortelde
helft van de wortelzone het verwelkingspunt nadert, om verwelkingssymptomen van
deboom te veroorzaken.
Naast de groei van devruchten isindeze proeven ook dezetting van de vruchten
nagegaan en de aanleg van gemengde knoppen. Tabel 8laat zien, dat ergeen grote
invloed van de vochttoestand op de zetting en de vorming van de gemengde knoppen
uitging. Alleen indien een boom door een jarenlang voortgezette nadelige behandeling
verzwakt is,zoalsbij de potproef met Cox O.P./M XI, gaat de algemene toestand in de
bomen zichtbaar achteruit, hetgeen vooral totuitdrukking komt inde gemiddelde
grootte van de vruchten - zie kolom 20 van tabel 8envergelijk de opbrengst in de
jaren 1954en 1956bij de potproef met Cox O.P.- .
Wanneer een boom nuopzijn produktie beoordeeld moet worden, zullen devoorgenoemde groeireacties alle tegelijk bij deze waardering betrokken moeten worden.
Het volgt uit de proefgegevens dat de vochttoestand door zijn invloed op de scheutgroei de grootste stimulans aan de produktie kan geven. Daarnaast wordt de oogst
ook vergroot, doordat op vochtige grond een sterkere gemengde knop wordt gevormd
en de vruchtzetting verbeterd. Het laatste is niet zozeer uit de reeds genoemde proevengebleken,maaruit later genomen bodembehandelingsproeven - zieb.v.tabel 18a-.
De geringe reactie van de vruchtgroei op de vochttoestand van de bodem is opmerkelijk. Een verklaring voor dezegeringe reactie zou kunnen liggen in een directe opname
van vocht uit de atmosfeer doorblad en vrucht. Vooral in de nazomer zijn dauwnachten niet zeldzaam - zie tabel 11- . De regenval isgroter en de verdamping kleiner,
zodat deplant eventueel langer tijd krijgt deneerslag'of dedauw via het blad of
vruchtoppervlak opte nemen.
In deze kwestie isde controverse tussen enerzijds BREAZEALE C.S., 1951, 1953, w a a r

zich

ook

R O B E R T S , 1955, bij aansluit en anderzijds W I E R S M A en V E I H M E Y E R , 1954 en J A N E S , 1954, v * n

belang. Eerstger.oemden meenden t ekunnen aantonen. d a t planten uit een vochtige atmosfeer of
uit een nevel, vocht kunnen absorberen en het naar de wortel kunnen toevoeren. Zij kunnen, mits
de bovengrondse groene delen invochtige lucht staan, ook in een droge grond nog enige groei vertonen. De tweede groep van auteurs bestrijdt met verschillende argumenten de zienswijze, d a t de
plant het vocht van uit de lucht naar de wortel zou voeren en aan de grond afzou geven. Een opname van vocht door het blad wordt door hen niet ontkend. J A N E S haalt veel Angelsaksische literatuur aan over de waterabsorptie door het blad.
Eenzelfde proces beschrijven STONE c.s., 1950, 1956. Coulterpine-zaailingen (1950) leken n aeen
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drogeperiode vocht uit een vochtige atmosfeer te onttrekken. Indien echter planten van Ponderosa
pine in een vochtige atmosfeer werden gebracht en er traden geen temperatuursgradienten op tussen de atmosfeer en de grond, dan voerden de planten geen vocht naar de wortels.
H I L T N E R , 1931, wees op de betekenis van de dauw voor de plantengroei in Midden-Europa. Op een
vlakke plaat kan in een zware dauwnacht t o t 3 mm neerslag ontstaan. Gewassen kunnen door hun
groot bladoppervlak wel tot zevenmaal zoveel dauw opvangen per oppervlakte eenheid als een
vlakke plaat of onbegroeide grond. KESSLER, 1933, nam waar d a t afgesneden blad, met de steel in
de lucht op een wateroppervlak gelegd, een groot percentage van zijn gewicht aan water kan opnemen. STEUBING, 1949, nam met fluorescerende wateroplossingen waar, d a t het water d a t op het
bladoppervlak wordt gebracht, tot in de houtvaten kan worden gevolgd. Het wordt in ieder geval
actief door het blad opgenomen en nog door de bladsteel getransporteerd. W I T T E , 1951, 1952, kon
geen grote invloed op de plantengroei bemerken van een verhoogde luchtvochtigheid door een zeer
lichte besproeiing op warme dagen. Een verhoogde bodemvochtigheid werkte veel beter.

In de jaren 1952 en 1953zijn door ons in de maanden augustus en September enkele
bomen van het appelras Golden Delicious/M IX afgedekt met transparant plastic zeil.
In het tweede jaar alleen gedurende de nacht en zoveel mogelijk gedurende de regen.
De grond was gedurende deze proef redelijk goed van vocht voorzien. Een nadelige
invloed van het uitsluiten van de neerslagopde vruchtgroei kon niet worden vastgesteld. In een potproef metdeappel Cox O.P./M IX in de zomermaanden van 1953,
werden de boompjes 's nachts met plastic zeilingehuld en al of niet voor het inhullen
met een fijne nevel bevochtigd. Er werd zoveel vocht op het blad en de vruchten
verspoten, dat er nauwelijks vocht afdroop. De grond was gedurende deze proef sterk
uitgedroogd en verkeerde niet ver van het verwelkingspunt. Toch kon 00k in deze potproef geen positieve invloed van de bevochtiging van blad en vruchten opde vruchtgroeivastgesteld worden.
Het blijkt, dat de appel- en perevrucht dus opmerkelijk weinig reageert op de vochttoestand van de grond, in tegenstelling tot de scheutgroei. Indirecte vochtopname uit
deatmosfeer gedurende dezomeren het najaar isklein enkan de reactie van de vruchten niet verklaren. De geringe potentiele verdamping tijdens de rijping van het najaarsfruit kan deze reactie wel gedeeltelijk verklaren. Zomerfruit reageert echter
opeensoortgelijke wijze. Dit kan niet verklaard worden uit een sterke afname van de
potentiele verdamping - vergelijk 2.3.1.1., - w a n t deze treedt in de zomer niet op.
De verdamping na de tijd van de scheutgroei neemt wel af, maar niet zoveel dat het
verschil inreactiedaardoor verklaard kan worden.
Deinvloedvan een wisselendevochttoestandin debodem
[19] Gevoeligeperiodenin het plantenleven. Door de Duitse school van BROUWER is gewezen
ophet bestaan van perioden in het plantenleven, waarin de plant bijzonder gevoeligis
vooreendroge grond.
BROUWER, 1950,onderscheidt bijvoorbeeld ,,Kritische Perioden" bij granen (tijdens het schieten)
bij bieten (half juli t o t September, na het op een zetten) bij aardappels (tijdens de bloei en de knolvorming) e.a.
Aanvankelijk sloot BAUMANN, 195I, 1954, zich bij BROUWER aan. De wenselijkheid van een droge
jeugdperiode voor een plant wordt door BAUMANN vooral verdedigd. Door een droge periode in
de jeugd krijgt de plant meer weerstand tegen droogte in latere levenstadia. In 1957 geven B A U MANN en KLATT op, d a t een hoog vochtgehalte van de bodem in vrijwel iedere droge periode tijdens
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het vegatieve bestaan van een plant gunstig is. Dit geldt vooral voor perioden waarin de temperatuur, dus ook de potentiele verdamping, flink stijgt. Van een erkenning van een gevoelige periode
is bij hen dus niet veel overgebleven. W I T T E , 1952, 1955, sluit zich in principe bij BROUWER aan,
maar past zijn besproeiingen op velerlei groenten toch niet strikt volgens het door BROUWER ontworpen schema toe. Het weer en de luchtvochtigheid moeten volgens W I T T E mede bepalen, of de
bodemvochtigheid voldoende wordt geacht. Vooral de planttijd is een gevoelige periode. D R E I BRODT, 1953, onderscheidde bij verschillende groentesoorten ruw omschreven gevoelige perioden.
ROBINS en DOMINGO, 1956, gaven voor de bonenteelt (voor zaad) de bloei als gevoelige periode op.
VAN DER PAAUW, 1949, vond evenals BROUWER, d a t bij haver de periode van het schieten droogtegevoelig is. Het gewas heeft echter een aantal compensatiereactics, om de nadelen door vermindering in groei te compenseren bij de vorming van het zaad; door meer en zwaardere zaden per aar te
vormen.
KRIEGBAUM, 1955, met granen, radijs en handelszaden, evenals H O W E en RHOADES, 1955, met
mais, sluiten zich vrijwel bij de mening van BROUWER aan. BURNETT en FISHER, 1954, noemen ook
bij katoen de planttijd een gevoelige periode.
WATERHOUSEen CLEMENTS, 1954, vonden, dat de gevoeligheid voor droogte van suikerriet in de
tweede helft van de groeiperiode sterk afneemt. De vochtspanning in de bodem kan dan zonder
nadelen oplopen tot boven 0,65 atm.
CZERATZKI en KORTE, 1955, zijn het niet eens met BROUWER. Zij wijzen er op, d a t de ,,Kritische
Perioden" veelal juist vallen in een tijd van h e t jaar, waarin de potentiele verdamping hoog is en
het gewas in een stadium isgekomen, waarin het veel vocht aan de grond onttrekt. Waar BROUWER
droogtegevoeligheid aan fysiologische oorzaken toeschreef, moet deze aan hydrologischeinvloeden
worden toegeschreven.

Bij fruitgewassen is het verhelderend de reactie van het gewas in de eerste en in de
tweede helft van het groeiseizoen apart te beschouwen. In de eerste helft valt bij de
meeste fruitsoorten de bloei, de vruchtzetting, de scheutgroei voor het grootste deel
enhet begin van deaanlegdergemengde knoppen.
DEGMAN c.s.,1932,konden geen invloed van een droge grond bij de bloemknopaanleg
ontdekken. ALDRICH C.S., 1940,bevalen een droge periode aan gedurende 75 tot 90
dagen na de bloei voor de bevordering van de bloemknopaanleg. MAGNESS, 1952,
bevestigde deze zienswijze. Naast een droge periode van 70tot 80dagen na de bloei is
volgensdeze auteur een drogebloei voordelig. Het laatste heeft meer betrekking op de
atmosfeer dan op de bodem. HERRMANN, 1951, een medewerker van WITTE, noemt de
bloei ook als een gevoelige periode. Na de bloei onderscheidt hij geen perioden waarin
droge grond voordelig kan zijn. PEICHL, 1952,uit de school van BROUWER, bepaalde
correlaties van opbrengsten met het weer. Zijn resultaten kunnen dus betrekking
hebben op de invloed van het weer, of op de invloed van de bodemvochtigheid op de
fruitproduktie. De maand maart zou volgens PEICHL vochtig moeten zijn, de bloeitijd
droog, evenals de periode van 10 tot 30 dagen na de bloei. In de periode van 40 tot
50dagen na de bloei moet het weer (ookde bodem) liefst vochtig zijn. Eind juni, begin
juli moet, voor het begin van de bloemknopaanleg en de remming van de juni-val, de
bodem vochtig zijn. BORCHHARDT, 1956 .beveelt een vochtige grond aanvlak na de
bloei.Tijdens de aanleg van degemengde knoppen iseen drogegrond gunstig. Volgens
Westduitse fruittelers in het Rijngebied - STOLP en BUTIJN, 1954 - is water geven
kort na de bloei,maar niet teveel, ook aanbevelingswaard.
Bovengenoemde zienswijzen stemmen grotendeels overeen met de gedachtengang,
diein demoderne fruitteelt bij de adviezen over de bodembehandeling wordt gevolgd.
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1952 bevelen een zwartgehouden of matig begroeide, eventueel beregende, grond aan in de voorzomer. AUBERT, 1949, beveelt het zwarthouden van de
grand aan tot de scheutgroei isbeeindigd. Een concurrentie van de ondergroei met de
boom bij de opname van vocht en voedingselementen wordt aldus in de voorzomer
zoveelmogelijk vermeden. Een verminderde scheutgroei en produktie kan anders het
gevolg zijn. Door beide groepen van auteurs wordt evenals door vele anderen niet
overdreven veel waarde gehecht aan de behoefte van een fruitgewas aan een droge
toestand van degrondindeeerstehelft vande zomer.
GARDNER C.S.,

In een van onze potproeven is de invloed van de vochttoestand van debodem in verschillende perioden van het groeiseizoen bij enkele appelonderstammen nagegaan.
De proef werd op dezelfde wijze opgezet als de reeds behandelde vochttrappenproef
-zie [17]met grond no. 6 uit tabel I - . De grenzen aan de vochttoestand werden op
dezelfde wijze gehandhaafd.
Het bleek - zie de tabellen 12a, c, d - dat vooral de vochttoestand in de maanden
juni en juli van beslissende betekenis was voor de scheutgroei van de plant. In de
maanden april en mei werd nauwelijks invloed op de scheutgroei waargenomen. De
invloed van de vochttoestand in de maanden augustus en September was duidelijk
verschillend bij de twee gebruikte onderstam-typen. Het langst doorgroeiende - zie
fig. 31- type MXVI profiteerde nog duidelijk van een vochtige grond in de tweede
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helft van de zomer. Een variantie-analyse 1geeft aan - tabel I2d -, dat het vochteffect
in demaanden juni-juli zeerbetrouwbaar is,in demaanden er voor niet of nauwelijks.
Bij type MXVI ishet vochteffect in de laatste periode nog welsignificant.Voor zover
betrouwbaar zijn devochteffecten meestal lineair.
1
Grotendeels uitgevoerd door Ir. J .van der Boon, tuinbouwkundige aan het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid te Groningen.
Criteria voorde F-waarden zijn ontleend a a n : Biometrical tables for Statisticians pag. 164, tabel

19, door P.S. P E A R S O N en H A R T L E Y .

N a e e n uitvoerige variantie-analyse, waarbij bleek dat kwadratische effecten van de vochttoestand
op de groei te verwaarlozen zijn, is alleen met de lineaire effecten rekening gehouden - tabel I2d - .
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De wortelgroei werd gedurende de gehele groeiperiode door een hoge bodemvochtigheid gestimuleerd, ook in de eerste maanden - tabel I2e -. Meer dan ± 75% beschikbaar vocht in degrond benadeelde dewortelgroei echter.
Een gedeelte van het aantal planten is na afloop van de proef in de voile grond uitgeplant. In het volgend seizoen bleek - zietabel 121 - dat vooral een langedroge periode
in het begin van het groeiseizoen funeste gevolgen heeft. Indien in de maanden april
en mei een goed vochtige grond aanwezig is geweest, kan de groei in het volgend jaar
goed genoemd worden. Wanneer de schade in een droog jaar niet al te groot is, kan
dezeblijkbaar in eenvolgendgunstigjaar vooreengroot deelworden ingehaald.
Uit deze potproef mag afgeleid worden, dat een goede vochttoestand van de bodem
gewenst is zo langde scheut- of wortelgroei van de plant fysiologisch (d.w.z. volgend
uit het groeiritme) mogelijk is.Veldwaarnemingenbevestigen deze conclusie.
In de laatste helft van het groeiseizoen valt bij vele fruitsoorten de zwelUng en de
rijping van de vruchten. Vooral in de laatste groeiperiode tegen de rijping blijkt een
niet te laagvochtgehalte van debodem bevorderlijk te zijn voordegroeivan de vruchten.
ROGERS, 1938, verkreeg 1 1 % zwaardere aardbeivruchten, indien hij de vochtspanning tijdens het
zwellen en rijpen van de vruchten op 400 cm waterkolom hield, in plaats van op meer dan 550 cm.
Uit Duitse ervaringen vernamen STOLP en B U T I J N , 1954, d a t vroeg besproeien van aardbeien zelfs
nadeligis. Vooral het afkoelend effect van het water werd daarvoor verantwoordelijk gesteld. Een
zelfdeervaring verkreeg B U T I J N , 1958a, met aardbeien in Nederland. Frambozen reageerden niet
zonegatief op besproeiing v66r de rijping, maar bleken ook het meest gebaat met vochtige grond
tijdens de rijping.
ALDRICHC.S., 1940, vermeldde een slechte naworking van een late droogte in de zomer op de opbrengst van peer in het volgende seizoen. MAGNESS, 1952, kon deze ervaring in zijn algemeenheid
echter niet onderschrijven. BROWN, 1953, nam bij abrikoos tijdens droogte in de nazomer een
slechtere differentiatie van de gemengde knoppen waar en een slechtere ontwikkeling van de
vruchten.
*
Verschillende auteurs zijn het eens over het belang van een goede vochttoestand gedurende circa
4 weken voor de pluk van de vruchten.Waarschijnlijk door het weersverlcop in cr.sland - de maanden augustus en September vertonen doorgaans een neerslagoverschot en een lage verdampirg zie 2.3.1.4.- isdezeervaring in Nederland minder vaak opgedaan. Steun aan deze ervaringen geven
de waarnemingen van HARLY en MASURE, 1938, over de dag-periodiciteit in de groei van de appelvrucht. Tijdens de perioden met de grootste transpiratie is de vruchtgroei het traagst. Hoge temperaturen (hoger dan 50 0 F) zijn nadelig.
MAGNESS, I 9 5 5 , B O R C H H A R D T , 1956, HERRMANN, 1951, bevelen alien een hoog vochtgehalte van de
grond aan in een periode van ettelijke weken vcorafgaande aan de pluk.
Ervaring in West Duitsland - STOLP en B U T I J N , 1954, en aanwijzir.gcn uit de reeds behandelde
veldproef [18] - met Lombartscalville/M I X en de potprcef met Ccx O.P./M XI zijn in overeenstemming met het voorgaande.

De toestand bij de vruchtgroei is dus geheel verschillend van die bij de scheutgroei.
De scheutgroei wordt vooral gestimuleerd door een hoog vochtgehalte van de grond
indevoorzomer,terwijl de toestand in denazomer van minder belang is. Bijde vruchtgroeiishet omgekeerdehet geval,maar minder uitgesproken.
[20] Wisselingen in de vochttoestandvan de bodembinnen een droogtegevoelige periode in de
scheutgroei.Bij het middelen van de vochttoestand in de bodem is reeds vroeg de
vraaggerezen naar dewaarde van eengemiddelde vochttoestand.
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TAYLOR, 1952, ontwierp een methode om, de ..mean integrated soil moisture stress" te bepaien.
Bij deze rekenwijze wordt de vochtspanning zowel over de tijd als over de diepte van de wortelzone
gei'ntegreerd en daarna gemiddeld. De plantengroei en produktie bleken goed gecorreleerd met
deze gemiddelde vochtspanning. Enige schematisering bij deze berekeningen valt niet te omzeilen.
Het vertikale verloop van de vochtspanning, zowel als het verloop van de vochtspanning met de
tijd, zijn door TAYLOR (om snel te kunnen werken) in een formule uitgedrukt. Het hangt nu van de
omstandigheden af, of deze formules in een hanteerbare vorm op te stellen zijn. Het lijkt ons voor
de toestand in ons land niet doenlijk.
MILLER, 1954, toonde aan, d a t een gemiddelde vochtspanning, bepaald op een vastgestelde diepte
in de wortelzone, vlak voor een irrigatie, een even goede correlatie met de groei en de opbrengst
van de proefplanten opleverde, als het moeizaam te berekenen gemiddelde van TAYLOR.
U i t h e t werk van BERNSTEIN en PEARSON, 1954, volgt, d a t bovengenoemde gemiddelde vochttoestanden aan een scherpe kritiek onderworpen kunnen worden. Het bleek hen, d a t de groei van
t o m a a t en van peper duidelijk slechter was, naarmate de proefplanten in een proefperiode van
dezelfde duur een groter aantal vochtspanningswisselingen van dezelfde grootte moesten doorstaan. Indien een groter aantal wisselingen van dezelfde grootte in de vochtspanning voorkomt
binnen eenzelfde tijdsbestek, zal immers de gemiddelde vochtspanning over deze periode gelijk
zijn. De plant reageert blijkbaar meer op de hoge, dan op de gemiddelde vochtspanningen. Vandaar 00k d a t MILLER een bevredigend gemiddelde voor de vochtspanningen verkreeg, indien deze
op de droogste tijdstippen - vlak voor een irrigatie - werden bepaald.
Deze proefresultaten van BERNSTEIN en MILLER sluiten goed aan bij de waarnemingen die I L J I N
verrichtte in 1957, onder zeer droge omstandigheden. Deze onderzoeker merkte op, d a t planten, die
gedurende een korte periode in het verwelkingsstadium hebben verkeerd, daarna enige tijd het
vermogen tot assimilatie verliezen. Droogte blijkt dubbel nadelig voor de plant, omdat de asismilatie geremd en de ademhaling versterkt wordt.

Uit eigen potproeven kregen deze resultaten van BERNSTEIN, over schadelijkheid
van vaak opgetreden wisselingen in de vochttoestand van de bodem,nogmeer steun.
De bedoeling van deze potproeven was oorspronkelijk, na te gaan of er een invloed van de bewortelingsdiepte op de plant uitgaat. In land- en tuinbouwgewassen ziet men veelal meer gedrongen
planten op profielen die geen diepe beworteling toestaan. Meestal kan deze gedrongen groei verklaard worden uit de gemiddeld slechtere vochttoestand van de grond. Het is evenwel denkbaar,
dat, 00k al houdt men de grond in een optimale vochtspanning, de groei van een plant verminderd
zou kunnen worden door een te geringe worteldiepte.
Bij de potproeven werden appelonderstammen, vruchtboompjes en 00k tarwe als proefplanten
gebruikt. De grond in de potten werd op een vochtgehalte gehouden d a t schommelde tussen veldcapaciteit en een vochtgehalte d a t drie gewichtsprocenten lager lag. Door weging van de potten
werd het bodemvochtgehalte voortdurend gecontroleerd.
Aldus werd een proef verkregen met planten in ondiepe potten met een frequente wisseling in de
vochttoestand van de bodem en in diepere potten met een minder veelvuldige afwisseling in de
vochttoestand. In alle potten was het gemiddelde vochtgehalte nagenoeg hetzelfde.

De groei van de gewassen bleek vrijwel steeds het beste te verlopen in de diepste
potten, dus met het kleinste aantal wisselingen in de vochttoestand per groeiperiode zie de tabellen 13, 14 en 15 en fig. 32, 33 en 34 -. Niet alleen de groei, maar 00k de
stikstofopname bleek slechter indien de vochttoestand (vooral in de bovengrond),
frequent schommelde. Bij de fosfaatopname bleek een soortgelijke tendens merkbaar,
maar zwakker dan bij stikstof. De slechtere stikstofvoeding in de ondiepe potten kon
niet geheel gecompenseerd worden door een hoge dosis aan stikstofmeststof. Het is
aannemelijk dat de opname van verscheidene elementen bemoeilijkt wordt door de
wisselingen in de vochttoestand. Ook ishet denkbaar, zoals BERNSTEIN meent, dat de
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FIG. 32. De invloed van schommelingen in de vochttoestand van de bodem op de groei van de appelonderstam
M XI.
Pot no. 29 draagt slechts 6 planten, de andere potten 18
stuks. De potdiepte is 20 of 60 cm.
FIG. 32. Growth of apple rootstock M XI in relation to
number of moisture content fluctuations in a soil which is
kept at the same average (rather high) moisture content.
In pots Nr 35 and 23 18 plants, in pot Nr 29 only 6
plants. Depth of pots 60 or 20 cm. Compare table 13.
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FIG. 33. De invloed van de wisselingen in de vochttoestand van de grond op de groei van appelboompies Cox
O.P. Hoge doses stikstof - 1955 840 kg/ha
- 1956 175 kg/ha
sept. 1956
F I G . 33. Growth of apple trees Cox O.P. in relation to numberof fluctuations in a soil which is kept at the same average
(rather high) moisture content
Compare table 14.
FIG. 34. De invloed van de wisselingen in de vochttoestand van de grond op de groei van wintertarwe. Heine's
VII juli 1954. Potten v.l.n.r. 60, 40 en 20 cm diep.
F I G . 34. Ibidem fig. 33. Growth of winter wheat Heine's
VII, 1954.
F I G . 35. De invloed van de vochttoestand van de humeuze bovengrond op de groei van de appelonderstam
M XI.
Vochttoestand van de bovengrond:
Pot. no.
voor 11 juni
na 11 juni
droog
droog
Vergelijk tabel 16a
25
vochtig
vochtig
Opname begin
26
vochtig
droog
sept. 1956
27
28
droog
vochtig
F I G . 35. Growth of the apple rootstock M XI in relation to
soil moisture content in the topsoil (subsoil kept moist)
In thetables Nr: of pot, moisture status of soil beforeand after
June: droog = dry, vochtig = moist.
35
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plant zich instelt op de hoogste, vaak bereikte vochtspanning, in de grond. Proeven
met winter- enzomertarwe - ziebijvoorbeeld fig. 34- gaven eensoortgelijk resultaat
alsmet fruitgewassen, zomogelijk nogmet grotere contrasten.
Een van de bezwaren verbonden aan deze proefopzet kon niet geheel vermeden worden. Door het
veelvuldig water geven aan de bovengrond werd deze bij de ondiepe potten het meest verslempt.
Indien echter poreuze buizen in de ondiepe potten wcrden geplaatst, bleef de achterstand van het
gewas in deze potten toch aanwezig.
De mogelijkheidisgeopperd, dat andere factoren dan die met de waterhuishouding samenhangen,
verantwoordelijk zouden zijn voor de groeiverschillen. Met name kan men denken aan de gevolgen
voor de groei door de beperking van het wortelstelsel in de ondiepe potten. Uit waarnemingen over
de groei van vruchtbomen op doorlopend zeer vochtige profielen is sterk de indruk verkregen, dat
hetgroeiverschil in de potten met een verschillende diepte, geweten moet worden aan de wisselingen in de vochttoestand en niet aan andere gevolgen van beperkingen in de bewortelingsdiepte.
Op constant vochtige gronden groeien volgens veldwaarnemingen (b.v. duinzandgronden met kwel)
namelijk.ondanksdeondiepebeworteling, 00k vruchtbomen met behoorlijke afmetingen.

[21] Verschillen in de vochttoestand van de bodemin vertikale. richting binnen dewortelzone.
Bij de beoordeling van de vochttoestand in de wortelzone van een gewas verdienen
twee belangrijke factoren de aandacht. Deze factoren zijn ten eerste de bewortelingsdichtheid van het gewas in de verschillende bodemlagen en ten tweede de verdeling
van deplantenvoedingselementen over dewortelzone.
Het is waarschijnlijk mede aan deze wortelverdeling over het profiel te danken, dat
SEKARA de „NutzbareWasserkapazitat" op slechts 75% van de „Statisch Nutzbare
Wasserkapazitat" stelde- zie2.1.1.3. - .
De dichtste beworteling bij fruit - zie tabel 2 - bevindt zich doorgaans niet in de
allerbovenste bodemlaag, maar in de tweede, derde of 00k de vierde dm vanaf de
oppervlakte. In een goed profiel bevindt zich ongeveer 50% van de dunne wortels bij
vruchtbomen ondieper dan 40cm. In lagen dieper dan 0,80-1,00m neemt de bewortelingmeestalaf tot een onbetekenend percentage dunne wortels.
De grootste concentratie aan plantenvoedingselementen bevindt zich in de bovengrond. De diepte, waarover de rijkdom aan gemakkelijk opneembare elementen zich
uitstrekt, kan nogaluiteenlopen. Voorbeelden van deze verdelingworden in hoofdstuk
3gegeven .Ineengoedefruitteeltgrond isdoorgaans degrootste rijkdom aan voedingselementen aanwezig in de eerste 2dm vanaf de oppervlakte. Beneden een diepte van
4dmisdehoeveelheid van de meeste voedingselementen niet meer van groot belang.
Uit het voorgaande valt af te leiden, dat de vochttoestand van de bovenste lagen uit
dewortelzone voor deplantengroei van degrootste betekeniszal zijn.
Waarnemingen van verschillende auteurs leidden tot eenzelfde conclusie.
ROGERS, 1935, nam verwelken van aardbeien waar bij een vochtspanning van de
bovengrond (op 10cm diepte),die gelijk stond met een pF van 2,8 (met de tensimeter
bepaald; de vochtspanning in de omringende grond zal dus weliets hoger geweest zijn
- zie2.2.1.3.-.). Van NIEKERK, 1943, zag verwelking bij de wijndruif toen de dichtdoorwortelde lagen op verwelkingspunt waren gekomen en nog 20% van de wortels
in diepere goed vochtige lagen voorkwamen. MAGNESS, 1952, 1955,deelt deze ervaringen. Zodra de dichtdoorwortelde bodemlagen het verwelkingspunt naderen, neemt
descheut- en vruchtgroei sterk af. Dediepere wortelscompenseren debeperkte vocht-

6i
opname van de oppervlakkige onvoldoende. Soortgelijke waarnemingen werden door
ons in de zomers van 1955 en 1956 gedaan. Hard fruit kan verwelkingssymptomen
vertonen als nog slechts de helft van de fijne wortels in grondlagen verkeren die op
verwelkingspunt zijn. Tegelijk met deze verwelkingssymptomen nam 00k de vruchtgroei af. Pas na regen verdwenen de verwelkingssymptomen en hernam de vruchtgroei zijn normale verloop. Verschil in de fruitrassen en fruitsoorten valt bij deze
reacties op te merken. Peer op kwee en appel op zwakke onderstam verwelken het
snelst.
Een goedevochttoestand van debovengrond voor de minerale plantenvoeding is door
BROUWER, 1949,aanbevolen, al isdit niet zo met nadruk betrokken op de mineralenrijke bovenlagen. In het werkvan SOKOLOV, 1956,hoofdstuk III valt 00k herhaaldelijk
denadruk opeen goede vochtigheid in de bodemlagen waar de meststoffen zich bevinden. VAN DER PAAUW, 1958, wijst op de invloed van het weer bij de kali-opname.
Een droge grond ( = bovengrond) is niet bevorderlijk voor de kali-opname. Op de
invloed van de vochttoestand van de bodem bij de kationenopname, zal in 3.3. nog
nader ingegaan worden.
De vochttoestand van de bovengrond heeft 00k grote invloed op de nitraatopname.
Uit de meststoffen en de gemineraliseerde organische stof komt het nitraat (en 00k
een weinig ammoniak) voornamelijk in de bouwvoor terecht, meestal niet veel dieper
dan 0,40m. In eenserie potproeven isdezenatuurlijke situatie nagebootst.
Een humusrijk (met ruim 5% organische stof) kalkhoudend (3% CaCO,) zand werd als een 15 cm
dikke ,.bouwvoor" gebracht op 30 cm van een kalkrijke (11% CaCO,) lichte zavel (12 % deeltjes
kleiner dan 16 (/.) met een zeer laag gehalte aan organische stof. Evenals bij de vochttrappenproeven werden poreuze buizen in de grond gebracht, ten einde de ondergrond van vocht te kunnen
voorzien, zonder d a t de bovengrond direct werd bevochtigd. De potten werden beplant met de
appelonderstam M X I . Bemesting werd niet gegeven. Uit de grondanalyse - tabel 16a - bleek d a t
dit 00k niet nodig was.

In dezepotproeven werd de mineralen- (vooral nitraat-) rijke bovengrond gedurende
een deelvan het groeiseizoen welof niet droog gehouden.
Uit het verloop van de scheutgroei en de bladanalyse-resultaten en uit het verloop
van het nitraatgehalte in de grond, kon het effect van de vochttoestand in de bovengrond nagegaan worden. Indien in het begin van het groeiseizoen debovengrond droog
en de ondergrond behoorlijk vochtig werd gehouden, bleef de scheutgroei vooral aan
het begin van het seizoen achter (bijna significant ophet 10%-niveau) - zietabel 16b,
fig. 35- . Daar de bovengrond in 1956vochtig in de pot werd gebracht, was het effect
van de droge bovengrond nog niet zo opvallend als bij de voortzetting van de proef
in 1957. De bovengrond kon toen gedurende de winter droog gehouden worden. Door
een technische fout moest dezepotproef echterontijdig beeindigd worden in 1957.
Het nitraat uit de bovengrond werd veel slechter opgenomen indien deze droog gehouden werd tabel 16a - . Wanneer na de beginperiode een vochtige bovengrond geen water meer toegevoerd
kreeg, ging de verdere groei van de scheuten minder vlot en het bodemnitraat werd slecht opgenomen. Bij een aanvankelijk droog gehouden bovengrond viel na watertoevoer een inhaalreactie
van de scheutgroei op te merken (00k in 1957). De nitraatopname verloopt dan opeens weer vlot.

Het stikstofgehalte van het blad - tabel 16c- bleek het hoogst te zijn bij planten die
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voortdurend van een vochtig gehouden „bouwvoor" konden profiteren; het laagst,
indien deze door droogte werd uitgeschakeld. Indien de bouwvoor wat later in het
seizoen droog komt, geeft dit niet zoveel nadeel, dan wanneer deze in het begin, bij
degrootste stikstofopname door het gewas,is uitgeschakeld.
Gegevens uit een aparte potproef met appelonderstammen in humusarme lichte
zavel- no.26uit tabel 1- gaven een soortgelijke indruk - tabel 17-. Deze potproef is
op dezelfde wijze uitgevoerd als de eerstgenoemde vochttrappenproef - [17] - . Aan
het gietwater zijn verschillende hoeveelheden stikstof toegevoegd. Wanneer het vochtgehalte van degrond lager laggroeide de plant minder goed en liet ophet eind van de
periode met de scheutgroei meer nitraat in de grond (onopgenomen) achter. Op een
laagstikstofniveau van de grond lag het stikstofgehalte van het blad enigszins hoger
in de drogere grond. Bij een hoog stikstofgehalte in de grond neigde het stikstofgehalte van het blad er toe, om enigszins af te nemen naarmate de grond droger was.
Het laatste stemt overeen met de resultaten van de eerst besproken potproef en 00k
met de hierna te bespreken veldproef. Daarin speelt de wisselwerking van stikstof en
zich echter alleen af in de bovengrond, terwijl in deze potproef de gehele potgrodn bij
dezeinteractie is betrokken.
Verschillende feiten uit bodembehandelingsproeven leidden tot dezelfde conclusies.
Indien de stikstofrijke bovengrond teveel uitdroogt neemt de nitraatopname af, de
scheutgroei wordt geringer en het stikstofgehalte van het blad (bij een gemiddeld
voldoende vochtigprofiel) neemt 00k enigszinsaf.
Dit proces valt vooral in de voorzomer vaak waar te nemen - zie tabel 18a -.
2.1.2.
[22]

DE GRONDWATERSTAND

2.1.2.i. Normale enlagegrondwaterstanden
Levende wortels van fruitgewassen worden in het groeiseizoen zelden op een diepte
aangetroffen, waar00khetgrondwatergedurendeeengrootdeel van het jaar aanwezig
is. Hieruit blijkt, dat het grondwater geen directe bron van vocht voor de plant kan
zijn. Indirect is het grondwater, vooral in ons land, vaak wel van groot belang voor
dewatervoorziening van het fruit.
De meerjarige fruitgewassen verkeren bij de vochtonttrekking uit het grondwater in
een gunstiger positie dan eenjarige gewassen. Het blijvende wortelstelsel is veelal
direct in het voorjaar dichtbij en zelfs over een beperkte diepte in het grondwater
aanwezig. Akkerbouwgewassen en groenten moeten hun wortelstelsel gedeeltelijk nog
tot ontwikkeling brengen in het voorjaar. Door lengte-groei van de wortels moeten
zij in grondlagen zien door te dringen, die indirect nog veel vocht uit het grondwater
kunnen leveren.
De aanwezigheid van wortels in een bepaalde bodemlaag is nog geen maat voor hun
activiteit bij de wateropname. In welke mate de wortels o.a. door een toeneming in
het aantal wortelharen, in bepaalde zones actiever worden gedurende de zomer, is
echterniet bekend.
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Verscheidene onderzoekingen over de invloed van de grondwaterstand op de opbrengst van akkerbouwgewassen en grasland, zijn in de loop van de tijd uitgevoerd.
Van debetreffende publikaties zullen alleen enkelerecente genoemd worden.
VAN DEN BERG c.s., 1952, die hun onderzoek op Walcheren uitvoerden, kwamen tot
een optimale zomergrondwaterstand voor de gronden met een lichte (zandige of licht
zavelige) ondergrond, van ca 1,20 m. Door de afdeling Onderzoek van de Cultuurtechnische Dienst zijn in de loop der jaren velerlei gegevens verzameld over de optimalegrondwaterstand in verschillende gebieden - VISSER, 1952-. Zwaardere gronden
kunnen soms 00k nog produktief zijn met een diepere grondwaterstand. VAN HOORN,
1958behandelde de resultaten van een grondwaterstandsproefveld op zware Groninger klei. De opbrengsten waren bij de meeste gewassen het hoogst bij de diepste besproken grondwaterstand; namelijk 1,50 m. In droge jaren waseen ondiepere grondwaterstand voor sommige gewassen beter. De plantenvoeding, vooral met stikstof,
maar 00k met kali en fosfor bleek veelbeter te zijn in de dieper ontwaterde grond. De
bodemstructuur bij de ondiepste ontwatering bleek sterk achteruit te gaan gedurende
de proef. SIEBEN, 1950, onderzocht het producerend vermogen van zandgronden met
een humusdek van wisselende dikte in het Veluwe-randgebied, onder invloed van de
grondwaterstand. Met toenemende dikte van het humusdek werd een diepere grondwaterstand als de optimale gevonden. Een dunne humushoudende bovengrond beperkte 00k hier een diepere beworteling - vergelijk GOEDEWAAGEN C.S., 1952, 1955 -,
zodat een hogereoptimale grondwaterstand werd gevonden. Deoptimale zomergrondwaterstand bleekindezeproeven 30 tot 40 cm onder de humushoudende bovenlagen
te liggen.
Grasland vraagt, door zijn ondiepe beworteling, een aanmerkelijk hogere grondwaterstand dan bouwland. Het orienterende onderzoek van FRANKENA en GOEDEWAAGEN,
1942,wees daar reeds op. Behalve voor zandgrond, bleek een grondwaterstand van
0,50 m voor de meeste gronden optimaal. Op zandgrond bleek, voor een optimale
produktie van gras, een nog hogere grondwaterstand dan 0,50 m te verkiezen. Uit de
recentetijd is het onderzoek van W I N D , 1955aen b, bekend geworden.Voor de zware
komgronden in de rivierkleistreek is bij een gewenste vochttoestand in de wortelzoneen een voldoende capillaire aanvoer van bodemvocht, een grondwaterstand van
30 a 40 cm onder dewortelzone het meest verkieslijk.
Voor dieper wortelende akkerbouwgewassen valt uit het voorgaande wel af te leiden,
dat delevering van vocht uit het grondwater naar de wortelzone te langzaam verloopt
in de lichte en middelzware gronden, wanneer de grondwaterstand meer dan 0,50 m
onder de wortelzone daalt. Uit een kleine potproef met luzerne als proefgewas in een
goed gemengde,kalkrijke, humusarme zavelgrond kregen we eenzelfde indruk - zie
tabel 19 - . De planten, die gedurende 2 jaar bij een grondwaterstand van 1,50 m
groeiden,leverdeneen 20 % grotere opbrengst dan de planten die bij een grondwaterstand van 1,90mmoesten groeien.
Proeven over de invloed van de grondwaterstand op de groei en de produktie van
fruit zijn betrekkelijk schaars. Een proefveld op komgrond met verschillende, beheerste grondwaterstanden, „de Lucht" nabij Zaltbommel, is helaas nog zeer jong.
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Hetonderzoekaanproefplekken heeft voor fruitsoorten reedseenenander opgeleverd.
De grondwaterstand voor kersen inhetrivierkleigebied - VISSER, 1946- leverde geen
optimale grondwaterstand in het onderzochte traject van grondwaterstanden. De
diepste grondwaterstand, 1,20 m bleek de beste. Voor pruimen op rivierklei vond
VISSER, 1947, eenoptimale grondwaterstand van0,80 tot 0,90 m. De optimale grondwaterstand bleek naar eengrotere diepte te verschuiven, naarmate debomen ouder
werden. Deoptimale grondwaterstand voor aardbeien opzandgronden bleek op 0,700,80m teliggen, volgens het onderoek van GOEDEWAAGEN, 1952,en VISSER, 1948.

Hoewel alle bovengenoemde gegevens, vooral van de dieper wortelende akkerbouwgewassen, over de invloed van de grondwaterstand 00k waardevolle aanwijzingen
voor fruitgewassen verstrekken, blijft toch demoeilijkheid bestaan, datde verkregen
gegevens voor een beperkte streek geldig zijn, terwijl de beschouwde gronden vaak
niet scherp omschreven zijn. Gesteund door vorengenoemde waarnemingen en gebaseerd ophetverloop vanhet vochtgehalte indegrond boven de grondwaterspiegel
en dewortelverdeling over het profiel, worden in de volgende paragrafen meer algemeen geldende normen ontwikkeld voor deoptimale grondwaterstand inde fruitteelt.
[23] Hetverloopvan het vochtgehalteinhetbodemprofiel
Uit hetvertikale verloop vanhet vochtgehalte vandebodemlagen inhet profiel kan
vaak aleen indruk opgedaan worden over deinvloed vanhetgrondwater opde vochttoestandindewortelzone.
Voor enkele geschematiseerde gevallen is figuur 36opgesteld, diede vochtverdeling
in dezomer in eenlicht enin een zwaar profiel weergeeft. Het vochtgehalte vande
(homogene) grond onder de grondwaterspiegel is nagenoeg constant; alleen bovenin
het grondwater kanenige ingesloten lucht deplaats vanwater innemen. Vlak boven
het grondwater bevindt zich eenzone, dievrijwel even vochtig is als degrond inhet
grondwater. Deze „vol-capillaire zone" heeft een hoogte die afhangt van de grondsoort. Tot een hoogte waarop de zomervochtgehaltelijn niet meer parallel aan de
wintervochtgehaltelijn loopt, hetgeen zich vooral verraadt door de sterke afbuiging
naar lagere vochtgehalten, zouden wij van de „snel-capillaire zone" willen spreken.
In deze zone isdevochttoevoer zosnel dat de grond niet uitdroogt beneden een gehalte dat in overeenstemming is met de stand van het grondwater (methet wintervochtgehalte 1 ). Boven deze zone volgt de „traag-capillaire zone". Daarin isde vochttoevoer te langzaam om het vochtgehalte in evenwicht metdestand vanhet grondwater te houden. Vervolgens wordt de wortelzone aangetroffen waarin de vochtbeweging,vooralbovenin, zeer traag verloopt. Hetvochtgehalte indewortelzone staat,
door hetgrillig verloop vanhetverschil tussen de regenval enverdamping, aangrote
schommelingen bloot. Eenvoudigheidshalve isdevochtgehaltelijn indeze zone echter
vloeiend getekend.
Verschillende onderzoekers hebben de hoogte van de capillaire zone (dezone boven
*) De„snel-capillaire zone" wordt alleen bepaald voor gevallen waarin geen kwel of inzijging optreedt. Ookindien het grondwater nagenoeg zonder invloed isopde vochttoestand vande wortelzone, zalde,,snel-capillaire zone" vanweinig belang zijn. I n deze gevallen ishijniet bepaald.
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F I G . 36. Geschematiseerde
vochtverdeling in een homogeen
profiel.
T.C.Z. ,,traag capillaire zone"
S.Z. ,,snel capillaire zone"
V.Z. ,,vol capillaire zone"
G.W. grondwaterzone met
ingesloten lucht.
W.Z. ,,wortelzone"
F I G . 36. Schematic moisture
distribution (abscissa) in homogeneous soil profiles consisting
of clay (broken line) and sandy
silt loam (full line).
Pair of lines at the right: winter
situation.
Pair of lines at the left: summer
situation.
Horizontal lines are groundwater
levels.
SZ = rapid capillary zone.
GW = groundwater zone
containing entrapped air.
full line: silt loam
broken line: clay
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het grondwater waarin het vochtgehalte weinig of niet terugloopt) gebruikt om het
meest gewenste peil van de grondwaterstand aan te geven- KALISVAART, 1957,
VELDMAN, 1950,e.a.-.De hoogtevan de capillaire zone blijkt echter moeilijk exact op
te geven, 00k alomdat deze tijdens droogzomerweer lager is dan tijdens vochtig weer.
Als eerste aanduiding voor de optimale grondwaterstand onder de wortelzone heeft
dediktevan decapillairezoneechtergrote verdiensten.
Uit de vochtgehaltelijnen op verschillende data in de zomer en in het voorjaar, bij
verschillende proefplekken - zie 2.2.1. - hebben we getracht de hoogte van de „snelcapillairezone"af teleiden.Een grote moeilijkheid bij dezewerkwijze isde heterogeniteit van de bodemprofielen. Indien een zwaarder deel van het profiel rust op een lichtere ondergrond, valt de paralleliteit van de zomervochtgehaltelijn met de voorjaarsof wintervochtgehaltelijn moeilijk na te gaan. De opgegeven waarden moeten dus
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met enige reserve beschouwd worden - zie tabel 20 en b.v. fig. 37,38 en 39- . De toestand in het najaar, waarin soms snelle stijgingen van het grondwater voorkomen, is
niet als norm voor de beoordeling aanvaard. Gevallen waarbij kwel of inzijging een
rolkonden spelen zijn zoveel mogelijk uitgeschakeld; in proefplek 4 - fig. 37 - zal er
gedurende dezomerenigeinzijging optreden.
De snel-capillaire zone blijkt het hoogste te zijn in fijn zand (50 tot 60 cm), lager in
lichte zavel (30 cm) en duinzand (nauwelijks 20 cm) en het laagst in kalkarme compacte lichte klei(ca 10cm).
De hoogte van 30 a 40 cm in het plaatzand ligt 5 tot ro cm lager dan de capillaire
stijghoogte die VELDMAN aannam.
De betekenis van de snel-capillaire zone voor de plantengroei ligt in het feit, dat
bovenin deze zone nog zoveelvocht wordt aangevoerd, dat de grond weinig uitdroogt.
Indien de wortelzone en de snel-capillaire zone elkaar raken, zal de plant, door zijn
diepste wortels althans, flinke hoeveelheden vocht aan het grondwater kunnen onttrekken. De situatie, waarbij wortelzone en snel-capillaire zone elkaar raken, wordt
00kop de goede fruitteelt-profielen echter alleen in het voorjaar aangetroffen. Het
dunkt ons overdreven te vergen, dat gedurende de gehele periode van de scheutgroei
dezezoneselkaarzouden moetenraken. Uit devolgende paragrafen zal dit 00k blijken.
[24] Hetverloopvandevochtspanning in het bodemprofiel
Evenalshet vochtgehalte in de grond eenindruk kan geven over de invloed van het
grondwater op de vochttoestand van de bovenliggende grondlagen, kan 00k de vochtspanning hierover aanwijzingen geven, echter met noggrotere nauwkeurigheid. Zoals
in 2.1.1.3.isbeschreven, neemt de vochtspanning in degrond evenredig toe, naarmate
de afstand tot het grondwateroppervlak groter wordt. Dit geldt in het voorjaar, wanneerdegrond opveldcapaciteit is,tot eenafstand van 0,60-1,00m tot het grondwater.
In de zomer neemt de vochtspanning eveneens tot op zekere afstand van het grondwater nagenoeg evenredig toe met de afstand. Boven dit traject gaat de vochtspanning merkbaar sneller dan evenredig toenemen en bedraagt mitsdien meer dan de
„evenwichtsvochtspanning". In de dicht doorwortelde delen van de wortelzone
neemt de vochtspanning zelfssterk toe,omin droge perioden dichter bij het maaiveld,
b.v. het verwelkingspunt te bereiken - zie fig. 40 -. Op het punt a - in fig. 40- waar
de vochtspanningslijn merkbaar gaat afwijken van de „evenwichtsvochtspanningslijn" krijgt deze een belangrijk grotere vochtspanningsgradient. Deze grotere gradient
ontstaat ten gevolge van de vochtonttrekking door de plantenwortels en de verdamping uit de bovengrond. Tot dichtbij dit punt (a) bleek er, gezien het geringe verschil
in het verloop van de vochtspanningslijn en de „evenwichtsvochtspanningslijn",
slechts een kleine potentiaalgradient nodig te zijn, om het capillaire vochttransport
naar de wortelzone te verwezenlijken. Wanneer boven dit punt de vochtspanningsgradient sterker toeneemt, kan dit betekenen, dat de capillaire opstijging even groot
is als naar diepere grondlagen, maar de afnemende capillaire geleidbaarheid (zie
[25]bij hogere vochtgehalten heeft tot gevolg, dat deze toenemende gradient nodigis,
om eenzelfde vochtopstijging te verwezenlijken. Omdat, vooral bij sterk dalende
vochtgehalten, de capillaire geleidbaarheid sneller afneemt dan de potentiaalgradient
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F I G . 37. Vochtverdeling over het
profiel. Proefplek no. 4. 1953.
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FIG. 37. Moisture distribution
(abscissa) in thesoil profile
(ordinate) in observation plot Nr 4.
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F I G . 38. Vochtverdeling over het
profiel. Proefplek no. 19. 1953.
Voor legenda zie fig. 37.
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F I G . 39. Vochtverdeling over het
profiel. Proefplek no. 24. 1952.
Voor legenda zie fig. 37.
FIG. 39. Ibidem fig. 37, plot
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F I G . 40. Gescheraatiseerd verloop van de
vochtspanning in de bodem in het voorjaar en in de zomer.
FIG. 40. Schematic course of moisture tension (abscissa) in ahomogeneous soil profile
(ordinate) in early spring at field capacity
(full line) and in the summer (faint broken line), strong broken line gives the, .equilibrium soil moisture tension".
V.C. = field capacity
V.P. = groundwater level in the spring
V.W.P. = willing point
Z.P. = groundwater level in the summer
a = depth of the plane where the actual
moisture tension increases visibly more
than the equilibrium moisture tension. In
layers over this plane capillary rise very
probably will lag behind moisture uptake.
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toeneemt, is het waarschijnlijker dat de capillaire opstijging daar gaat afnemen
Vanaf de grondwaterspiegel tot op een hoogte waarop het punt a - fig. 40 - zich bevindt, wordt aldus de „zone met evenwichtsvochtspanning" onderscheiden. In.
vergelijkingen van evenwichtsvochtspanning met waargenomen pF - zie b.v. tabel
21- ligt een aanwijzing over de dikte van de zone met evenwichtsvochtspanning.
Hierbij geldt dezelfde restrictie als voor de snel-capillaire zone. De zone met de evenwichtsvochtspanning zal in de plekken 4 en 64 's zomers iets te dun uitvallen, vergeleken met profielen zonder
inzijging.

Het blijkt dat deze zone 1 tot 2dm dikker isdan desnel-capilairezone- zietabel 20 - .
Dit verschil kan worden toegeschreven aan t e lage aanwijzingen van de tensimeter in drogende
grond, maar 00k aan het verloop van de vochtkarakteristieken, die bij bepaalde vochtspanningswaarden over kleine pF-intervallen grote vochtgehalte-intervallen laten zien.
Ook de zone met de evenwichtsvochtspanning moet in een droge tijd van het jaar bepaald worden.
Bovendien in een profiel, waarin de beworteling niet al te ver van het grondwater verwijderd blijft.
Wegens de laatstgenoemde eis is er geen zone met,,evenwichtsvochtspanning" en ook geen ,,snelcapillaire zone" in proefplek 29 bepaald. Om de eerstgenoemde reden is in de plek 1, die door een
strobedekking zeer vochtig werd gehouden, de zone met de evenwichtsvochtspanning zeer hoog.
Voor onbedekte grond geldt deze hoogte van de zone met evenwichtsvochtspanning uiteraard niet.

[25] Decapillaire opstijging
Het bestaan van een capillaire vochtbeweging in de grond, inclusief de opstijging uit
het grondwater, wordt reeds lang aanvaard. Opgaven over de orde van grootte van
het vochttransport, dat bij de capillaire opstijging plaatsvindt, zijn echter schaars en
bleven vrijwel beperkt tot enkele Amerikaanse gronden. Op deze regel is een uitzondering. Bij zoute gronden is, uit de verplaatsing van het bodemzout met de capillaire
stroming in de grond, de hoeveelheid van het capillair getransporteerde water in vele
gevallen berekend. Zo berekende VERHOEVEN, 1953, voor gemundeerde zeekleigronden in zuidwestelijk Nederland een capillaire opstijging van gemiddeld 0,3 tot 0,4 mm
per dag, onder zomergranen, bij de voorkomende grondwaterstanden. Bij dit onderzoek kan wel de vraag gesteld worden, of het vochtverbruik van de planten in de
zoute grond normaalisgeweest.
In Nederland heeft W I N D , 1955, voor komgronden een aantal gegevens over de
capillaire geleidbaarheid bepaald. Voor de literatuur over vroeger bepaalde capillaire
geleidbaarheidswaarden, zie BUTIJN en WESSELING, 1959.
Nu de bepaling van de capillaire geleidbaarheid (=CG) door nieuwere methoden gemakkelijker is uit te voeren, valt te verwachten dat de capillaire vochtbeweging in de
grond beter bekend zal worden. Voor grond met een hogere vochtspanning kan de
methode van GARDNER, 1956, voor grondmonsters met een lage vochtspanning de
methode van BUTIJN en WESSELING, 1959, gebruikt worden. De kennis van de capillaire geleidbaarheid is onontbeerlijk bij de berekening van de capillaire vochtbewegingen in de grond. De beweging van het bodemvocht in onverzadigde grond blijkt,
evenals de beweging in verzadigde grond, te omschrijven met de wet van DARCY;
v = — k V0
v = de hoeveelheid vocht die per oppervlakte- en per tijdseenheid bij de eenheid van drukverval
verplaatst wordt.
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V 9 = de potentiaalgradient in de grond.

—V9 = — V ( h + gz)
h = capillaire potentiaal in cm waterkolom
gz = de zwaartekrachtspotentiaal.
k = decapillaire geleidbaarheid vandegrond bijdegegeven vochtspanning h.

De totale potentiaal in onverzadigde grond isgelijk aandecapillaire potentiaal,vermeerderd metdedrukhoogte vaneenwaterkolom vandezelfde hoogte alsde afstand
waarover hetvochtspanningsverval isberekend. Decapillaire geleidbaarheid ( = k) is
in onverzadigde grond geen constante. Inonverzadigde grond neemt defactor k sterk
af, wanneer de absolute waarde van de vochtspanning in degrond toeneemt endus
het vochtgehalte afneemt.
Indien er een eenvoudige samenhang tussen het vochtgehalte of de vochtspanning
van degrond en decapillaire geleidbaarheid bestond, zouervandecapillaire vochtbeweging veel meer bekend kunnen zijn. Voor iedere grondsoort met een bepaalde
granulaire samenstelling en structuur zullen de capillaire geleidbaarheidswaarden
echter of experimenteel bepaald, of berekend - zie CHILDS en GEORGE, 1950b en
MARSHALL, 1958- moeten worden.
[26] De capillaire opstijging onder waargenomen omstandigheden.Om eenindruk tegeven
van de capillaire opstijging in een tweetal profielen uitZuidwest-Nederland, beplant
met boomgaard, zijn met behulp vande gegevens over de capillaire geleidbaarheid
- ontleend aan BUTIJN en WESSELING, 1959, zie fig. 41 en 42 - een aantal benade-

ringen vande cappillaire beweging berekend.
Bij de berekening vancapillaire opstijging in proefplek 22 (profiel bestaande uit zaveligc boven
grond, gevolgd door eenlichte zavel) enin proefplek 63 (een humusarme duinzand) zijn capillaire
geleidbaarheidswaarden gebruikt,diebepaald zijn aan grondmonsters die uit de ondergrond van
deze profielen zijn genomen. Bij gebrek aan de capillaire geleidbaarheidswaarden vanalle bodemlagenindeze proefplekken, is aangenomen dat de capillaire geleidbaarheid in de niet bemonsterde
grondlagen dezelfde zou zijn alsin de bemonsterde.

Het resultaat vande berekeningen isvermeld in tabel22.
Bij de berekeningen isdezelfde werkwijze toegepast also.a. door WESSELING en VAN W I J K , 1955,
is gevolgd. Bij een gegeven verschil in vochtspanning in twee aaneengrenzende grondlagen, is de
capillaire opstijging berekend meteencapillaire geleidbaarheid, diebehoort bijhetgemiddelde van
die twee verschillende vcchtspanningen.
Bij plek no. 22 kon gebruik gemaakt worden van de vochtspanningen, ontleend aan de aflezing
van detensimeters 1 . Voor plek no. 63zijn dewaargenomen vochtgehalten - ziefig. XIVindeel 3- ,
via de vochtkarakteristieken van de vrijwel bijpassende gronden no. 1en no.3 uit tabel 1, omgerekend tot vochtspanningen. Door deze omrekening isdeberekening vandecapillaire opstijgingen
in laatstgenoemde plek dusiets minder zuiver.

De capillaire opstijging in dezomer blijkt in delichte zavel tot eenhoogte van omstreeks 50 cm boven het grondwater nogvan flinke betekenis voor de plant. Inhet
duinzand isde capillaire opstijging echter beperkt tot eenlaag ter dikte van 20a40
cm boven het grondwater.
Deze hoogten overtreffen dehoogte vandesnel-capillaire zone met1a 2dm. Daar de proefplekken
l

) De vochtspanning is ter vereenvoudiging van de berekeningen, constant gedacht gedurende
de dag - vergelijk 2.2.1.3. ~
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F I G . 42. De capillaire geleidbaarheid in
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F I G . 42. Ibidem fig. 41. Dune sand Nr. 1
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bovenin bet profiel zwaarder of humusrijker grond bezitten met lagere capillaire geleidbaarheid
bij een lage vochtspanning dan de grond waarvoor de berekening is uitgevoerd, zal dit hoogteverschil soms iets kleiner zijn. Wellicht overtreft de zone met een betekenende capillaire opstijging
de zone met de evenwichtsvochtspanning slechts weinig. Wegens het beperkte aantal gevallen kan
dit echter niet aangetoond worden.
De zone met evenwichtsvochtspanning zal het traject met een belangrijk capillaire opstijgingdus
waarschijnlijk beter weergeven dan de snelcapillaire zone - zie [24] - .
•27]
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De grondwaterstandbehorende bij een gegevencapillaire opstijging en andere omstandigheden. Naast berekeningen van de actuele (op een bepaald tijdstip optredende)
capillaire opstijging heeft het zin, voor een bepaalde (wenselijk geachte) capillaire
opstijging, de bijbehorende ligging van de grondwaterspiegel te bepalen. Voor deze
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berekening zijn gegevens nodig over de vochtspanning en de vochtopname in de
wortelzone. De grootte van de capillaire opstijging kan b.v. zo gekozen worden, dat
inhet midden van de wortelzone een optimale vochtspanning1) gehandhaafd blijft.
Vooralaan het einde van de periodemet demeestescheutgroei isdezeoptimale vochtspanning het meest van belang. Wanneer immers aan het eind van deze periode de
vochtspanning nog nagenoeg optimaal is, dan zal er alle kans zijn, dat deze voorheen
in een groot deel van de wortelzone ook gunstig is geweest. (Voor een bespreking van
degegevensbij deze berekening zijook verwezen naar 2.3.2.).
Naast de pF in de wortelzone moet dus de hoeveelheid vocht, die uit de verschillende
bodemlagen wordt opgenomen, bekend zijn. Het isevenwel moeilijk op te geven, hoeveel vocht in de verschillende bodem-horizonten opgenomen wordt. Enerzijds zijn er
aanwijzingen, dat deopname uit de grond evenredig ismet de worteldichtheid, anderzijds zijn erwaarnemingen bekend overeen versterkte vochtopname, opplaatsen waar
de vochtspanning lager ligt. Verschillende waarnemingen, die in de literatuur vermeldworden, kunnen hierover aanwijzingen verstrekken.
ALDRICH c.s., 1935, namen bij peer waar, dat de vochtopname in horizontale richting
vrijwel parallel verloopt met de wortelconcentratie. Tot dezelfde conclusie kwamen
HUNTER en KELLEY, 1946, met guayule en luzerne voor de opname in vertikale richting. Hun proefplanten groeiden in grondkolommen, die door horizontale tussenschotten niet worteldicht, maar wel vochtdicht waren onderverdeeld. VAN LIESHOUT,
1957, wijst er op, dat de wortelconcentratie weliswaar aanwijzingen geeft over de
relatieve vochtopname, maar dat de wortel-activiteit hierin ook een grote rol speelt.
FURR en TAYLOR, 1939, namen bij hun proeven met citroenbomen waar, dat de
vochtopname uit de ondergrond wel enigszins sneller verloopt, indien de bovengrond
uitdroogt, maar dat er zeker geen voldoende compensatie plaatsvindt voor het verlies aan vochtonttrekking uit de bovengrond. Indien er slechts een (horizontaal gerekend) deel van het wortelstelsel water toegevoerd krijgt, wordt de opname daar
versterkt, maar niet zoveeldat het verliesin vochtopname via de rest van het wortelstelsel wordt gecompenseerd.
De vochtopname door de wortels is enigszins te vergelijken met de vochtopname
door een droog poreus materiaal. Zo brachten VARQUEZ en TAYLOR, 1958, filterkaarsen in de grond, om te zien hoe de vochtopname door dit materiaal zou verlopen.
Evenals bij de vochtopname door de wortels, wordt bij een groter aantal en bij een
groter oppervlak van de filterkaarsen meer vocht uit een bepaalde hoeveelheid grond
opgenomen. Ook wordt per tijdseenheid bij een lage vochtspanning in de grond meer
vocht opgenomen. In de proeven van TAYLOR en HADDOCK, 1956, was ook waar te
nemen, dat planten grotere hoeveelheden vocht opnemen opplaatsen in de wortelzone
waar de vochtspanning lager is. De vochtopname nam echter minder dan omgekeerd
evenredig toe met de vochtspanning. GOEDEWAAGEN, 1955, constateerde in een potproef eveneens een versterkte vochtopname door de diepe wortels, die vrij in een bak
water hingen, indien de wortels uit de droge bovengrond moeilijk water konden opnemen.
l

) De vochtspanning is ter vereenvoudiging van de berekeningen, constant gedacht gedurende
de dag - vergelijk 2.2.1.3. - .
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Waarnemingen oponze proefplekken - zie2.2.1.4.fig I - XIV in deel3en tabel 21, zie
b.v. de plekken 24 en 28 - demonstreerden, dat de vochtonttrekking in de diepere
lagen van de wortelzone doorgaat, 00k al is de bodemvochtigheid in de bovengrond
hoog. Dit komt vaak voor in juli, augustus of September. Hieruit blijkt ook, dat
bodemvocht niet alleen daar wordt onttrokken, waar de vochtspanning het laagst is.
Een verwant vraagstuk bij de capillaire opstijging isderol van dewortelactiviteit. In
hoeverre wordt de capillaire opstijging in de grond overtroffen of schijnbaar versterkt
doorhet vochttransport via dewortelsin de wortelzone?
WINO, 1955b, heeft dit vraagstuk beschouwd in verband met de doorsnee van de
bodemporienende doorsnee van de houtvaten in de plant. In de dicht doorwortelde
grond zou de vochtbeweging door de doorgaans wijdere vaten van het wortelxyleen,
groter kunnen zijn, dan door de nauwere met water gevulde porien in de grond. Voor
gras gaf een aangenomen snellere opstijging van bodemvocht door de relatief wijde
houtvaten in de wortels, geen nieuwe gezichtspunten bij de berekening van de capillaire opstijging, omdat de beworteling onderin en onder de sterk doorwortelde zone
zo ijl bleek, dat het vochttransport door diepere wortels te verwaarlozen is. Voor
akkerbouwgewassen is de invloed van de diepe wortels, volgens dezelfde auteur 1954,
evenwel niet te verwaarlozen. Vruchtbomen, die ook een diepe beworteling en bovendien wijde houtvaten bezitten, zouden volgens deze gedachtengang, een belangrijk
deel van hun totale vochtverbruik direct uit de ondergrond kunnen opnemen. De
capillaire opstijging naar de bovenste lagen van de wortelzone zou dus van weinig
betekenis kunnen zijn. Volgens de gegevens van de hiervoor geciteerde auteurs,
TAYLOR, FURR, HADDOCK, blijken de mogelijkheden van een grote vochtopname door
de diepe wortels echter beperkt te zijn. Wij behandelden ook het onvermogen van een
aanzienlijk percentage diepewortels invochtige grond, om deverwelking van de plant
tegen te gaan, indien de bovengrond het verwelkingspunt nadert - 2.1.1.4., [ 2I 3 -•
Een onevenredig groot vochttransport door dediepewortelslijkt dusniet aannemelijk
voor vruchtbomen.
Voor devereenvoudiging van deberekening van degrondwaterdiepte wordt de vochtopname door het gewas meestal geconcentreerd gedacht opeen bepaalde diepte in de
grond. Voor de bepaling van deze diepte lijkt het ons met de werkelijkheid te stroken,
indien de vochtonttrekking van vruchtbomen geconcentreerd wordt gedacht in het
vlak door het midden van de wortelzone. Een grasgewas bezit een veel geconcentreerder en meer aan de bovengrond gebonden wortelzone, waarvan de onderzijde meer als
een vochtopnemend vlak beschouwd kan worden, dan de onderzijde van de ijlere en
diepergaande beworteling van vruchtbomen en andere fruitgewassen.
Uit het voorgaande blijkt, dat de vochtopname in verschillende lagen van de grond
bij benadering evenredig is met de concentratie aan (fysiologisch actieve) wortels,
tenzij erbelangrijke verschillen in de vochtspanning binnen dewortelzone voorkomen.
Bij grote verschillen in de vochtspanning wordt er meer vocht opgenomen in de lagen
met delaagste pF. Voor vereenvoudigde berekeningen kan de vochtopname het beste
geconcentreerd gedacht worden inhet midden van de wortelzone.
Een volgend onmisbaar gegeven von"-de berekening is de grootte van de evaporatie,
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de verdamping direct uit de (boven)grond. In 2.3.1.3. wordt deze vochtonttrekking
besproken. De evaporatie kan uit een zeer droge bovengrond onbetekenend zijn, maar
kan tot meer dan 50% van de verdamping uit vrij water in het open veld oplopen,
indien debovengrond nat is.
Voor enkele fictieve gevallen, waarvan de bodemkundige eigenschappen en de fruitteeltkundige toestand aansluiten bij de toestand die voorkomt in de proefplekken
22en 63,iseen berekening van het gewenste peilvan de grondwaterstand uitgevoerd.
Het betreft hier (de fictieve gevallen) een licht-zavelig profiel (22') met een gerenommeerd goede capillaire opstijging en een duinzandprofiel (63') met een capillaire opstijgingdieslechtstot eenzeerbeperktehoogtereikt. Proefplek 22'bestaat geheeluit lichte
zavel (no. 21/22 uit tabel 1). Proefplek 63' bestaat uit humusarm duinzand (no. 3 uit
tabel 1), waaronder op 40cmdiepte zeer humusarm duinzand (no.1uit tabel 1)volgt.
Bij de numerieke berekening van het grondwaterpeil isaangenomen, dat de vochtonttrekking evenredig ismet de intensiteit van debeworteling in de verschillende bodemlagen - zie tabel 23-. Bij de voorkomende vochtspanningen lijkt dit niet onredelijk.
Gedurende de groeiperiode is met een vochtopname uit de grond van ca 3 mm gerekend. Dit iseen veelvoorkomende waarde in dezomer- zie 2.3.1.3.-. De evaporatie
isgelijk nul gesteld.
In het midden van de wortelzone,d.w.z.opdedieptewaarboven zich50% van de fijne
wortels bevindt, is een optimale pF aangenomen - zie tabel 23- . Deze optimale pF
werd gelijk 2,0 gekozen op 40 cm diepte in de lichte zavel van plek 22' terwijl een optimale pF van 1,8op 20cm diepte in het duinzand van plek 63'werd aangenomen. De
optimale pF in het zand is lager gesteld, omdat de vochtbeweging bij een hogere pF
te traag wordt om een betekenende capillaire opstijging mogelijk te maken. In deze
zandgrond, waarin de luchtvoorziening niet zo gauw te wensen overlaat, lijkt deze
pF niet te laagvoor een goedegroei.
De capillaire geleidbaarheidswaarden van BUTIJN en WESSELING, 1959, zijn gebruikt
in de berekening. Evenals de granulaire samenstelling van de grond zijn de capillaire
geleidbaarheidswaarden voor deze geschematiseerde profielen over de gehele worteldiepte gelijk verondersteld. De capillaire geleidbaarheidswaarden voor de numerieke
berekening van de grondwaterstand zijn gelijk genomen aan de waarden, die de op het
ooggetrokken vereffeningslijnen infiguren 41en 42geven.
Wanneer een vochtspanning, een pF van 2,0 in plek 22' en een pF van 1,8in plek 63'
in het midden van de wortelzone, bij een vochtopname uit de wortelzone van 3 mm
per dag, op peilgehouden moet worden, blijken de grondwaterstanden nodig te zijn,
volgens een numerieke berekening, vermeld in tabel 23. In de lichte zavelgrond is
eengrondwaterstand van 1,17m, in het duinzand een stand van 0,56 m nodig.
Indien geen rekening wordt gehouden met de vochtopname op verschillende hoogte in
de wortelzone, maar wanneer het vochtverbruik (de evapotranspiratie) geconcentreerd wordt gedacht in het midden van de wortelzone, dan kunnen de berekeningswijzen van W I N D , 1955a,en GARDNER, 1958,toegepast worden.
Voor de lichte zavel valt de grondwaterstand, de diepte zonder het midden van de
wortelzone,te berekenen uit deformule (zieGARDNER, 1958):
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Met het oog op de integraties zijn de vereffeningslijnen in de hierna volgende berekeningen vervangen door de benaderende formules:
voor de lichte zavel, k = —
voor duinzand
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k= —
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k = capillaire geleidbaarheid in cm/dag
p = vochtspanning in cm waterkolom.

Voorgeval dat de hele vochtopname geconcentreerd gedacht wordt in het vlak door
het midden van de wortelzone - met de overige omstandigheden zoals aangeven in
tabel 23 - is een grondwaterstand nodig in de plekken 22' en 63' van respectievelijk
1,07 men0,55m.
Daar de vereffeningslijnen bij de hogere vochtspanningen iets hogere waarden aan') De ontwikkeling van deze formule danken wij grotendeels aan Dr. Ir. J. Wesseling, Instituut
voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding Wageningen.
De bepaling van zkan het gemakkelijkst langs grafische weg uitgevoerd worden.

(8)
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geven voor de capillaire geleidbaarheid dan de gemeten capillaire geleidbaarheidswaarden - zie fig. 41en 42 -, kan de capillaire stijghoogte in feite iets lager uitvallen
dan isberekend. Het verschilzalechterkleinerzijn dan 1dm.
De hoogte waarover een redelijk capillaire vochttransport mogelijk blijkt.valt voor
deze grondsoorten wat groter uit dan de „snel-capillaire zone". Dit zou evenwel gecontroleerd moeten worden bij meer grondsoorten, doch daarvoor ontbreken de gegevensover decapillaire geleidbaarheid.
[28]

2.1.2.2. Hogegrondwaterstanden
Bij de behandeling van de hoge grondwaterstanden zullen we alleen die grondwaterstanden betrekken, waarbij het grondwateroppervlak zich niet blijvend, maar gedurendekortereof langere tijd in dewortelzone bevindt.
Schade door te hoge grondwaterstanden, 00k bij fruit, is in ons land wel bekend.
HEINICKE en BOYNTON, 1941, geven uit de Verenigde Staten vele fraaie voorbeelden.
In gebieden met te hoge grondwaterstanden treft men vaak te kleine bomen aan.
Bovendien laat de gezondheid van het gewas onder deze omstandigheden doorgaans
te wensen over. Vruchtboomkanker b.v. tast vooral appel- en perebomen aan op
gronden met eentehogeente sterk wisselende grondwaterstand.

[29] Symptomen van wateroverlast. Degevoeligheidvanverschillendefruitsoorten.
Het gewas vertoont een aantal typische symptomen bij wateroverlast. Zowel H E I NICKE, 1932,als FURNEAU, 1951a,geven eenglobalebeschrijving vandeze symptomen.
Aangevuld meteigen waarnemingen in het veld en bij een potproef - zie verder in deze paragraaf k o m t e e n beschrijving van de symptomen van wateroverlast bij appel op het volgende neer - zie de
kleurenplaten T i - T4 in deel 3 - .
1. Bij lichte gevallen van wateroverlast ontwikkelen de bloemen zich niet geheel tot de voile
grootte. Deafmetingen van het blad zijn bijna normaal. Afhankelijk van het ras komen in het
te geligeblad in meer of mindere mate rood-bruine tot bronskleurige vlekken voor. Het blad is
vaak niet geheelvlak, maar staat hoiof bol; blijkbaar doordat de bladrand beschadigd is, of zonder zichtbare beschadiging toch het groeitempo niet bij kan houden. Indien deze symptomen in
het voorjaar optreden ,kan in de zomer een volledig herstel van het gewas volgen.
2. Bij een matige beschadiging van het gewas door wateroverlast, ontplooien de bloemen zich niet
geheelof blijven klein. Afhankelijk van het ras kleurt het te kleine blad zich met veel rood-bruine
of bronskleurige vlekken op een geel-groene ondergrond. Ook in dit geval is het blad gekromd.
Nekrotische vlekken aan de bladtop, aan de bladranden en ook midden op de bladschijf, komen
veel voor. De scheutgroei is vaak zeer gering. Wanneer dit stadium van beschadiging in het
voorjaar wordt waargenomen, is het veelal de vraag, of de boom zich peheel zal herstellen. In
hetzelfde j a a r is een volledig herstel vrijwel uitgesloten. Een boom, die op een dergelijke wijze
is beschadigd, moetin de eerstvolgende winter meestal sterk teruggesnoeid worden. Deze graad
van beschadiging geeft in een aantal volgende jaren dus een aanzienlijke opbrengstderving.
3. Bij een ernstige wateroverlast lopen de gemengde en de bladknoppen meestal wel uit, maar
blijveninhun ontwikkeling steken. Voordat zij geheel zijn ontplooid, volgt een snel afsterven,
vooral als het weerwarmer wordt. Meestal is een boom ten dodc gedoemd, indien deze symptomen in het voorjaar waargenomen worden.
De wortels, vooral de dunnere, worden bij wateroverlast eerst meer grijsbruin in plaats van roodbruin, later nog grijzer, om tenslotte af te sterven. Inwendig verkleuren de wortelseveneens; van
geel-wit naar grijs.
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De rangorde van de minst naar de meest gevoelige fruitsoorten is, volgens Fu RNEAU:
peer, handappel, moesappel, kers. Voor klein fruit: aardbei, zwarte bes, framboos en
kruisbes.
Wij zouden op grond van veldwaarnemingen deze reeks iets uitgebreider als volgt
willen voorstellen:grootfruit; peer, pruim, appel, perzik, kers en kleinfruit; aardbei,
zwarte bes,braam,rodebes,framboos en kruisbes. Het verschilin de rassen overdekt
niet zelden het verschil in de fruitsoorten t.a.v. degevoeligheid voor wateroverlast.
[30] Gegevensuit deliteratuur enuit veldwaarnemingen
In de literatuur komen verschillende opgaven voor, over de nadelige invloed van hoge
grondwaterstanden opdebovengrondse ontwikkeling van fruitbomen. WILCOX, 1945,
vond in Brits Columbia een duidelijke correlatie tussen opbrengst en afmetingen van
de bomen enerzijds en de grondwaterstand anderzijds. De beworteling bleek 00k
dieper, naarmate degrondwaterstand lager was. OSKAMP, 1934,vond in het noordoosten van de Verenigde Staten, dat de grondwaterstand in mei voor vruchtbomen van
groot belang is. Indien de grondwaterstand medio mei op verschillende percelen werd
vergeleken, dan bleken deboomgrootte en de opbrengst toe te nemen indien de grondwaterspiegel dieper lag. Binnen een spreiding in de grondwaterstanden van 0,50 tot
1,20mwerd deze toenamevandeopbrengst waargenomen. De grondwaterstand voor
mei, bleek, 00k in verscheidene goede boomgaarden, soms dichtbij het maaiveld te
liggen. VISSER, 1955, nam waar, dat in Noord-Holland op percelen met een hoge
grondwaterstand, de hoogte van de bomen toenam met de grondwaterdiepte. Deze
schrijver trekt uit zijn waarnemingen de conclusie, dat de zomergrondwaterstand
1,00tot 1,20 m moet zijn. REITZ en LONG, 1955, namen bij citrus fruit geen wortelbeschadiging waar door hoge (minder dan 0,45 m diep) wintergrondwaterstanden.
Zij vonden een behoorlijke correlatie voor de bewortelingsdiepte en de gemiddelde
grondwaterstand indeperiode van 8augustus tot 24oktober.
Schommelingen van hoge grondwaterstanden gedurende het groeiseizoen hebben een
zeer nadelige invloed op het gewas. In ons land zijn in de rivierkleistreek vele voorbeelden bekend geraakt van het nadelige gevolg van dezegrondwaterstanden bij fruit.
Ook bij aardbei, een voor wateroverlast weinig gevoelig gewas, vond VISSER, 1948,
een duidelijke nadelige invloed van een grote schommeling in de (gemiddeld hoge)
zomergrondwaterstand.
Tot voor korte tijd is de verklaring voor de ongunstige reactie van de plantengroei bij
hogegrond waterstandenvooral gezocht inhet volume lucht, dat de plant in de grond
ter beschikking staat. De proeven van KOPECKY, 1914, leidden tot de conclusie, dat
er voorgrassen een volume lucht van 6 tot 10% aanwezig moet zijn; voor tarwe en
haver 10 tot 15 %; voor gerst en bieten 15 tot 20%. APSITS, 1937, geeft echter optimale volumina lucht, die ca 10% groter zijn. PAYNE, 1952, komt na een literatuurstudie tot deconclusie,dat afhankelijk van deomstandigheden enhet gewas, minimaal
10 tot 25% lucht in de grond aanwezig moet zijn. Uit onze proeven met appelonderstammen - zie [17]- valt eveneens af te leiden, dat minder dan 10% lucht in de grond
nadeligis.
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Van recenter datum zijn proeven over deinvloed van de samenstelling van de bodemlucht. GINRICH en RUSSELL, 1956,b.v.vonden vooral een sterke negatieve reactie van
de wortelgroei van mais op een afnemend zuurstofgehalte. Hoe lager de vochtspanning in de grond, des te sterker bleek de reactie op het zuurstofgehalte. HARRIS
en VAN BAVEL, 1957, namen waar, dat tabak zeker geen hoger percentage dan 5 %
koolzuur in de wortelatmosfeer zonder nadeel doorstaat. ERICKSON, 1946, kwam tot
eenzelfde resultaat met tomaat; LEONARD en PINCKARD, 1946, met katoen.
Zoals in [20] werd betoogd moet een diepgaande beworteling gunstig worden genoemd voor de ontwikkeling van het fruit.
De nadelige invloed van een schommeling in een hoge grondwaterstand tijdens het
groeiseizoen uit zich doorgaans niet alleen in een slechte stand van het bovengrondse
deelvan het gewas,maar vooral 00kin debeworteling - ziefig. 63van proefplek 61uit
hoofdstuk 2.2.2.1. - . Door een hoge grondwaterstand kan een groot aantal van de
diepe wortels afsterven. Dit bleek b.v. tijdens de bewortelingsopname in het najaar,
na het regenrijke voorjaar van 1951.
De diepte van de wortelzone blijkt 00k in ons land meer bepaald te worden door de
gemiddelde grondwaterstand in de maand mei, dan door de grondwaterstand in
december. De wintergrondwaterstand blijkt weinig verband te houden met de diepte
van de beworteling - ziefig. 43en 44 -.
Het volume lucht in de verschillende lagen van de wortelzone, bleek van grote invloed
op de dichtheid van debeworteling inonze proefplekken.
Vooral in de maand September bleek er een belangrijke betrekking te bestaan tussen
het percentage dunne wortels en het volume-percentage lucht, dat in de diepe lagen
van dewortelzone voorkomt - zietabel 24-. Voordeappelblijkt, volgensde gegevens
uit de proefplekken, b.v. te gelden, dat 1 volume-procent lucht 00k 1 procent me6r
fijne wortels geeft in de laag van 0,40 tot 0,60 m. In dieper gelegen lagen ismeer lucht
nodig voor een gelijke verhoging van het percentage wortels, maar daar is de worteldichtheid dan 00k geringer. De samenhang tussen de hoeveelheid lucht en het percentage wortels in de ondergrond blijkt minder nauw, hetgeen 00k te verwachten valt,
omdat de beworteling in de diepere lagen zoveel ijler wordt.
De beworteling bij de peer blijkt overeenkomstig de verwachting minder sterk dan bij
de appel, maar op dezelfde wijze op de luchttoestand van de grond te reageren - zie
tabel 24 - .
Uit de literatuuropgaven en eigen onderzoek blijkt dus, dat de hoge grondwaterstanden nadeel opleveren voor vruchtbomen, zowelvoor de groei alsde opbrengst. De
invloed van hoge grondwaterstanden doet zich vooral in de zomer gelden. Indien in
deze tijd de diepere grondlagen luchtarm zijn, is een ijle beworteling in de ondergrond
het gevolg. De beperking van de bewortelingsdiepte en eventueel een afsterven van
diepe wortels kunnen als aanleiding beschouwd worden voor de reacties van het fruit
bij hoge grondwaterstanden.
Met plantenfysiologisch onderzoek zijn de oorzaken van de wateroverlast nader geanalyseerd. Het aantal onderzoekingen op dit gebied is beperkt. Door HEINICKE,
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F I G . 43. De invloed van de grondwaterstand (ordinaat), op de beworteling (abscis) inverschillende proefplekken.
F I G . 43. Depth of rooting zone (abscissa) in different soil profiles (dots) versus the average groundwater level in May (ordinate).
Arrows indicate potential rooting depth when obstructions to root penetration (besides groundwater) are
taken into account (f.i. thick sand horizons are serious obstructions).

1932,indeVerenigde Staten,iseen van deweinige proeven uitgevoerd. Hij nam waar,
dat de temperatuur van groot bekng is bij het optreden van de symptomen door
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F I G . 44. De invloed van de grondwaterstand (ordinaat), op de beworteling (abscis) in verschillende proefplekken.
F I G . 44. Ibidem fig. 43. Average groundwater level in December.

wateroverlast. Indien het proefgewas, jonge vruchtbomen, na maart geen hoge grondwaterstand meer behoefde te verdragen, werd geen nadelige invloed ondervonden.
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Hoge grondwaterstanden na 10 april konden, vooral tijdens een warme periode,
binnen korte tijd het gewas ernstig beschadigen.
Uit waarnemingen over de gewasreactie tijdens warm weer kwam de vraag op, of een
watertekort de oorzaak van de waargenomen symptomen kon zijn.
KRAMER, 1946, nam echter waar, dat verkurkte dikke wortels, die niet zo spoedig
worden gedood bij wateroverlast, zeker nog in staat zijn water op te nemen. KRAMER,
1951,voert verder aan, dat de reacties van zijn proefplanten, voornamelijk tomaten en
00k zonnebloemen, niet direct wijzen op watergebrek. Epinastische krommingen van
het blad worden vaak bij wateroverlast waargenomen.
Bovendien zijn desymptomen ernstiger bij deteelt van deplanten ingrond,dan in een
cultuurvloeistof. Dezewaarnemingen leidden tot de hypothese, dat er sprake kan zijn
van een werking van groeistofachtige toxische stoffen in de plant. Deze stoffen worden
indegrond gevormden vooral tijdens warm weersnellergeproduceerd, of in versterkte
mate opgenomen. Nieuw gevormdewortels, na het afsterven van de oude, blijken zich
aan de anaerobie van de grond aangepast te hebben. Zij sterven niet af in dezelfde
grond, waarin de oude wel afstierven. KRAMER en JACKSON, 1954, namen bij tabak
met wateroverlast 00k epinastische bladkrommingen waar, evenals een snel verwelken
van het gewas. Warm weer versnelde de reacties. Indien het koolzuurgehalte van de
bodemlucht werd verhoogd, namen de symptomen toe in hevigheid; vooral bladchlorose trad op de voorgrond. Bij toediening van extra stikstof aan de bodemlucht
werden de symptomen nauwelijks versterkt.
Een vraag over de invloed van hoge gehalten aan mobiel ijzer in de grond is nog niet
geheel opgelost. Recente opgaven - zie b.v. BLACK, 1957, hoofdstuk 3 - maken het
waarschijnlijk, dat aan de hoge ijzergehalten 00k een zekere mate van plantenbeschadiging toegeschreven mag worden.
Een slechtere voeding met fosfaat is op de natte gronden reeds vaak geconstateerd.
Door de aanwezigheid van mobiel ijzer wordt de bewegelijkheid van fosfaat sterk verminderd. Het lijkt ons aannemelijk, dat de rode bladverkleuring bij wateroverlast iets
te maken heeft met depaars-rode bladkleuren die optreden bij fosfaatgebrek.
[31] Eigen potproeven
In een potproef met het appelras Jonathan MXVI is de reactie van het gewas op
een hoge grondwaterstand in verschillende perioden van het jaar nagegaan bij zeer
verschillende grondsoorten - zie tabel 25a, fig. 45, 46en 47 -.
De jonge bomen werden in het voorjaar van 1952 geplant in potten, die voor het grootste gedeelte
gevuld werden met humusarme zware zavel, humusrijke zware zavel, humusrijk duinzand, of
humusarm duinzand. De grondwaterstand werd met behulp van een vlotter gehandhaafd op verschillende peilen gedurende de winter en/of de zomer. Het is waarschijnlijk d a t de strenge winter
van 1953/1954 het gewas, vooral het wortelstelsel, heeft beschadigd. De reactie van het gewas is
daardoor wellicht sterker geweest en het percentage dode worteltjes hoger, dan na een normale
wintei.

Een herhaling van een hogegrondwaterstand in tweeopeenvolgende wintersblijkt een
extra slechte stand van de bomen te veroorzaken - vergelijk fig. 46en 47,b.v. de num-

F I G . 45. Verdrinkingsproef, juni 1954.
V.l.n.r. pot no. 23 11 2412
Voor verklaring zie tabel 25
F I G . 45. Jonathan M XVI
trees in an experiment with
high groundwater tables.
Compare table 2$. The pair
of pots on the left had a very
high groundwater level
during the previous summer,
the pair on the right had no
groundwater, the second and
fourth pot from theleft contain
a soil rich in humus, while
the others contain poor sand.

F I G . 46. Verdrinkingsproef, juli 1954.
V.l.n.r. potten 19, 13, 1, 7,
21, 1 5 . 9 . 3 . 2 3 . 17. " . 5 Voor verklaring zie tabel 25.
t* \ V• . \

F I G . 46. Ibidem fig. 45.
In general trees on the left
endured 2 seasons with high
water tables, whereas trees
on the right endured a high
groundwater table at the time
in which the photograph
was made.

FIG. 47. Verdrinkingsproef
begin juni 1954.
V.l.n.r. pot no. 20, 14, 8, 2,
WflPW

22, 16, 10, 4, 24, 18, 12, 6.

Voor verklaring zietabel 25.
FIG. 47. Ibidem fig. 45
The pots on the left endured a
repeated high groundwater
table in the winter,
the centre once endured
rather high watertable
winter, whereas 4 pots at the
right side had rather low
water tables in the winter and
none in the summer.
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mers3en 4, 9en 10, die resp.bij herhaling en geen tweede maal een hoge grondwaterstand moesten verdragen. Vooral hoge grondwaterstanden na maart kunnen ernstige
gevolgen hebben. Na warme perioden werden binnen korte termijn beschadigingen
van bloem en blad waargenomen. Een grondwaterstand van 0,50 m in de winter, zal
voor de humusarme zware zavel op de grens van het toelaatbare zijn geweest. In de
humusrijkere gronden zijn de hoge grondwaterstanden veel beter door het gewas verdragen - zie fig. 45, vergelijk b.v. no. 23 (humusarme grond) met no. 11 (humusrijke
grond) -.
De wortelbeschadiging ging in de proef (waarschijnlijk 00k in het veld) vooraf aan de
beschadiging van de bovengrondse delen van het gewas. Zo bleek, dat het aantal actieve wortels in het late voorjaar van 1954een redelijke voorspelling opleverde van de
stand van het bovengrondse gewas in de zomer - zie fig. 48 -. De reactie met tetrazolium-zie GOEDEWAAGEN, 1954 - werd gebruikt voor de toetsing van de vitaliteit
van de wortels.
Stand von debomen
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F I G . 48. Betrekking tussen het percentage
dode dunne wortels van Jonathan M XVI in
het voorjaar en de stand van de bomen (een
hoog standcijfer betekent een slechte stand)
in de zomer.
Verdrinkingsprcef 1954.
N.B. De nummers bij de uitgezette punten behoren bij de potnummers in tabel 25.
F I G . 48. Stand 0/ fruit trees (ordinate, high figures mean a bad stand) versus % of dead roots
in May (abscissa). Compare table 25.

De beschadiging van het gewas kan bij deze potproef moeilijk aan een hoog koolzuurgehalte van de bodem geweten worden. Hoge koolzuurgehalten zijn in het voorjaar
niet waargenomen en kwamen in de winter zeker niet voor. De humusrijkere gronden,
met de beste stand van het gewas, bezaten zelfs het hoogste koolzuur-percentage in de
bodemlucht.
De hoeveelheid mobielijzer (ferri + ferro-ijzer) toont enig verband met de schade aan
het gewas, maar blijkt toch niet voldoende nauw gecorreleerd, om het ijzer als de oorzaak van deze beschadiging te kunnen beschouwen. Het lijkt ons aannemelijk deze
hoeveelheid ijzer als aanwijzing te beschouwen voor de hoeveelheid toxische stoffen,
die in degrond gevormd zijn tijdens de periode met de hoge grondwaterstand. Inhumeuze grond - zie fig. 45- worden deze toxinen waarschijnlijk gebonden aan humus,
zodat de plant deze in mindere mate kan opnemen. BERGMANN, 1954, kon 00k met
actieve koolinverdichte grondeenveelbetere groeivan zijn proefgewassen verkrijgen.
Hij schreef dit toe aan een binding van overmaat koolzuur aan de actieve kool, maar
00k andere schadelijke stoffen kunnen door de actieve kool gebonden zijn.
De werkelijke oorzaak van de snelle ongunstige reactie van de plant op een hoge
grondwaterstand in de zomer blijkt dus niet geheel bevredigend achterhaald te zijn.
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Een snelle vergiftiging van de plant door in de grond gevormde toxinen, naast een
minder acuut werkend zuurstoftekort, lijken de voornaamste oorzaken van de aangeduide plantereacties.
[32]

2 . I . 3 . CONCLUSIES OVER DE OPTIMALE VOCHTTOESTAND IN DE GROND
VOOR FRUIT

Uit het literatuuronderzoek en uit de genomen proeven zijn de volgendenormen af te
leiden voor de vochttoestand van de grond in de fruitteelt:
In de periode van het jaar, waarin de scheutgroei het sterkst kan zijn, moet het
vochtgehalte van degrondhoog,niet verbeneden develdcapaciteit, worden gehouden.
Bij een percentage beschikbaar vocht van ca 75% of een pF (bepaald met de apparatuur van DONATH, zie2.1.1.3.) van 1,9- 2,3 ,kan descheutgroei optimaal zijn. Nattere
gronden geven evenals drogere een afname van de groei te zien. Bij minder dan 10volume-% lucht indevoedingszone kan duidelijk schade doorwateroverlast ontstaan.
In de periode voorafgaande aan de rijping van de vruchten blijkt de vruchtgroei nog
het meest gevoeligvoor devochttoestand van debodem. Devruchtgroei isveel minder
gevoelig voor de vochttoestand dan de scheutgroei. Pas wanneer de grond het verwelkingspunt nadert neemt de vruchtgroei af;bij verder uitdrogen van degrond komt
deze vrijwel tot stilstand. In dat gedeelte van het zomerseizoen, waarin de scheutgroei nagenoeg is afgesloten, maar waarin de vruchtgroei voortgaat, ishet voldoende,
dat het vochtgehalte van de bodem ruim boven het verwelkingspunt ligt. Zacht fruit
blijkt volgens een beperkt aantal proeven sterker te reageren op een droge grond
dan hard fruit in het laatst van de periode met de vruchtgroei,
Devoorgaande normen voor de vochttoestand van de grond gelden in de eerste plaats
voor de wortel- en voedselrijke bovenste lagen van het doorwortelde gedeelte van een
bodemprofiel, voor de z.g. „voedingszone". Wanneer de voedingszone te sterk uitdroogt, wordt de mineralenopname door de plant bemoeilijkt. Ook blijken verwelkingsverschijnselen op te kunnen treden als de voedingszone op het verwelkingspunt
isgekomen, terwijl in diepere lagen nog welopneembaar vocht aanwezig is.
Schommelingen in de vochttoestand, ook al ligt deze gemiddeld op een gunstig peil,
zijn nadelig. Hoe frequenter de wisselingen in de vochttoestand hoe nadeliger. Door
deze oorzaak zijn profielen met een ondiepe beworteling en een grote afwisseling in de
vochttoestand van de voedingszone ongunstig voor de plantengroei.
Het grondwater mag gedurende het groeiseizoen, in dewarme tijd van het jaar, niet in
de wortelzone voorkomen. Indien dit wel het geval is, kan grote schade aan het gewas
ontstaan. In gebieden met een dalende grondwaterspiegel gedurende de zomer, bepaalt de diepte van het grondwater in meiongeveer de diepte van de wortelzone. Hoe
groter het volume lucht in de diepere lagen van de wortelzone, hoe intensiever deze
lagen doorworteld worden. Wanneer het volume lucht in de zomer niet boven 5%
stijgt in diepere bodemlagen, worden deze vrijwel niet doorworteld.
Tenzij er wordt beregend moet het grondwater liefst zo hoog staan, dat de aanvoer
van dit water ertoe bijdraagt, dat de vochttoestand in de wortelzone optimaal blijftDit betekent,dat de grondwaterspiegel aan het eind van de periode met de voornaamste scheutgroei niet veeldieper gedaald moet zijn, dan tot een bepaalde afstand onder
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de wortelzone. Een maat voor dezeafstand kan gevonden worden in de hoogte van de
zonemet „evenwichtsvochtspanning", ofruim de hoogte van de „snel-capillaire" zone.
Indien de capillaire geleidbaarheid van de grond bekend is,evenals de beworteling van
het gewas, dan kan de grondwaterdiepte die voor het handhaven van de optimale
vochttoestand in dewortelzone nodig is, berekend worden - zie 2.1.2.1. [27] -.
{33}

2.2. DE WATER- EN LUCHTHUISHOUDING VAN EEN AANTAL
BODEMPROFIELEN IN ZUIDWEST-NEDERLAND
De water- en luchthuishouding in een serie bodemprofielen, beplant met boomgaard,
ismeer of minder uitvoerig nagegaan. Met de gegevens, die uit dat onderzoek beschikbaar kwamen, kunnen de normen uit 2.1. beoordeeld en aangevuld worden. Overigens
is het verzamelde materiaal reeds gebruikt, om normen op te stellen voor de grondwaterstand, zoalsuit de tekst van 2.1. en vooral uit [30] blijkt.
Uit een kritische analyse van de gegevens over de toestand op goede en slechte proefplekken op verschillende bodemprofielen kan een beeld verkregen worden van de
optimale vocht- en luchttoestand voor gronden die bij de fruitteelt in gebruik zijn.
De gegevens over de toestand op de proefplekken zijn 00k gebruikt om de relaties te
bepalen van de vochttoestand met het weer, het gewas, de diepte van het grondwater,
de grondsoort e.d. Deze worden behandeld in 2.3.
Over de water- en luchthuishouding in gronden, die gebruikt worden voor de fruitteelt, zijn niet veel onderzoekingen voorhanden. Vaak is aansluiting gezocht bij situaties, die in de akker- of weidebouw voorkomen.
Door de invoering van het begrip relatieve grondwaterschommeling, heeft VISSER,
1950,pag. 54,de schommeling van het grondwater ineen agro-hydrologisch homogeen
gebied op een overzichtelijke wijze kunnen weergeven.
De schommeling van een aantal grondwaterstanden wordt vergeleken met de schommeling van het
grondwater op een bepaald punt. Ieder grondwaterstandsverloop wordt gesplitst in een constant
hoogteverschil met de standaardgrondwaterstand en in een constante factor voor de afwijking van
de evenwichtstoestand bij beide grondwaterstanden. M.a.w. de stand van het grondwater in een
grondwaterstandsbuis op een willekeurige plek is gelijk aan een bepaald constant peil, minus het
verschil met de ,,stambuis" plus een factor maal de afwijking van het gemiddelde peil in de stambuis. Deze factor hangt af van het waterbergend vermogen (het vrije porienvolume) en van de ontwateringsintensiteit van een bodemprofiel. Een relatief porien-arm profiel zal een grote factor opleveren, een profiel rijk aan porienvolume een kleine factor.
BELTMAN en KOST, 1953. gebruikten de relatieve grondwaterschommelingsmaat o.a. vcor de verwerking van de grondwaterstanden die door het Centraal Archief voor Grondwaterstanden worden
verzameld. Bij het werk van de Commissie Onderzoek Landbouw Waterhuishouding Nederland
is eveneens vaak gebruikt gemaakt van deze wijze van benadering.

De grondwaterstanden in onze proefplekken bleken in drie groepen het beste te correleren met een bepaalde, bij de groep behorende, grondwaterstand in een stambuis zie tabel 26 -.
De grondwaterstanden in het kreekruggrondencomplex van de oude zeekleipolder ,,De Brede
Watering Bewesten Yerseke", bleken goed te correleren met de buis op proefplek 7. Het betreft de
grondwaterstanden op deplekken 1, 2, 4, 5, 6 en 16. Alleen plek i61igt buiten deze gronden in een
verjongde oudelandpolder, die echter via eerstgenoemde polder afwatert.
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l)e grondwaterstanden in een complex nieuwlandpolders in het westcn van Zuid-Bevcland,
blijken alle redclijk gecorrelecrd met de grondwaterstand in stambuis I I , die zich in dit gebied
bevindt. Het gebied wordt gekenmerkt door een zeer zandige ondergrond en een normale ontwatering. De afwatering uit dit gehele gebied wcrdt naar een spuisluis gcleid. Het betreft hier de
grondwaterstanden in de proefplckken 9, 9a, 10, 12, 13, 14, 15en 55.
De grondwaterstanden in enkele, veel dieper ontwaterde nieuwlandpolders, bleken beter met de
grondwaterstand in een stambuis, die in dit gebied gelegen is, t e correleren dan met de voorgenoemdc stambuis. De grondwaterstanden in de proefplckken 19t/m 26, 29, 67 t/m 69en II zijn dus
met de grondwaterstanden in plek 28 gecorrelecrd.
De grondwaterstanden in de proefplckken 17 en 18, die midden in een poelgcbicd van de polder
,,Brede Watering B. Y " zijn gelegen, konden niet goed met de grondwaterstanden in plek 7 worden gecorrelecrd.
Blijkbaar vormt het poelgcbied geen hydrologische eenheid met het kreekgebied in deze polder.
De vochttoestand van de grond is door vele onderzoekers nagegaan. Onder de bekende oudere
onderzoekingen moeten genoemd worden d a t van ROTHE, 1933, in boomgaard in het Elbegebied,
HE.NDRicKSONen VEIHMEYER, 1929,1934, in boomgaard in California, ROGERS, 1937, in boomgaard
in zuidoost-Engeland, BOYNTON en SAVAGE, 1938, in boomgaard in het noordoosten van de Verenigde Staten, MITSCHERLICH en BEUTELSPACHER, 1938, met landbouwgewassen in Duitsland.
Bij de meeste van deze onderzoekingen wordt geen, of slechts een grove waardering van het
vochtgehalte in de verschillende bodemlagen gegeven. Aanvankelijk gebruikten de onderzoekers,
b.v. ROTHE de gegevens voornamelijk om een vochtbalans van een bodemprofiel, begroeid met
boomgaard, op te stellen. Het onderzoek van ROGERS werd uitgevoerd met tensimeters en onderscheidt duidelijk de toestand in boven- en ondergrond. Met behulp van de tensimeters kon 00k een
betere waardering van de vochttoestand gegeven worden, dan alleen met de bepaling van het
vochtgehalte. Latere onderzoekers zetten de vochtgehalten om in percentages beschikbaar vocht BAUR, 1954, UHLIG, 1954, HERRMANN, 195 I - . 1'm.iGsteldceen systeem voor bij het opstellen van
overzichten van de vochttoestand in de bodem voor de meteorologische dienst in Duitsland. Naast
de actuele toestand wil de laatstgenoemde auteur 00k de afwijkingen van het gemiddelde opgeven.
Deze auteur gaf geen speciale waardering voor het vochtgehalte in de onderscheiden bodemlagen.
HERRMANN, 1951, trof minimum-waarden aan van het percentage beschikbaar vocht in boomgaard
in West-Duitsland van 30° 0 in de laag van 0-25 cm en van 4 0 % in de laag van 0-50 cm. H e t b l i j k t ,
dat deze overeenkomen met vochttoestanden in boomgaard in goed vochthoudende bodemtypen
in ons land. Van recente datum is het onderzoek van VERHOEVEN, 1953, dat op landbouwgewassen
op geinundeerde grond in zuidwest-Xederland werd uitgevoerd. De uitdroging in onze onbegroeide plek 75 was in 1953iets sterker (20%) dan de gemiddelde uitdroging die VERHOEVEN opgaf voor onbegroeide plekken. Dit kan samenhangen met het verschil in waterhuishouding
van zoute gronden ten opzichte van normale gronden.

Wanneer men verscheidene opgaven uit het buitenland over dejaarlijkse gang van de
vochttoestand vergelijkt met de toestand in ons land, dan is onze regenrijke nazomer
opvallend. Deze klimatologische bijzonderheid behoedt het fruit op vele vochtarme
profielen in ons land voor verwelking.
De hoeveelheid vocht in de grond bepaalt niet alleen het volume lucht in de grond,
maar heeft 00k een grote invloed op de samenstelling van de bodemlucht. In natte
grond kan een veel hoger percentage koolzuur verwacht worden dan in droge grond.
Door de ademhaling van de plantenwortels en de afbraak van organische stof in de
grond, wordt voortdurend koolzuur in de grond ontwikkeld. Indien dit gas niet ontwijkt naar de buitenlucht, zal het koolzuurgehalte oplopen.
Door diffusie vanuit de bodemlucht naar de atmosfeer zal het verhoogde koolzuurgehalte dalen.
De diffusie is rechtevenredig met het vrije porienvolume - zie o.a. PENMAN, 1940, BLAKE en PAGE,
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1949 - . zodat bij een grote watervulling van deporien dediffusie zeer sterk terugloopt. W E S S E LING, 1 9 5 7 , e n VAN D U I N , 1956, nemen als grenswaarde, waarboven geen diffusie meer plaatsvindt,
een watervullirg van 90-85 %.

Het koolzuurgehalte invochtige grond blijkt veelal sterk verhoogd tezijn; het kan
van ruim 1 tot3% oplopen - tabel 27- . Het ligt voor de hand de oorzaak van het
hoge koolzuurgehalte te zoeken inhetkleine percentage vrij porienvolume. Dit is
evenwel niet de enige factor.
De vochttoestand endetemperatuur van debodem hebben eveneens invloed oph e t koolzuurgehalte - MITSCHERLICH, 19^0, §21 - . BHAUMIK en CLARK, 1947 en VAN SCHREVEN, 1956, gingen

deinvlced na van de vcchttcestand van de bodem op de koolzuurproduktie. Deze produktie loopt
vrijwel parallel met denitrificatie en gaat h e tsnclst bijeenhoog vochtgehalte; volgens eerstgenoemden vaak bij een vochtgehalte, d a t overeenkomt met een vochtspanning van 50, soms van
100 cm waterkolom, volgens dc laatstgenoemde bij 6 5 % van dewatercapaciteit. Een herhaalde
bevochtigingen uitdroging van de grond heeft een stimulerende werkirg op de koolzuurproduktie
- STEVENSON, 1956 - .

Doordeinvloed van verscheidene factoren ophet koolzuurgehalte van de bodemlucht,
was in ons materiaal geen eenvoudige samenhang van de bodemvochtigheid met het
koolzuurgehalte van de bodemlucht teverwachten endeze is00k niet aangetroffen.
De beworteling van vruchtbomen, een belangrijk gegeven bij de beoordeling vande
vochttoestand van degrond, is door verscheidene onderzoekers nagegaan - voor uitgebreidereliteratuuropgave zie Bos, 1959,en BUTIJN, 1958b-.Bewortelingsdiepten van
ruim 1,50m,die door OSKAMP, 1932, en COKER, 1958, of tot 2,40 m die door WILCOX
en KNIGHT, 1945, worden vermeld, zijn in dit gebie'd niet aangetroffen. De bewortelingsdiepte in onzeplekkenmet een minder goede ontwatering komt overeen metde
gevallen dieDu BURCK, 1949,beschrijft voor fruitbomen in Hoorn. Dezeauteur noemt
een beworteling goed als deze een diepte van 1,00m bereikt. Met andere objecten op
plaatgronden is aangetoond - BUTIJN, 1958b, figuur 6- dat een toenemende diepte
van dewortelzone (dezebevat 90% van de dunneworteltjes) tot 0,80m,een duidelijke
invloed heeft op een toename van de afmetingen van de boom. Nog grotere diepten
oefenen meestal niet veel invloed uit op de grootte van de boom.
Overdevertikale verdelingvan dewortelswordt slechtsdoorenkeleauteurs een kwantitatieve opgave verstrekt - zie b.v. OSKAMP, 1932, ROGERS en VYVYAN, 1927, 1934,
COKER, 1958 - . Deze verdeling wordt sterk bemvloed door verschillende factoren,
waarover meestal onvoldoende gegevens zijn verstrekt. Een nauwkeurige vergelijking
van wortelstelsels opverschillende plaatsen levert daardoor moeilijkheden op.De
wortelstelsels uit Engeland en uit het noordoosten van de Verenigde Staten, ingronden met een zwakke grondwaterinvloed, blijken een redelijke overeenkomst te vertonen met wortelstelsels zoalsdeze hier te lande aangetroffen worden.
[34]

2.2.1.

BESCHRIJVING VAN DE TOESTAND OP EEN AANTAL PROEFPLEKKEN

Detoestand opeenaantal proefplekken - voor deliggingziefig. 49- isvastgelegd door
het verzamelen van gegevens over de volgende karakteristieke grootheden: 1. de beplanting, 2.demeer blijvende fysische enchemische eigenschappen van degrond,
3. devocht- en luchttoestand van degrond, alssterk veranderlijke eigenschappen van
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fig 49

FIG. 49. De ligging van de procfplekken.
F I G . 49. Situation of observation plots.

de grond. Deze gegevens zijn merendeelsopgenomen in de tabellen 40-43, de toestand
openkele typische proefplekken isweergegeven in de fig. I tot XIV1) in deel3 -.
De gegevens zijn voornamelijk in normale boomgaarden verzameld - tabel 40 en 41,
fig. I tot X-. In de regel zijn deze intensief beplant met struikvorm vruchtbomen, geent op matig zwakke onderstammen. De grond in deze boomgaarden werd gewoonlijk
vanaf het voorjaar tot augustus zwart gehouden, zoalsgebruikelijk wasinZeeland. Op
een aantal proefplekken is de bodembehandeling opzettelijk sterk gevarieerd ten opzichte van degebruikelijke. De reactie van debomen en de veranderingen in de vochttoestand van de bodem opdezeproefplekken isin tabel 43en fig. XI lot XIV weergegeven.Ter vergelijking met de toestand in boomgaard is 00kopeenaantal proefplekken in akkerbouwgewassen de vochttoestand van de bodem nagegaan - tabel 42 -.
Voordat wij tot de beschrijving van de toestand op de afzonderlijke proefplekken
kunnen overgaan is het nodig, om de grootheden die worden opgegeven over be' De volledige gegevens van de proefplekken zijn ter inzage.
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planting, grond e.d. aan een nadere beschouwing te onderwerpen. De methode waarop deze grootheden zijn bepaald en daarmee samengaande de betrouwbaarheid van
deze gegevens, worden nu eerst besproken.
[35]

2.2.1.1. Verzamelde gegevens over debeplanting
De volgendc gegevens over de beplanting zijn verzameld en worden waar nodig toegelicht:
1. Fruitsoort en boomvorm. Als regel werd de struikvorm boom op de proefplekken aangetroffcn,
tenzij anders vermeld.
2. Ras
3. Onderstam
4. Leeftijd
5. Plantafstand. Deze bepaalde tegelijkertijd de afmetingen van een proefplek. De afmetingen van
een proefplek werden namelijk zoveel mogelijk aangepast aan de plantafstand. Meestal iseen ruimte
tussen vier bomen van hetzelfdc ras als proefplek aangehouden. Indien geen vier bomen van hetzelfde ras aan elkaar grensden, zijn 00k wel andere rassen als grensbomen gebruikt, of de proefplek
is tussen twee bomen van hetzelfdc ras gelegd. In het laatstgenoemde geval werd de breedte van
de proefplek, gemeten loodrecht op de rij met de proefbemen, gelijk genomen aan de afstand tussen twee verschillende rijen uit dc beplanting.
6 Aangrenzende soorten van de proefplek.
7. De gemiddelde hoogte wordt bepaald van zo mogelijk vijf bomen uit de rijen waarin de proefbomen staan. De hoogte van de bomen is een van de boomafmetingen, die het minst door de cultuurzorgen veranderd wordt. Een doelbewuste beperking van de kroonhoogte kwam nergens voor.
Wel hebben de boomvormen en de snoeimethoden binnen zekere grenzen invloed op de hoogte die
een boom zal bereiken. De hoogte van de proefbomen, evenals de andere afmetingen die hierna genoemd worden, zijn in de winter bepaald. In de zomer kunnen ze iets afwijken, maar dit geeft geen
ingrijpende wijzigingen in het beeld, dat door deze cijfers van een boom wordt gegeven.
8. Kroondoorsnede. Deze wordt zo mogelijk 00k bij vijf bomen van het beschouwde ras bepaald.
De grootste afmeting van de boom in de richting van de rijen en loodrecht op de rijrichting is bepaald.
9. Stamomtrek. Deze isslechts enkele malen bepaald. De meting werd op 50 cm hoogte uitgevoerd.
10. Beworteling. De beworteling is bepaald volgens de methode van OSKAMP en .BATTER, 1932.
Volgens deze methode worden alle wortels die in een vertikale profielwand worden aangetroffen in
tekening gebracht. Op het Fruitteeltdemonstratiebedrijf te Hoofddorp is deze methode van onderzoek door SCHUURMAN - zie B U T I J N en SCHUURMAN, 1957 ~ nader beschouwd en bruikbaar
bevonden. De wand van de profielkuil, waarin de beworteling werd nagegaan, Hep meestal van een
punt op 50 cm afstand van een stam van het bestudeerde ras, langs de diagonaal van de stam naar
het snijpunt van de diagonalen van de proefplek - fig. 50 - . De vertikale verdeling van de fijne
wortels blijkt in twee tegenover elkaar gelegen wanden van de gegraven profielkuil-Wl en W l ' uit
fig. 50 - niet veel te verschillen - tabel 28 - . Dit geldt 00k voor de vertikale verdeling van de
wortels aan verschillende zijden van een boom - in de wanden W 1 - W 4 uit fig. 50, zie tabel 29 - .
De aantallen wortels kunnen wel sterk uiteenlopen aan verschillende zijden van een boom - tabel
28 en 29 - . De standaardafwijking van de percentages fijne wortels krijgt bij volwassen bomen
slechts in een klein aantal gevallen een waarde die groter is dan 10% van het totale aantal wortels,
of wel groter dan 30% van het aantal wortels in de bodemlagen afzonderlijk - tabel 28 - . De uitbreiding van debeworteling in radiale r i c h t i r g i s in normale beplantingen weldusdanig, d a t van een
redelijk homogene verdeling van de wortels over de proefplekken gesproken kan worden - tabel

3°-•
11. Bladanalyse. De bladmonsters voor de analyse zijn geplukt volgens aanwijzingen van MULDER
1951. De analyse zelf is uitgevoerd volgens SCHUFFELEN, MULLER en VAN SCHOTJWENBURG. De
beoordeling van de analyse-resultaten wordt behandeld in hoofdstuk 3.
12. Opbrengst. Deze is bepaald als de gemiddelde kg-opbrengst van ca 5 bomen over een periode
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F I G . 50. De ligging van de profielwand(en)
w waarin de beworteling van de proefboom
werd nagegaan.
F I G . 50. Situation of soil profiles (w) used for
observation of root distribution. In the centre
the vertical projection of a fruit tree.
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van 3-5 jaar. Aan de hand van de plantafstand is deze kg-opbrengst omgerekend tot een ,,werkelijke opbrengst" per ha. Aan de berekening van deze ,,werkelijke opbrengsten" kleeft het bezwaar,
d a t bij een onjuiste plantafstand de kg-opbrengst per ha te laag of te hoog wordt opgegeven, al naar
de plantafstand te wijd of te nauw wordt gekozen. In een te wijd geplante boomgaard is een gedeelte van de totale oppervlakte niet door vruchtbomen beslagen, terwijl in een te nauwe beplanting de bomen gedeeltelijk de ruimte van hun buren beslaan. Vooral wanneer de proefbomen
in een niet homogene beplanting staan, waarbij ze ruimte van naburige zwakker groeiende vruchtbomen innemen, leidt de berekening van de ,,werkelijke opbrengst" t o t veel te hoge waarden.
Daarom is nog een tweede opbrengst per ha berekend en wel de ,,calculatie-opbrengst". Deze
wordt berekend door de gemiddelde opbrengst van de proefbomen om te rekenen tot een opbrengst
per ha, indien voor de standruimte van de proefbomen niet de werkelijke plantafstanden worden
genomen, maar de gemiddelde kroonafmetingen die de proefbomen in en tussen de rijen gemiddeld
in feite bezaten, m.a.w.: de ,,calculatie-cpbrengst" is de opbrengst van een ha beplant met bomen
zoals de proefbomen, maar die geplant zijn op een afstand, waarbij ze elkaar in de rij juist raken
en waarbij de rijafstand zois gekozen, dat de boomkruinen juist niet in elkaar doordringen. In een
volwassen boomgaard kan de plantafstand 00k niet veel nauwer zijn met het oog op de hoeveelheid
licht, die in en tussen de bomen moet vallen.
Wanneer een boomgaard zo dicht is geplant, dat de kronen in elkaar doordringen - waarbij er
meestal te weinig licht in de boomgaard valt, zodat o.a. de vruchten onvoldoende kleuren - zal de
,,calculatie-opbrengst" dus lager uitvallen dan de ,,werkelijke opbrengst".
Dit verschil zal in werkelijkheid iets kleiner zijn, omdat te dicht geplante bomen meestal te weinig
opbrengen. Hoeveel is niet nagegaan, omdat deze opbrengstvermindering in dicht beplante boomgaarden niet groot wordt geacht.
De berekening van een ..calculatie-opbrengst" lijkt 00k op droge plekken, met kleine bomen in ons
land welverantwoord De hoge opbrengsten, die b.v. op de dicht beplante droge plaatgrondplekken
9, 10 en vooral 19 zijn verkregen in jaren zonder extreme droogte, tonen dit aan. Deze wijze van
benadering is echter in strijd met de werkwijze van de fruitteelt in droge gebieden van NoordAfrika, waar men de bomen op droge gronden extra wijd plant.

go
,,De werkelijke opbrengst" geeft enigszins geflatteerde waarden, daar de ha-opbrengsten in praktijkpercelen verminderd worden door randverliezen, verliezen door slechte bomen, windeffecten
etc. Hetzelfde geldt voor de „calculatie-opbrengst". Daar de ,,calcuIatie-opbrengst" meestal niet
behaald zal worden, omdat de plantafstand nooit precies bepaald kon worden v66r het inplanten,
moet een opbrengst die tussen de ,,werkelijke" en de ,,calculatie-opbrengst" in ligt, als de meest
kenmerkende worden beschouwd.
De standaardafwijking van de opbrengst per boom is meestal vrij groot, vooral bij kleine opbrengsten kan deze meer dan 5 0 % van de opbrengst bedragen. Voor een goede waardering van
de oogst is voor sommige plekken 00k de gemiddelde vrucbtdoorsnede bepaald - tabel 38 - .

[36]

2.2.1.2. Verzameldegegevens overde meerUijvende eigenschafpen van de
grondder proefplekken
De volgende gegevens over de meer blijvende toestand van de grond zijn verzameld.
1. Bodemtype. De codering, benaming en voorlopige waardering van de bodemtypcn waarop de
proefplekken zijn gelegen werd ontleend aan de rapporten van D E BARKER, 1950, BENNEMA en
VAN DER MEER, 1952,S T E U R C S , 1955,en KuiPERsenDu BURCK, i960,e.a. over de bodemkartering
van bepaalde delen van Zeeland.
2. Porienvolume. Hieronder wordt verstaan de ruimte van het totale grondvolume, die niet door
gronddeeltjes maar door water en lucht wordt ingenomen. Het porienvolume van de grond is
meestal in het najaar bepaald.
Uithetonderzoek van BROWNING, 1939,en anderen is bekend, dat het porienvolume niet gehccl als
een constante beschouwd mag worden, maar in het traject tussen veldcapaciteit en verwelkingsp u n t wel 10% kan toenemen, met name door krimpverschijnselen van de grond. Deze opgave komt
overeen met orienterende porienvolume-bepalingen, diedoor ons zijn uitgevoerd bij compacte poelkleigrond met 5 0 % afslibbare delen. Deze gaven een vergroting van het porienvolume te zien met
5 volume-procenten, wanneer de grond uitdroogde t o t ca verwelkingspunt, ten opzichte van het
porienvolume van de grond bij veldcapaciteit.
De monsters voor de bepaling van het porienvolume werden doorgaans in 6-voud, per laag van
20 cm dik, in een proefplek genomen. De hoogte van de monsters was doorgaans 10 of 20 cm, de
doorsnede ca 8 cm.
Onder de kruinen van twee proefbomen werden 2 X 2 monsters genomen en 2 monsters uit het
centrum van de proefplek.De standaardafwijking van het porienvolume blijkt meestal kleiner dan
1 0 % van de waarde van het porienvolume te zijn, of wel 1-5% van het totale volume van het
monster - tabel 31 - . De absolute grootte van de standaardafwijking is gelijk gesteld aan de
standaard-afwijking van het volume grond(deeltjes).
Voor alle gronden is bij de berekening van het volume der gronddeeltjes uitgegaan van eenzelfde
soortelijk gewicht van de grond. Als soortelijk gewicht is aangenomen 2,6. Dit blijkt een iets te lage
waarde t e zijn, zodat het porienvolume doorgaans enkele procenten van zijn absolute waarde te
laag is berekend. Voor controle is bij een aantal gronden het soortelijk gewicht namelijk bepaald').
Het gemiddelde soortelijk gewicht van de geanalyseerde gronden met minder dan 4,5 % humus ligt
bij 2,67. Het s.g. van de humusarme zwaardere gronden komt dicht bij de waarde yan 2,70. Humusrijke gronden met 4-5 % humus bezitten een s.g. van ongeveer 2,60. Zeer humeuze gronden zijn nog
lichter.
De bepaling van het s.g. is uitgevoerd in een pyknometer gevuld met water. Door het aanbrengen
van een grote onderdruk (ca 1atm.) en door langdurig schudden (tot 3 uur) is getracht de grond zo
goed mogelijk vrij van lucht t e maken. Een vergelijking van het s.g.,zoals door ons gevonden en
zoals door het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek is bepaald,
toonde geen belangrijke verschillen aan.
3. Veldcapaciteit. De veldcapaciteit is berekend als gemiddelde van de vochtbepalingen van grond
in ongeroerde ligging, die in februari of begin maart werden uitgevoerd. Deze grootheid is bepaald nadat de vorst uit de grond was getrokken en enkele dagen na regenval. Alleen bij grond*) De gegevens zijn voor belangstellenden ter inzage.
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lagen die meer dan 50 cm boven het grondwater lagen is het voorjaarsvochtgehalte gelijk gesteld
aan de veldcapaciteit - zie 00k 2.1.1.2. [7] - . Indien een grondlaag in het voorjaar nooit ver genoeg
boven het grondwater lag, is het vochtgehalte van deze Iaag in het late najaar soms als veldcapaciteit aangenomen. Dit is echter alleen onder omstandigheden gedaan, waarbij op grond van het
verloop van de regenval en de grondwaterstand aangenomen mocht worden, d a t het bovenliggendc
deel van het profiel weer op veldcapaciteit was gekomen. Indien een grondlaag nooit op voldoende
afstand van het grondwater was gelegen, is het vochtgehalte bij p F = 1,9 als veldcapaciteit van
deze Iaag aangenomen. Daar de veldcapaciteit geen scherp omschreven p u n t is, moet 00k worden
afgezien van een opgave van de standaardafwijking van deze grootheid. Van jaar tot jaar is een
schommeling van de veldcapaciteit van 2-3 gewichtsprocenten zeer wel mogelijk, zonder goed
aanwijsbare oorzaak.
4. Verwelkingspunt. Het verwelkingspunt van de verschillende grondlagen is berekend met behulp
van de formule uit 2.1.1.2. [8], of is afgelezen uit de lijnen van fig. 5.
5.6.7. Granulair-analyse, CaCO s -gehalte, humusgehalte. De granulair-analyse, de bepaling van de
percentages CaCO, en humus zijn uitgevoerd door het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek.
8. Chemische analyse. De chemische analyse van de grond is uitgevoerd met de Morgan-Venemamethode volgensde voorschriften van SCHUFFELEN, MuLLERen VAN ScHouwENBURG-zie 3.1.2. -

[37]

2.2.1.3. Verzamelde gegevensover de water- en luchthuishouding van de
proefplekken
1.Grondwaterstand. De grondwaterstand werd bepaald door het meten van de diepte onder maaiveld van de waterspiegel in een vertikale ijzeren buis, die in de proefplek werd geplaatst. Deze buis
is geperforeerd vanaf het diepste punt, 2-3 m onder maaiveld, t o t ca 50 cm onder de oppervlakte.
Het binnendringen van zand door deze perforatks werd tegengegaan door de buis te omwikkelen
met een strook jute. Na verloop van vier jaar bleek slechts een enkele grondwaterstandsbuis in het
ongerede te zijn geraakt. Door afzetting van ijzeroxyden op de jute-omkleding rond de perforaties,
reageerde de waterstand in deze buis niet meer op de grondwaterstand. Door het boren van een gat
in de grond naast een waterstandsbuis is de geschiktheid van de laatste snel te controleren.
2. Gewichtspercentage vocht. H e t vochtgehalte van de grond, uitgedrukt als percentage van de
droge grond, werd doorgaans bepaald van lagen met een dikte van 20 cm. Het bleek niet zinvol de
dikte van deze lagen kleiner te nemen, aangezien verschillen in het vochtgehalte van lagen met een
dikte van ca 10 cm niet betrouwbaar aangetoond kunnen worden bij de gevolgde werkwijze. De
lagen van o t o t 10 cm en 10 t o t 20 cm geven doorgaans het grootste verschil in vochtgehalten t e
zien.
De horizontale vochtverdeling over de proefplek geeft slechts kleine verschillen te zien. Er bestaat
een aanwijzing d a t het vochtgehalte van de bovengrond onder deboomkruinrelatief ietshogerligt.
Daar dit naar verhouding hogere vochtgehalte 00k in de winter wordt waargenomen, ligt het voor
de hand dit verschilte wijten aan de betere bodemstructuur van de grond onder de bomen, waar
de bovengrond minder belopen en bereden wordt - zie b.v. tabel 33 - . De vcchtbepaling werd gewo}nlijk uitgevoerd aan een monster samengesteld uit 6 submonsters, die u l de proefplek werden
genomen. Evenals bij de bepaling voor het porienvolume, zijn 00k bij de bemonstering voor de
vochtbepaling 2 X 2 grondmonsters onder de kruin van twee diagor.aalsgewijs tegenover elkaar
staande bomen genomen en twee monsters uit het centrum van de proefplek. De standaardafwijking van de vochtbepaling blijkt niet vaak groter dan 1 0 % van de waarde van het vochtgehalte t e zijn, of wel 0,5 t o t 2,0 gewichtsprocenten vocht, of wel 0,7 t o t 2,7 volumeprocenten
vocht. - zie tabel 32 - . De grootte van de standaardafwijking is in overeenstemming met de opgave van VERHOEVEN, 1953, I 3 en 4. De grootte van de standaardafwijking loopt vanaf het voorjaar t o t de zomer meestal iets op, hetgeen uit de plaatselijke vochtonttrekking door de wortels van
het gewas t e verklaren valt - zie tabel 32 - . Het laatstgenoemde is eveneens een verklaring voor de
grootte van de standaardafwijking op grotere diepte, dieper dan 1 m. Deze diepe grondlagen zijn
gewoonlijk slechts in tweevoud bemonsterd. De afwijkingen van het vochtgehalte van plaats t o t
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plaats in diepe grondlagen zijn in het droge najaar van 1953 bepaald. Een verdere afname van dc
standaardafwijking van weinig naar niet doorwortelde grondlagen valt niet waar te nemen.
3. Volumepercentage vocht. Het volumepercentage vocht, uitgedrukt als dikte van een Iaag water
per grondlaag, is berekend uit het gewichtspercentage vocht en het volumepercentage van de
grond en een aangenomen s.g. van de grond = 2,6. Het volumepercentage van de grond is constant
aangenomen zoals vele anderen o.a. MITSCHERLICH en BEUTELSPACHER, 1938, bij een soortgelijk
onderzoek 00k deden. Dit berekende volumepercentage vocht bezit een zelfde standaardafwijking
alshet gewichtspercentage vocht dat betrokken wordt op de verse (niet gedroogde) grond. De standaardafwijking van het volumepercentage vocht blijkt van 4-20% te kunnen bedragen, of wel
van 2-11 mm vocht per laag grond van 20 cm. Meestal is deze standaardafwijking niet groter dan
7 mm per laag van 20 cm dik - zie tabel 34 - .
Grafisch kan de vochttoestand van de grond op overzichtelijke wijze weergegeven worden met dc
z.g. vochtladder van D E ZEEUW, 1954. In deze grafische voorstelling (zie b.v. fig. 54 en 55)wordt
de hoeveelheid opneembaar vocht (het aanwezige aantal mm vocht - het aantal mm vocht bij het
verwelkingspunt) van de verschillende grondlagen vertikaal onder elkaar uitgezet, zodat op het
oog reeds een indruk van de totale hoeveelheid opneembaar vocht in een profiel kan worden verkregen. De punten van dezelfde laag op verschillende tijdstippcn worden met elkaar verbonden. Nu
komt het wel voor - zie fig. 30b.v. - , d a t de bovenlagen sterker uitdrogen dan tot het verwelkingspunt, zodat een negatieve vochttoestand aangeduid zou moeten worden. Daarom is in onze afbeelding van de vochtladder het niet beschikbare vocht aangegeven als dikte van de sport van de
vochtladder. Deze dikte kan dan eventueel inkrimpen als de grond droger wordt dan op het verwelkingspunt. Bij het aflezen van de hoeveelheid beschikbaar vocht in onze vochtladder, moet nu
op de totaal uitgezette hoeveelheid vocht een aantal aftrekposten in rekening worden gebracht.
Dit is echter een constante, tenzij de bovengrond verder dan tot het verwelkingspunt is uitgedroogd.
4. Vochtspanning volgens de tensimeter. De vochtspanning in de grond, gemeten als de onderdruk
van het water in een poreuze pot, die op een bepaalde diepte in de grond is geplaatst, werd bepaald
volgens aanwijzingen van RICHARDS c.s. 1937,en ROGERS, 1938. De poreuze potten werden geleverd
door de fa. Goedewaagen te Gouda. Ze werden vooraf gekeurd op een voldoende uniforme doorlatendheid. Als manometers zijn alleen kwikmanometcrs gebruikt. Behalve de pot, een plastic
verbindingsstuk tussen pot en stijgbuis en een rubber stop op de glasbuis, waren de tensimeters
geheel van glas. Van de opstelling geeft fig. 51een indruk. Aan de zuidzijde van de apparaten is, ter
bevestiging van de manometers en voor afscherming tegen de zon, een plank aangebracht ,die tot
25cm in de grond doordringt. De poreuze potjes werden vroeg in het voorjaar vertikaal in de grond
gebracht. Twee a drie dagen vo6r de aflezing werden alle tensimeters gecontroleerd en eventueel
ingelekte lucht werd vervangen door water. De plaats van de tensimeters is, in verband met de
grondbewerking, dichtbij de stam gekozen, een andere plaatsing leek om praktische overwegingen
niet mogelijk. Het bleek trouwens, d a t het verschil in de tensimeteraflezingen op verschillende
plaatsen van een proefplek in een tamelijk vochtige periode, bij lage pF-waarden, geen grote waarde
krijgt, zodat de plaatsing van de tensimeter bij de stam geen grote afwijkingen opgeleverd zal
hebben - zie tabel 35 - .
Een bron voor spreiding in de tensimeteraflezing is 00k het dagelijkse temperatuursverloop. Op
warme dagen geeft de tensimeter 's nachts hogere vochtspanningcn aan. De grootte van deze
schommeling - tabel 36 - werd van dezelfde orde van grootte bevonden als door andere auteurs,
b.v. RICHARDS c.s., 1937, is opgegcven.

In onze gevallen kon de dagschommeling vrijwel verklaard worden uit de uitzetting van het water
in de glasbuis, die de verbinding van de poreuze pot met de glasmanometer vormt. Een invloed van
de vochtopname door plantenwortels in de nabijheid van de tensimeterpot, zoals door REMSON en
RANDOLPH, 1958,werd verondersteld, is niet waargenomen. De hoge onderdruk, voornamelijk van
de tensimeters in de hogere grondlagen na de vorstnacht van 20t o t 21 maart 1953, moet op andere
wijze worden verklaard. Bij een sterke afkoeling van de bovengrond vindt een snel vochttransport,
waarschijnlijk in dampfase, naar deze afgekoelde lagen plaats, zodat de tensimeters een sterke
vochtonttrekking (negatieve vochtspanning) te zien geven. De tensimeters in de diepste grondlagen
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KIG. 51.

De opstelling van tcnsimeti-rs plek I.

F I G . 51. A set of tensiomelers. Plot Xr. I.
vertonen een nauwelijks merkbare dagelijkse gang. De inhoud van de glasverbindingsbuis wordt
bijdeze metersrelatief minder sterk verwarmd, zodat zijniet snel verandering i n d e aflezing te zien
geven. In het geval van nachtvorst vindt geen vochttransport uit de diepe lagen naar de oppervlakte plaats.
De p F , volgens aanwijzingen van de tensimeter, ligt te laag, zoals door W I N D , 1952,werd gevonden
en door KAUSCH, 1955, duidclijk is aangetoond. Er kan een niet verwaarlocsbaar verschil bestaan
tussen de vochtspanning in de bodem en de onderdruk in de tensimeterpot, zodat er een aanmerkelijke vochtspanningsgradient rondom de tensimeterpot bestaat. Dit is te verwachten, omdat
de vochtspanning in de tensimeterpot na het vullen van de tensimeter doorgaans lager is, dan in de
aangrenzende grond, terwijl dit verschil niet aanstonds en 00k niet geheel zal verdwijnen - zie de
bespreking van de vochtspanningsgradient rondom de poreuze potten in de vochttrappenproef in
2.1.1.4. [ 1 7 ] - .
Wij vonden iets soortgelijks. De vochtspanning volgens de tensimeter lag - zie fig. 10- steeds lager
dan de vochtspanning die gevonden werd uit de relatie van het vochtgehalte met de vochtspanning - zie 00k 2.1.1.3. - .
5. Radiculair gemiddeld percentage beschikbaar vocht. Zoals in 2.1.1.3. l s uitcengezet kan in een
bepaalde bodemlaag gesproken worden van een hoeveelheid voor de plant opneembaar vocht. Van
de aanwezige hoeveelheid moet, om de opneembare hoeveelheid te vinden, de hoeveelheid vocht
afgetrokken worden, die bij het verwelkingspunt nog in deze bodemlaag aanwezig is. Deze hoeveelheid opneembaar vocht kan in procenten worden uitgedrukt van de hoeveelheid beschikbaar vocht.
(De hoeveelheid vocht aanwezig bij veldcapaciteit minus de hoeveelheid bij het verwelkingspunt).
Wanneer het grondwater dicht onder de beschouwde grondlaag staat, is het percentage beschikbaar vocht meestal groter dan i o o 0 o . Indien een grondlaag verder uitdroogt dan tot het verwelkingspunt, hetgeen bij de bovengrond in droge perioden niet zelden voorkomt, dan kan het percentage beschikbaar vocht zelfs negatief worden. Uit de percentages beschikbaar vocht van alle
profiellagen kan een gemiddeld percentage berekend worden.
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In 2.i.2.i. [27] is betoogd, d a t de vochtopname uit de wortelzone nagenoeg evenredig zal zijn met
de worteldichtheid, zolang de vochtspanningsverschillen in de wortelzone niet te groot zijn. Hieruit volgt, dat de hoeveelheid opneembaar vocht in de verschillende lagen van de wortelzone beter
gewaardeerd kan worden met behulp van de worteldichtheid. Deze gegevens leidden ons tot de invoering van het begrip radiculair gemiddeld percentage beschikbaar vocht.
Het wordt berekend uit de volgende formule:
" / h.h. aanwezig opneembaar vocht in laag n
Z, I
—;—: r r r ;
—r—:
X percentagefiine wortelties in laag n
Q I max. h.h. beschikbaar vocht in laag n
= het radiculair gemiddeld percentage beschikbaar vocht.
n = aantal grondlagen uit de wortelzone, ieder met eenzelfde dikte.

\
=
I

Indien alle lagen even stcrk doorworteld waren zou het radiculair percentage vocht ( = de afkorting
van het radiculair gemiddeld percentage beschikbaar vocht) gelijk zijn aan het gemiddelde percentage beschikbaar vocht in het doorwortelde deel van het bodemprofiel. Bij het radiculair percentage vocht wordt echter meer waarde toegekend aan de vochttoestand in de dichtdoorwortelde
lagen. De standaard-afwijking in het ,,radiculair percentage" vocht is voornamelijk afhankelijk
van de standaardafwijking die in de bewortelingsopname optreedt. Veelal zal deze niet groter dan
2 0 % zijn.
Bij meerjarige gewassen zal de bepaling van het radiculair percentage vocht het nuttigst zijn. Voor
eenjarige gewassen met een wortelstelsel, d a t zich gedurende het seizoen sterk wijzigt, heeft h e t
radiculair percentage vocht alleen gedurende een zeer korte tijd betekenis.
6. Gemiddeld percentage beschikbaar vocht in de voedingszone. Zoals in 2.1.1.4. [ 2 I 1werd uiteengezet, is de vochttoestand van de bovengrond, die zowel rijk is aan opneembare plantenvoedingsstoffen als aan wortels, van groot belang voor de plant. Daarom is het gemiddeld percentage beschikbaar vocht in de voedingszone bepaald. Wij verstaan er onder het gemiddelde percentage beschikbaar bodemvocht in de grondlagen van 0-40 cm diep. De betrouwbaarheid van het percentage
beschikbaar vocht in de voedingszone (bij afkorting: het percentage vocht in de voedingszone)
wordt voornamelijk bepaald door de betrouwbaarheid van de vochtbepalingen. Op een standaardafwijking in de vochtbepalingen van ca 1 0 % moet gerekend worden. Daar de standaardafwijking
van de veldcapaciteit, als bovengrens aan de hoeveelheid beschikbaar vocht, niet bepaald is, valt
de absolute grootte van de standaard-afwijking niet aan te geven.
7. Volume lucht. H e t volume van een grondlaag, dat niet door gronddeeltjes of water wordt ingenomen, vormt het volume lucht. Dit volume is evenals het volume water uitgedrukt in volumepercentages. Aan het volume lucht kleven de standaard-afwijkingen van het porienvolume en van
het volume water; 2-7 volumeprocenten — tabel 37 - . Evenals de vochttoestand door een vochtladder weergegeven kan worden, is 00k de luchttoestand door een ,,luchtladder" weergegeven - zie
b.v. de fig. 52, 5 3 e n 6 4 - .
8. Koolzuurgehalte in de bodemlucht - . De kwaliteit van de bodemlucht wordt voor een belangrijk
deel gekenmerkt door het daarin voorkomende volumepercentage CO,. Het gehalte is bepaald
vlg. de methode SCHUFFELEN c.s., 1954. De nauwkeurigheid van de bepaling is volgens de genoemde auteurs 0,2 % C 0 2 - tabel 39 geeft enige waarden van deze grootheid - .

[38]

2.2.1.4. Beschrijving van detoestandop eenaantal proefplekken in boomgaarden
De gegevens van deze proefplekken zijn vastgelegd in de tabellen 38-40 of inde fig.
I-X, (in deel 3) en 52-57.
Voordat deze plekken afzonderlijk behandeld zullen worden, moet deopmerking voorafgaan, dat deopbrengst enopdeproefplekken inzekerezin zijn gegeven alsillustraties.
Zij ondergaan niet alleen de invloed van de vochthuishouding. Andere factoren, die
00k invloed kunnen uitoefenen op de opbrengsten, zijn echter bij de keuze van vergelijkbare proefplekken zoveel mogelijk gelijk gehouden. Wanneer deze overige factoren
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sterk verschilden is dit bij de beschrijving van de plekken vermeld. Een ondubbelzinnige bepaling van het vochteffect op de opbrengst zou een polyfactoranalyse vereisen. Deze was bij het aantal beschikbare proefplekken echter niet uit te voeren. De
opbrengstverschillen zijn dus waarschijnlijk, maar niet met volledige zekerheid, veroorzaakt door verschillen in de water- en luchthuishouding.
Omdat de vruchtbomen op een fruitperceel vrijwel overal dezelfde verzorging ontvangen,zijnbijvoorkeur tweeof meer proefplekken op eenzelfde perceelgekozen. Deze
situatie is de meest geschikte voor een vergelijking van de reactie van het gewas en
de toestand van debodem bij een verschillende waterhuishouding in de proefplekken.
[39] Kreekruggrond en poelgrondbeplant met de appelrassen Schone van Boskoop en Jonathan; deproefplekken 18en IJ.
Deproefplekken 17en 18waren beidegelegen in eenzelfde perceel met appelbomen.
De hoofdbeplanting met struikvormbomen van het ras Schone van Boskoop was voor
de bestuiving gemengd met Jonathan.
Op het gedeelte van het perceel dat uit kreekruggrond bestaat, was de groei van de
bomen zosterk, dat de helft gerooid moest worden omde resterende bomen voldoende
ruimte tegeven. De huidige plantafstand van 5x 5m opdepoelgrond en ca 7x 7m op
de kreekruggrond isnogmaar nauwelijks voldoende. De bladstand van de bomen was
steeds goed. De verdeling van de wortels over het profiel in de kreekgrond is fraai;
28% van de fijne wortels reikt nog dieper dan 60 cm, 9% dieper dan 80 cm. (De normale wortelverdeling in redelijke zeekleiprofielen geeft tabel 2). De beworteling in de
poelgrond iste ondiep; 70% van de fijne wortels bevindt zich in delagen van 0-40 cm
diep, tegen 50% in normale profielen. Slechts 2% komt dieper dan 80 cm, normaal
bereiken 5 tot 10% van de wortels deze diepte. Deze geringe worteldiepte vormt een
van de oorzaken voor de kleinere omvang die de bomen op dit profiel hebben bereikt.
- zie 2.1.1.4. [201-. De gemiddelde opbrengst in de jaren 1949, 1950,1952 en 1953lag
hoog. De Schone van Boskoop leverde gemiddeld in deze jaren een ,,werkelijke" opbrengst van ruim 50 ton per ha per jaar op de kreekruggrond, op de poelgrond van
ruim 20ton. De Jonathan gaf door meeldauwaantasting enigszinstelage opbrengsten;
op de kreekgrond van 25 ton en 11ton/ha op de poelgrond. De „calculatie-opbrengsten"moeten bijna alle lager becijferd worden dan de werkelijke opbrengst, omdat de
beplanting in3van de4gevallen te nauw isvooreenoptimale belichting. Opde kreekgrond worden zealdus40ton en opdepoelgrond 17ton bij Schonevan Boskoop, op de
kreekgrond 24ton enopde poelgrond 15ton voorde Jonathan.
De kreekruggrond, waarop proefplek 18is gelegen, behoort bij een systeem van kreken, dat gevormd werd bij een inbraak in een oud poelgebied. Deze secundaire kreekgrond is niet zo hoog gelegen als de oudere kreekgronden in de oudelandpolders uit
hetzeekleigebied,hijis00kwat zwaarderenkalkrijker. Het profiel met de bijbehorende
grondwaterstand blijkt zeergeschikt voordegroei van appelbomen. De profielopbouw
isalsvolgt: Dezware zavel, waaruit de bovengrond bestaat, gaat op 0,50 m over in
zavel. Pas op een diepte van meer dan 1,20m wordt dit profiel weer zwaarder. Dit is
het geval in de overgangslaag naar verslagen en verspoeld veen, die opca.i,8om aangetroffen wordt.

9°
De poelgrond, waarop proefplek 17is gelegen, lijkt weinig verjongd door de vorengenoemde inbraak. Deze zware, van oorsprong kalkarme lichte tot middelzware kleigrond vertoont nog steeds een slechte structuur. Door een intensieve ontwatering is
deze structuur wel verbeterd, maar ze is nog verre van goed. Alleen de bovengrond
verkeert door het hogere humusgehalte in een redelijke toestand. Poelgronden staan
reeds langbekend alsslechte fruitteeltgronden.
Het porienvolume van deze twee profielen vertoont minder verschil, dan men op het
eerste gezicht zouverwachten. Het bedraagt 40tot 50%.Aan descheuren inde grond
ontleent het poelgrondprofiel een belangrijk deel van zijn porienvolume. Dit volume
is echter van geringere betekenis voor de plant, omdat het geen ontsluiting betekent
tot het inwendige van de kluiten. Een kruimelige grond met een goede structuur is
voor deplantenwortels veelbeter ontsloten dan deze poelgrond met zijn prisma-structuur. Dezegeringere waarde van lagen met een slechte structuur wordt door de lagere
bijdrage tot het radiculair percentage vocht (dus via de ijlere beworteling in zulke
lagen) voor een deel tot uitdrukking gebracht. Het totale effect van een slechte
structuur op de water- en luchthuishouding van de plant is echter moeilijk kwantitatief aan te geven.
De hoeveelheid beschikbaar vocht is vooral in de ondergrond van de poelgrond lager
dan normaal. Het bedraagt slechts een 12-tal gewichtsprocenten. Het betekent, dat
dit profiel ruim 25% te weinig beschikbaar vocht vasthoudt. De chemische bodemanalyse toont aan dat deze profielen niet tot voedingsziekten in de bomen aanleiding
zullen geven.
De waterhuishouding in beide proefplekken is zeer verschillend. De kreekruggrond
kan als een goed vochthoudende en redelijk opdrachtige grond gekenschetst worden.
De poelgrond echter is meer gekenmerkt door uitersten in de vochttoestand. In de
winter en inhet voorjaar kan in vele jaren bijna van wateroverlast gesproken worden,
terwijl indrogezomerperioden debovengrond teveel uitdroogt.
De grondwaterspiegel in de kreekgrond bevindt zich midden in de winter op ruim
0,50 m onder maaiveld, in maart op 0,70 - 1,00 m en daalt gedurende de zomer en
deherfsttot 1,50a2,00 m. Deze grondwaterstand kan als gunstig beschouwd worden
voor de groei van de bomen; alleen de zeer lage grondwaterstanden in het najaar
lijken bij een enigszins te droge wortelzone minder gewenst. De grondwaterspiegel in
de poelgrond bevindt zich midden in de winter meestal omstreeks 0,30-0,50 m onder
maaiveld,inmaart ca 0,50 m en daalt daarna tot 0,80a1,20m in het najaar. Ondanks
deintensieve drainage - de drains liggen op8m afstand enzijn afgedekt met een dikke
laagsnoeihout - en de slootwaterstand die veellager isdan degrondwaterstand, bleek
deontwatering maar nauwelijks voldoende vooreen appelboomgaard. De grondwaterspiegelsteegnog te vaak boven eenpeilvan 0,50monderhet maaiveld.
De vochttoestand in de wortelzone was in de kreekgrond gunstig. Zowel het radiculair percentage vocht als het percentage vocht in de voedingszone duidden in de tijd
van de scheutgroei op een redelijk goede vochttoestand; ze daalden in deze periode
niet lager dan tot resp. 61% en 55%. In de laatste maanden voor de pluktijd komen
00k geen uitgesproken lage vochttoestanden voor; toestanden met lagere percentages
dan 25 werden niet waargenomen. In de poelgrond was de toestand veel minder gun-
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stig. Het radiculair gemiddelde vochtgehalte en het vochtgehalte in de voedingszone
daalden tijdens de scheutgroei soms tot resp. 40 en 30%. In de periode kort voor de
pluk wassomsweinigbeschikbaar vocht meer over.
De luchttoestand in de kreekgrond kan gunstig genoemd worden. In het groeiseizoen
was in allebodemlagen boven 0,60 m diepte meer dan 15 volumeprocent lucht aanwezig. In depoelgrondwordt een redelijke doorluchting, met meer dan 10% lucht in
denogdichtdoorwortelde laagvan0,40-0,60m,somspasbereikt injuni,of zoalsin het
natte jaar 1951, gedurende het gehele seizoen niet bereikt. De slechte doorluchting
van de ondergrond dieper dan 0,60 m levert een goede verklaring voor de spaarzame
ontwikkeling van de wortels in dit deel van het profiel. De kleinere afmeting van de
bomen op de poelgrond kan aan de slechte ontwatering en door de bijbehorende ondiepere beworteling,00k aan het lagere vochtgehalte in de wortelzone toegeschreven
worden. In de eerste jaren na het planten, toen de ontwatering nog slecht was, zijn
verschillende bomen op de poelgrond door wateroverlast afgestorven. Na een verbetering van de drainage zijn geen bomen meer uitgevallen, maar zij bereikten niet de
afmetingen van de bomen op de kreekgrond. De droge bovengrond in de zomer mag
00k mede verantwoordelijk worden gesteld voor de tragere jeugdgroei van de bomen
op de poelgrond. De vochtkarakteristiek van de poelgrond vertoont een steil verloop
tot een vrij hoge vochtspanning, daarna wordt ze vlakker (fig. 7,no.9 en 10). Dit
betekent, dat het percentage beschikbaar vocht een te geflatteerde indruk van de
vochttoestand geeft. Een groot deel van het beschikbaar vocht komt pas vrij bij hoge
vochtspanningen en isdusmoeilijk voor deplant beschikbaar.
[40] Schorgrond en plaatgrond beplant met de appel Schone van Boskoop op hoogstam; de
proefplekken 28en2Q
De proefplekken 28 en 29 - zie fig. I l l en IV - liggen in een ca 50-jarige hoogstamboomgaard met als hoofdbeplanting het appelras Schone van Boskoop op hoogstam.
Bij een eerste aanblik is het al opvallend, dat de bomen in de omgeving van proefplek 29, op de plaatgrond, kleiner zijn gebleven. In droge zomersstonden deze bomen
er vaak minder fleurig bij, ze kregen teveel geel blad. Door de sterke onderstam met
zijn intensieve beworteling zijn de bomen hoogstwaarschijnlijk behoed voor nog
ernstiger reacties op de droogte (vergelijk proefplekken 9en 9a).Voedingsziekten zijn
niet waargenomen op beide plekken; wellag de K/Mg-verhouding op plek 29 gevaarlijk hoog, zodat magnesiumgebrekverschijnselen in een nat jaar kunnen voorkomen.
De beworteling in het schorgrondprofiel was redelijk goed. De beworteling in de laag
van 0,80 tot 1,00m diep ontbreekt echter, terwijl daar een kleine 10% van de fijne
wortels zou moeten voorkomen. In het plaatgrondprofiel is de beworteling veel te
oppervlakkig. Dieper dan 0,40 m komt slechts 13% van de fijne wortels voor, hetgeen
J is van het percentage dat daar aanwezig zou moeten zijn. Het is uit deze ondiepe
beworteling verklaarbaar, dat debomen opdeplaatgrond kleinerzijn gebleven.
De opbrengst per ha is op de plaatgrond in alle jaren aanmerkelijk onder die van de
schorgrond gebleven, alleen 1953 vormt hierop een uitzondering. Door dit gunstige
jaar is het opbrengstverschil slechts 20%. De „calculatie-opbrengsten" over de jaren
1950 tot en met 1953zullen weinig verschillen, omdat de bomen op de plaatgrond te
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wijd en op de schorgrond iets te nauw zijn geplant. Hierbij moet de abnormaal gunstige situatie in 1953 buiten beschouwing worden gelaten. Een gemiddelde calculatie
opbrengst van 40 ton per ha op de plaatgrond kan zeker alsgoed beschouwd worden,
maar het is duidelijk, dat deze alleen bereikt zou kunnen zijn, indien de plantafstand
aangepast wasaan deafmetingen van debomen.
De schorgrond, waarop proefplek 28 ligt, behoort tot de goede fruitgronden uit het
zeekleigebied. In deze aflopende, kalkrijke, zavelige profielen, waar geen zandlagen
boven 1,00 m diepte voorkomen, ontwikkelt het fruit zich zeer goed. Een porienvolumevan ruim 50% duidt 00k opdegoedestructuur van degrond. Het lage porienvolume en percentage humus van de bovengrond wijzen er echter op, dat deze bovengrond een betere structuur zou kunnen bezitten. Wellicht is het zwarthouden van de
grond niet vreemd aan deze toestand. De maximale hoeveelheid beschikbaar vocht,
die ca. 15 gewichtsprocenten bedraagt (ca 20 volumeprocenten) is gunstig. De chemischetoestand kan 00k redelijk genoemd worden, hoewel het fosfaatgehalte gevaarlijk hoog ligt.
Deplaatgrond waaropproefplek 29isgelegen,behoort tot een groot complex gronden,
die door hun slechtere profiel in een ongunstig daglicht zijn komen te staan. Vooral
in droge jaren kunnen op deze profielen bij land- en tuinbouwgewassen gevoelige
oogstdepressies optreden. Het zavelige bovendek van dit profiel is slechts 40 cm dik
en vormt praktisch de begrenzing van de beworteling. Het onderliggende zand bevat
geen of uiterst weinig wortels. Of het lagere porienvolume van dit zand de oorzaak
van de ondiepe beworteling is,werd elders reeds uitvoerig besproken -GOEDEWAAGEN
c.s., 1955-;het lijkt ons wel aannemelijk.Hierbij moet 00k in aanmerking worden genomen, dat het porienstelsel in het zand zeer stabiel is. Scheurvorming, zelfs een geringe krimp, treedt in het zand niet op.Daardoor zal een wortel 00k geen kans krijgen
om,via tijdelijke scheurtjes of lossere pakking van het zand, door te dringen.
De fysische toestand van de bovengrond is matig. Ook op dit profiel vallen het lagere
porienvolume en het lage percentage humus van de bouwvoor op. Het vochtbergend
vermogen van detoch aldunne wortelzone isvrijlaag,nl. 12tot 14 gewichtsprocenten.
De rijkdom aan kalium leidde, zoals reeds vermeld, tot een te hoge K/Mg-verhouding
in het blad, die door de lage vochttoestand en matige stikstofvoorziening - zie 3.2.1. evenwel nog niet tot zichtbaar magnesiumgebrek bij de boom leidde. Ook het fosfaatgehalte is op dit droge profiel te hoog - 3.2.3. -. Zinkgebrek is echter op dit perceel
bij Schone van Boskoop niet waargenomen. Beide chemische factoren maken het
milieu voor het fruit dus zeker niet gunstiger op deze proefplek ten opzichte van de
voorgaande, hoewel dit noggeen grote invloed op de opbrengst behoeft te betekenen.
De vochttoestand in beide proefplekken is zeer verschillend. In de schorgrond was
er steedseen ruime hoeveelheid opneembaar vocht aanwezig in het groeiseizoen. In de
plaatgrond was het percentage beschikbaar vocht in de wortelzone af en toe slechts
klein. De radiculair gemiddelde percentages vocht liepen in de groeiperiode van de
bomen in de schorgrond niet verder terug dan tot 70%, in de plaatgrond evenwel tot
40%. De gemiddelde percentages beschikbaar vocht in de voedingszones liepen nog
iets verder terug n.l. tot 60% in de schorgrond en tot ruim 30% in de plaatgrond. De
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vochtspanning, gemeten als pF volgens de tensimeteraanwijzingen, liep in de schorgrond inhet groeiseizoen van de bomen meestal niet hoger op dan tot 2,2, afgezien
van de pF in de bovengrond. In de bovengrond kwamen welhogere vochtspanningen
voor. In de plaatgrond werden in de wortelzone en dieper dan 20 cm verscheidene
malen vochtspanningen gemeten hoger dan 2,2; de pF-waarde 2,3 werd verschillende
malen bereikt of overschreden1.
Een oplossing voor het verschil in de waterhuishouding van deze profielen geeft het
reeds genoemde verschil in beworteling. De ondiepe beworteling in de plaatgrond zal
tot een grotere vochtopname, dus tot een lagere vochttoestand, in de wortelzone leiden. Een tweede oplossing wordt gegeven door de diepte van het grondwater. In de
schorgrond loopt de grondwaterstand terug van 0,70 m in begin maart, 0,80 in half
april tot ca i,6o m eind September, in de plaatgrond in dezelfde periode resp.van 1,20
tot 1,30en verder tot 1,70m. Blijkbaar wordt in de schorgrond veel meer vocht aan
het grondwater onttrokken dan in de plaatgrond. De hogere vochtspanningen in de
diepere lagen van de wortelzone maken een geringer capillair vochttransport in de
plaatgrond aannemelijk.
De luchttoestand van beide proefplekken gaf geen moeilijkheden. In het groeiseizoen
was vrijwel altijd meer dan 20 volumeprocent lucht in de wortelzone aanwezig. Het
percentage koolzuur - tabel 39 - liep in de bovengrond van de schor- en plaatgrond
niet hoger op dan tot resp. ca 1 % en ca 2%. In de diepere lagen, i.e. op 0,50 m, liep
het percentage koolzuur iets hoger op nl. tot resp. 1,2en 2,4%. Het oplopen van het
koolzuurgehalte vindt vaak plaats indien de bovengrond nat wordt, zodat de onderliggende grondlagen moeilijker hun koolzuur door diffusie kwijt raken. De vrijwel
jaarlijks voorkomende, drogere toestand van de bovengrond en van de gehele wortelzone,geven de verklaring voor de tragere groei in dejeugd van de bomen op de plaatgrond. Een verklaring voor de uiteindelijk toch kleinere afmeting van deze bomen
ligt in de frequentie van de droge toestand op de plaatgrond. Een tijdelijke achterstand indegroeiwordt somswelingehaald - zie2.2.2.2.,de proefplekken H5 t/m H8 -.
Een parallel met de slechtere groei in ondiep doorwortelde profielen, 00k al zijn deze
niet uitgesproken droog in de wortelzone, is te vinden in de groei van planten in
potten met een verschillende diepte;zoalsdezewerd behandeld in 2.1.1.4., [(20].
Het vochtgehalte aan het eind van het seizoen tegen de vruchtrijping was nooit zo
laag, dat de vruchten niet uitgroeiden. Hierbij heeft 00k de uitgebreidheid en de grote
bewortelingsdichtheid van het wortelstelsel van de hoogstam esn gunstige rol gespeeld. Daardoor zijn de opbrengst-depressies in droge jaren meegevallen (vergelijk
de proefplekken 9en9a).
[41] Plaatgrondenbeplanlmetappel-en pererassen,deproefplekken 9t/m10en23t/m 25.
Wegens de moeilijkheden, die de waterhuishouding van plaatgronden in droge perioden oplevert en wegens de onbevredigende groei van vruchtbomen is een groter aantal proefplekken opplaatgronden gekozen dan opdeandere bodemtypen.
•Door de lateopstellinginhet voorjaar van 1950,i s d e p F i n d a t j a a r i n de plaatgrond blijkbaar niet
goed, te laag, bepaald. Een t e laat in het voorjaar geplaatste tensimeter geeft onbetrouwbare
aanwijzingen, daar de aansluiting van de poreuze pot aan de omringende grond onvolledig is.
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De proefplekken 9, 9a en 10- zie fig. V en VI - zijn alle op hetzelfde bedrijf gelegen,
maar op verschillende percelen. Het bedrijf is bekend om zijn droogte-gevoelige gronden. Plek 9a isgekozen naast plek io, om het effect van een besproeiing op plek 10 na
te kunnen gaan. Deze besproeiing is alleen na 1952 in droge perioden toegepast. De
beplanting was helaas niet uniform, wel zijn de cultuurzorgen en de bemesting nagenoeg dezelfde geweest op alle percelen. Hierdoor zijn alleen bomen van hetzelfde ras
op dezelfde onderstam vergelijkbaar. Strikt genomen iseen vergelijking van de vochttoestand van de grond 00k alleen onder eenzelfde beplanting toegestaan, maar dit
geldt minder streng dan bij de vergelijking van de bomen, omdat de vochtonttrekking
bij verschillende onderstammen met dezelfde groeikracht geen grote verschillen te
zien geeft.
De bomen op proefplek 9zijn relatief het beste gegroeid, aangezien de Jonathan op de
sterke zaailingonderstam op plek 10verreweg de grootste boom had kunnen vormen.
Debeplanting is op alleplekken te nauw, op de plekken 9a en 10voor rassen op zwakke onderstam bijna juist, maar voor de Jonathan op zaailingonderstam te nauw.
Opvallend isdegeringe hoogte, diede bomen opde slechtere plaatgronden - 9aen 10 bereiken. Op alleplekken was de bladstand meestal goed, alleen trad er in sommige
jaren enig magnesiumgebrek op, dat gezien de chemische bladanalyse, 00k verwacht
kon worden.
De beworteling was op proefplek 9 nog het beste. Dit was te danken aan een zavellaagje op 90 cm diepte. Enkele dikke wortels drongen door de scheidende zandlaag
heen en vertakten zich sterk in het diepere zavellaagje. Hierdoor bevindt zich nog
24% van de fijne wortels dieper dan 0,60 m. In plek 9a is de beworteling weer ondieper,slechts 10%van defijne wortelsis dieper dan 0,60'm aanwezig. De ondiepste beworteling tenslotte is te vinden in plek 10, waar de beworteling vrijwel beperkt is tot
de bovenste 0,50 a 0,60 m van het profiel. De oorzaaken van de ondiepe beworteling
zijn reedseerder besproken - GOEDEWAAGEN c.s., 1955 -.
De „calculatie-opbrengsten" per ha, indien de plantafstand van de bomen dus juist
was gekozen, gaven bij Jonathan op deze profielen geen grote verschillen te zien. De
bomen op de ondiepst beworteldeprofielenblijvendoorgaanskleiner.zodat in het algemeen deopbrengstopdeplaatgronden te laagligt.Wanneer de plantafstand goednauw
wordt gekozen zoalsop deze plekken, kan de produktie, zoals op de slechte proefplek
10, toch redelijk zijn. In een flink droog jaar, indien de wortelzone het verwelkingspunt bereikt zoals in 1949en 1955, kan op deze ondiepe profielen evenwel veel bladvaloptreden-BuTijN en VAN 't LEVEN, 1956-. De vruchten groeien in zo'n droog jaar
00k niet uit, zodat een normale oogst niet kan worden behaald - fig. 30 -. Indien er
een uitgesproken droog seizoen geweest was in de reeks van waarnemingsjaren - b.v.
zoals in 1947,1949,1955of 1959- zouden de gemiddelde opbrengsten van de ondiepst
bewortelde plaatgronden 00k gevoelig lager uitgevallen zijn. In 1950 was er 00k een
kleinereoogst dan normaal, maar na de zeer droge zomer van 1949 en het vrij droge
seizoen van 1950isdit niet verwonderlijk.
Doordat beurtjaren in het ras Allington Pippin veelsterker optreden dan in Jonathan,
is het opbrengstverloop van het eerste ras te onregelmatig om een goede beoordeling
van het produktievermogen op de proefplekken te verkrijgen. Dit ras schijnt minder

101

droogtegevoelig dan Jonathan, dat ook reeds als tamelijk droogte-resistent bekend
staat. Indien geen bladverwelking optrad, kon geen groot verschil in de afmetingen
van de vruchten op de vcrschillende proefplekken worden waargenomen - tabel 38 -.
Vorengenoemde plaatgrondprofielen zijn dus alle gekenmerkt door het ondiepe voorkomen van de zandondergrond onder de zavelbovengrond. De bovenste 0,40 m van
de drie profielen is vrijwel even zwaar, maar in pick 9 komt op 0,90 m in de zandondergrond een zavelbandje voor. Dit brengt een dusdanige verandering in de bewortelingen de waterhuishouding teweeg, dat het profiel nauwelijks onder de plaatgronden
gerekend mag worden. Dit geldt ondanks het feit, dat de zandondergrond in deze
pick reeds op ruim 0,40 m onder de oppervlakte begint, evenals in proefplek 10. De
zavelbovengrond in plek 9a begint op ruim 0,60 m, dus een 20 cm dieper. De sterke
onderstam van de Jonathan op plek 10 heeft dit ras behoed voor nog nadeliger gevolgen van de droogte.
De structuur van de bovengrond in deze plekken is redelijk, het porienvolume en het
humusgehalte zijn echter niet groot. De zandondergrond bezit een vrij vaste pakking;
het porienvolume in het zand ligt nauwelijks boven 40%. Het vochtbergend vermogen van het doorwortelde deel van het profiel is niet hoog; slechts 10-12 gewichtsprocenten. Dit feit, gecombineerd met de geringe bewortelingsdiepte, verklaart
grotendeels deongunstige reactie van debomen indroge jaren.
De chemische toestand van de plekken is gunstig, uitgezonderd de hoge kalitoestand
van de bovengrond.
De waterhuishouding in alle profielen isgekenmerkt door een goede vochttoestand in
het voorjaar. Voordat het groeiseizoen van de scheuten evenwel verlopen is, kan het
vochtgehalte gevoelig zijn gedaald, behalve in proefplek 9. In het laatst van het seizoen,bijdegroei van de vruchten,kan de vochttoestand in plek 10en in mindere mate
ook in plek 9a, tot te lagewaarden teruglopen, zoalsin 1955bleek - BUTIJN en VAN 't
LEVEN, 1956 -. Deze toestand is ook te danken aan de grondwaterstand; in maart is
dezeinplek 9ruim 0,50m,in plek 9aruim 1,00m en in plek 10ruim 1,10m onder het
maaiveld. Aan het eind van het seizoen, in oktober, zijn deze grondwaterstanden
evenwel gedaald tot resp. ruim 1,40, 1,50 en i,6o m onder maaiveld. De lage
vochtgehalten, die 's zomers voorkomen in de zandlaag onder het zavelbovendek,
tonen wel aan, dat bij grondwaterstanden dieper dan 0,50 m onder de zavellaag het
capillair contact tussen grondwater en wortelzone nagenoeg verbroken is. Slechts gedurende de eerste maanden van het seizoen kan in de plekken 9a en 10het grondwater
meewerken aan de vochtvoorziening van de wortelzone. Het radiculair vochtpercentage en het percentage vocht in de wortelzone liepen in juli in alle profielen af en toe
tot 40% terug. De besproeiing op plek 10, in 1953 en volgende jaren, zorgde hier na
juni voor hogere vochtgehalten dan in plek 9a. Onder natuurlijke omstandigheden
zou dit niet het geval zijn geweest. In de plekken 9 en 9a en in de controle plek (niet
beregend) bij plek 10, daalde de vochttoestand na juni soms nog sterk. In augustus
1949 en 1955 werd op plek 10 het verwelkingspunt bereikt. Op plek 9 werd dit punt
nooit bereikt, hoewel de bovengrond daar ook sterk uit kan drogen, veelal nog sterker
dan in deandere plekken.Het radiculair percentage vocht in de nazomer bleef in plek
9 meestal het hoogst. De vochtspanningen waren volgens de tensimeter het hoogst in
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plek 10. Voor juli werden op de plekken g en ga, in de lagen dieper dan 20 cm geen
pF-waarden hoger dan 2,2aangetroffen. In plek 10 werd deze waarde vaker overtroffen. Na juni werden speciaal in plekiosomslage vochtgehalten gevonden.Dit hindert niet indien een gedeelte van het doorwortelde profiel tegelijker tijd een hoger
vochtgehalte vertoont, zoals in plek g. Het geeft echter nadelige gevolgen als een
groot deelvan de wortelzone een zeer laag vochtgehalte bezit, zoals in plek 10.
De stoofperenaanplant op de plekken 23, 24 en 25 is 00k reeds beschreven doorD E
een perenaanplant, die op enigszins verschillende plaatgronden is gelegen - zie 00k fig. V en VI - .
Plek 23ligt op een vrij redelijk, maar nog te dun profiel, met 0,60 m zavel op zand.
Plek 24 vertoont in het profiel een zandlaag op 0,60-0,80 m diepte, die daarna weer
door een zavellaag van 20cmdikte wordt gevolgd.
Plek 25ligt op het meest ongunstige profiel, met een bovendek van nauwelijks 0,50 m
zavel gevolgd door zand.
De afmetingen van de bomen lopen sterk uiteen. De kroondoorsnede van de bomen
opdemeest gunstige plek isruim 2m groter; het hoogteverschil isca. 2,50m. Behalve
enigebladverbranding door bespuiting in drogejaren, was de bladstand goed.
Door de sterke zaailingonderstam, die voor de dichte beworteling van de grond verantwoordelijk is, zijn de bomen blijkbaar behoed voor verwelking in droge zomers.
Bomen op zwakkere onderstammen in de omgeving, vertoonden dan wel symptomen
van vochttekort. De behaalde werkelijke opbrengsten per ha liepen geheel parallel
met de boomafmetingen en bewortelingsdiepte. De percentages wortels dieper dan
0,60 m waren in de plekken 23, 24 en 25 resp.: 16, 18 (voornamelijk in de zavellaag
van 0,80-1,00 m diep) en 8%, terwijl de „werkelijke opbrengsten" 45, 54 en 33 ton
per ha bedroegen. Wanneer echter de „calculatie-opbrengsten" per ha worden berekend, blijkt dehoge ..werkelijke" produktie opplek24veroorzaakt tezijn doordat de
bomen ruimtevan de buurbomen besloegen en dus eigenlijk een veel lagere produktie
per ha opleveren.De„calculatie-opbrengsten" bedroegen52,40en46ton per ha. Door
de nauwe beplanting op plek 24 geeft de hoge produktie per boom een misleidende
indruk van de produktie per ha. Hoe de produktie bij een juiste plantafstand geweest
zou zijn vielniet nauwkeurig te berekenen. Naarmate de aanplant dichter iswordt de
berekening van de „calculatie-opbrengsten" uit de ..werkelijke" opbrengsten meer
speculatief. Het is inmiddels wel duidelijk, dat indien op een soortgelijk perceel als
waarop de proefplekken zich bevonden, de juiste plantafstand voor ieder profiel
gekozen zou kunnen worden, de produktie per oppervlakte-eenheid van plek tot plek
minder verschil zou vertonen. Bij de praktische uitvoering ontmoet een gevarieerde
plantafstand over een korte afstand bij de fruitteler evenwel zoveelbezwaren, dat aan
dezeverschillendeeisenaandeplantafstand maar ten delevoldaan zalkunnen worden.
Daardoor zullen de slechte plekken doorgaans te wijd en de goede plekken te dicht
beplant worden.
BARKER, igso, onder: „de slechte plek in boomgaard 5". Het betreft

Aan de beperkte invloed die droogteperioden op de bomen uitoefenden, hebben naast
de sterke onderstammen zeker 00k het grote porienvolume en het betrekkelijk grote
percentage beschikbaar vocht (14 tot 17gewichtsprocenten) in de wortelzone meege-
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werkt. Alleen in de slechtste plek (25) daalt het porienvolume in de wortelzone gevoelig onder de 50%. Ook het humusgehalte van de wortelzone in deze plek is zeer
laag, namelijk 1,35 %, terwijl in de andere plekken het gemiddelde humusgehalte in
delaag0-40cmnog i,8 %is.
De grondwaterstand in deze plekken wordt enigszins beinvloed door een diepe sloot,
die dichtbij plek 23 in het voorjaar het water wegtrekt. De jaarlijkse gang van het
grondwater voltrekt zich van maart -oktober op plek 23van ca 1,45m tot 1,80/2,00m
onder het maaiveld, opplek 24van 1,10/1,20tot 1,40/1,80monder het maaiveld en op
plek 25 van 1,20/1,30 tot 1,50/1,70m onder maaiveld. De daling van de grondwaterstand is dus het geringst bij het slechtste profiel. Toch heeft de dalende grondwaterstand weinig invloed op de slechte ondiepe profielen. Ook bij deze plekken raakt een
goede capillaire watertoevoer uit het grondwater vroeg in het seizoen verstoord; namelijk indien de grondwaterspiegel meer dan ca 0,50 m onder de wortelzone (onder de
zavellaag) daalt. Beide ondiepe profielen - 24en 25 - zijn als droogtegevoelig te kenschetsen. De pF volgens de tensimeteropstelling in plek 24was meermalen hoger dan
2,3 voor het einde van de periode met scheutgroei. Zoals in 2.2.1.3. is opgemerkt, zal
de vochtspanning afgeleid met de apparatuur van DONATH, dan nog aanmerkelijk
hoger liggen. Deze matige vochttoestand wordt ook weerspiegeld in de vrij lage
radiculaire percentages vocht en percentages vocht in de voedingszone tijdens het
groeiseizoen. Deze lagere vochtgehalten worden ook vroeger in het seizoen bereikt,
vergeleken met b.v.plek 28,zodat zehier de scheutgroei meer zullen schaden.
Het is intussen aannemelijk, dat de vochttoestand tijdens het onderzoek geen goede afspiegeling
was van de toestand tijdens de jeugd van de bomen. Tijdens ons onderzoek daalde in plek 25, begroeid met de kleinste bomen, de vochttoestand in de zomer iets minder dan in plek 23, begroeid
met grotere bomen. De bomen met de ondiepere beworteling in plek 25 zullen in de jeugd ongetwijfeld meer nadeel ondervonden hebben van de grotere schommelingen in de vochttoestand, dan
de bomen op plek 23. Indien deze groeiremming door de droge grond ieder jaar in de jeugd voorkomt, zullen de bomen deze achterstand ook nimmer inhalen en ook uiteindelijk kleiner blijven.

De vochttoestand op plek 23met de diepe beworteling bleek verreweg het beste. Het
radiculair percentage vocht daalde in deze plek niet beneden 70%, het percentage
vocht in de voedingszone niet beneden 60%.
Het volume lucht liet in de wortelzone van deze plekken in het groeiseizoen te wensen
over. In het groeiseizoen was het in de wortelzone steeds hoger dan 15 volume procenten. In plek 25 lag het soms wat hoger dan in de andere plekken, maar doorgaans
wordt het daar gedrukt door de lage porienvolumina. Het koolzuurgehalte van de
bodemlucht op 0,20 m en 0,50 m diepte liep in 1954 pas na het groeiseizoen op, tot
waarden van meer dan 2%. Dit lijkt niet van grote invloed.
[42] Verjongdepoelgronden methoge grondwaterstand, beplantmetdeappelZoete Ermgaard;
deproefplekken 1en2
De boomgaard, waarin deze proefplekken zijn gekozen, ligt in een laag gebied, waarin
hoge tot zeer hoge grondwaterstanden voorkomen - fig. VII en VIII -. Hoewel de
bomen van deze aanplant geen grote hoogte bereiken, kan de algemene toestand niet
ongunstig genoemd worden. Enkele lagere plekken in het terrein, vormen een uit-

104
Di«pU v.d.
bodwnloog
1 0-20cm
E M - 4 0cm

mmlucht pwgrondtoogtn p«rprofltl
0

i
40

A fNayf y
a

/

\

to

I

5^

r^

s/

/
I950
170

0

n

^
1951

I

I
40

\

N*

II

n

^
\

10

120

s

/

-—-

^

<:•

^

s

^

^
'*».

s

n 20-40cm

^ F^

19S3

1952

I 0-20cm

IH40- 60cm

$ ^
^
^N
/

BC60-B0cm

V

16(1

J

i

.

.

_

.

.
Data

F I G . 52. Luchtladder van proefplek no. J.
F I G . 52. A ir ladder of observation plot Xr. 1.
Ordinate: mm of air in the soil layers indicated.

zondering. Op deze plekken zijn, hoogstwaarschijnlijk door wateroverlast, enkele
appelbomen afgestorven. Meer verspreid, niet in doorlopende rijen, staan in deze
boomgaard appelrassen diegevoeliger zijn voor wateroverlast dan deZoete Ermgaard,
zoals Schone van Boskoop en Transparent de Croncels e.a. Deze rassen maken een
redelijke indruk, hoewel de bomen niet hoog genoemd kunnen worden. Minder gevoelige fruitgewassen als peer en pruim zijn eveneens aanwezig.
De rij struikvorm Zoete Ermgaard, waarin de proefplekken zijn gelegen, heeft 00k
enkeleuitgevallen bomen in een kleine inzinking van het terrein op 40m afstand van
plek 1.Blijkbaarkan debeplantingniet veelhogeregrondwaterstanden verdragen, dan
in de beschreven plekken voorkomt. De ontwikkeling en bladstand van de bomen op
de proefplekken was goed. Een boom op plek 1 vertoonde een enkele tak met enige
symptomen van zinkgebrek, maar dit leek van weinig betekenis.
Debehaalde opbrengst, van resp. 15en 18ton per ha op plek 1en plek 2, is bevredigend voor dit ras en zou bij een nauwere plantafstand tot ruim 20 ton per ha op te
voeren zijn. Het isduidelijk, dat degrootste bomen op plek 200k hier weer de grootste
werkelijke opbrengst per ha opleveren, maar bij een juiste plantafstand, zou plek 1
praktisch dezelfde opbrengst kunnen opleveren als plek 2.De grootte van de vruchten
gaf geen verschillen te zien - tabel 38-. De bewortelingsdiepte, beperkt door de hoge
grondwaterstand, blijkt zeerondiep in plek 1(slechts 13% van dedunne wortels komt
Oieper voor dan 0,40 m) en vrij ondiep in plek 2 (slechts 12% van de dunne wortels
komt dieper voor dan 0,60 m).
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Waarschijnlijk doordat dit perceel vroeger grasland is geweest, kan de fysische toestand van dewortelzonesin deze profielen goed genoemd worden. Het is aannemelijk
dat,doorhet hoge kalkgehalte in debovengrond van plek 1,het porienvolume daar nog
iets hoger ligt dan in plek 2.
Porienvolumina van ietsminder dan 50% tot meerdan 55° 0 moeten gunstig genoemd
worden.'. Daar het grondwater hier het meestevocht levert voor de plantengroei isde
exacte bepaling van het vochtbergend vermogen niet van grote betekenis. Het
veenonderdewortelzoneblijkt nogeenhoeveelheid chloornaardehoger gelegen grondlagen af te geven. Naast de hoge grondwaterstand kan 00k het chloor de beworteling
in de laag0,40 - 0,60 m van plek 1beperkt hebben, maar een grote invloed van chloor
1
H e t v o c h t b e r g e n d v e r m o g e n v a n d e z e profielen is n i e t b e p a a l d , o m d a t de v e l d c a p a c i t e i t uit d e
p e r i o d i e k e v o c h t b e p a l i n g e n n i e t b e p a a l d kon worden door de h o g e g r o n d w a t e r s t a n d e n in d e w i n t e r .
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F I G . 54. Vochtladder van proefplek no. 5.
F I G . 54. Moisture ladder of plot Nr. 5.
Ordinate: mm of water in the soil layers indicated.
The ,,rungs" of the ladder contain the unavailable moisture ( = niet beschikbaar vocht).
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is niet aannemelijk. Ook in droge zomers was geen spoor van chloorbeschadiging aan
de vruchtbomen waar te nemen.
De hoge grondwaterstanden zijn kenmerkend voor deze plekken. Begin maart is de
gemiddelde grondwaterstand ruim 0,40 m onder het maaiveld. In de zomer daalt ze
tot 0,70- 0,90 min plek 1,of tot 0,70- 0,80 m in plek 2.Door het hogere vochtgehalte
van het profiel begint destijging van het grondwaterpeil hier weervroegin het najaar;
meestal stijgt deze reedsin September, terwijl dieper ontwaterde fruitpercelen pas een
stijging in oktober of november te zien geven.
Het volume lucht wordt in de lagen dieper dan 0,40 m pas na juni van enige (al is het
van geringe) betekenis in plek 1 - fig. 52en 53-. Voordien iser vrijwel geenlucht aanwezig, zodat ook weinig wortels in deze lagen verwacht kunnen worden. In plek 2
komt soms voor juli nog weleen betekenende hoeveelheid lucht in de laag van 0,60 0,80 m voor. In natte jaren is deze hoeveelheid echter zeer gering. De spaarzame beworteling in de lagen dieper dan o,6o m is dus verklaarbaar. Het volume lucht in de
bovenste grondlagen wasdoor de goede structuur niet onbevredigend; volume percentages lager dan 10 kwamen in het groeiseizoeri zelden voor. Zowel het radiculair gemiddelde vochtgehalte als het gemiddelde vochtgehalte in de voedingszone geven de
hoge vochtigheid van deze profielen goed aan. In de wortelzone daalt het radiculair
gemiddelde vochtgehalte in plek 1niet onder 80%, in plek 2 niet onder 90% in het
groeiseizoen. Het gemiddelde percentage beschikbaar vocht in de voedingszone daalde
in deze periode niet beneden 80% in beide plekken.
De hogegemiddelde percentages beschikbaar vocht in het voorjaar laten ook zien, dat
de groei van de bomen in deze natte gronden pas laat in het seizoen onder optimale
omstandigheden plaatsvindt - vergelijk de vochttrappenproef uit 2.1.1.4. [x7l _ - I*1
plek 1 komen, ook innormalejaren, midden meinog percentages vocht in devoedingszone voor, van ruim 100%. Doordat een natte grond in het voorjaar ook langer koud
blijft, wordt het groeiseizoen in deze proefplekken dus aanmerkelijk bekort. Dit is een
van de oorzaken van de kleinere afmetingen van de bomen.
[43] Lichte kreekruggrondprofielenmet diepe en oniiepe grondwaterstanden, beplant met de
appelSchonevan Boskoop; deproefplekken 4, 5en6
Door zandwinning uit een hoog gelegen kreekrugprofiel werden binnen eenzelfde
appelperceel twee bodemprofielen met sterk uiteenlopende grondwaterstanden verkregen. Na het uitgraven van het diepgelegen zand is de 0,80 mdikke zavelige bovengrond van het oorspronkelijke profiel op plek 5, namelijk weer teruggezet op een
zelfde soort zandondergrond als eerst aanwezig was. Hierdoor konden twee bijna vergelijkbare profielen vergeleken worden met een grondwaterstandsverschil van bijna
1,00 m,- fig. IX en X, 54t/m 57 - .
De bomen op het hooggelegen niet vergraven profiel, waarop plek 4 is gelegen, bereikten slechts een matige hoogte en kroondoorsnee. In de „zandput" - plek 5- daarentegen werden de grootste bomen aangetroffen. In het onvergraven profiel werd
plaatselijk een licht storende kalkarme kleilaag in de wortelzone aangetroffen - plek
6-. Daardezestorendeband inplek4nietdikis,wordtzijninvloed nietvangroot belang
geacht op de afmetingen en de beworteling van de bomen en op de waterhuishouding
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F I G . 56. Schone van Boskoop/Z op een ontzand lichtzavelig kreekrugprofiel (proefplek 5);
goede grondwaterstand. Opname augustus 1949..
F I G . 56. Plot Nr. 5 in the dry month of august 1949.
Schone v. Boskoop on a moist sandy silt loam with agood water table.

van het profiel. De boomafmetingen van de Schone van Boskoop op plek 4 konden
niet nagegaan worden, omdat het ras daar niet aanwezig was. Op een iets afwijkende
plek met een lichte profielstoring beneden de wortelzone, op 0,80 - 1,00 m diepte,
konden wel afmetingen van vergelijkbare Schone van Boskoop bepaald worden. Het
bleek, dat deze bomen wat groter waren dan de bomen op het meest gestoorde profiel
(plek 6).
Zowelhet verschil in hoogte alshet verschil in kroondoorsnede was ongeveer i j m o p
een totale hoogte van 4,50 m en een kroondoorsnede van een kleine 7m van de bomen
op het droogste profiel. De verschillen in de werkelijke opbrengsten per ha waren dan
00k aanzienlijk. Opplek 5werd 78ton per ha geoogst, opplek 6,53ton per ha. Daar de
beplanting veel te dicht is in de zandput, komt de „calculatie opbrengst" op 27J ton
per ha. Decalculatie opbrengst op plek 6 (waarschijnlijk 00k op plek 4) van de Schone
van Boskoop ligt echter 00k op 27J ton per ha. Ook hier blijkt op droogtegevoelige
grond bij een goede plantafstand de opbrengst per ha op peil te kunnen zijn. Alleen
inzeerdroge zomers zoals in 1949, verminderde de opbrengst zichtbaar op de hoge
profielen. Het verwelkingspunt van de grond werd dan benaderd, getuige het iets
flauw hangende en soms gele blad (fig. 56en 57).Aan de tussengeplante peren waren
de gevolgen van de droogte in 1949veelbeter waar te nemen dan aan de appelbomen.

109

V ' ^lt
: « • ' - «

i>.

F I G . 57. Schone van Boskoop/Z op een lichtzavelig kreekrug profiel met een storende kleibank
(proefplek 6); diepe grondwaterstand. Opname augustus 1949.
F I G . 57. Plot Nr. 6, in the dry month of august l<)4<). Schone van BoskoopjS on a comparable soil
profile as in fig. 56 but with a clay horizon at 40-60 cm and with a deep groundwater level.

Hoewel het diep licht zavelige profiel in de plekken 4en 6 een diepe beworteling doet
verwachten, blijkt de vvortelzone zich toch tot 0,80 m diepte te beperken. Dieper
worden slechts resp. 11en 4% van de fijne wortels aangetroffen. Het zand op 0,80 m
diepte in plek 5beperkte de beworteling tot 0,80 m. In de storende kalkarme kleilaag
van plek 6 is de beworteling tamelijk ijl.
De structuur van de grond in deze profielen is redelijk. Het porienvolume evenals het
humusgehalte is echter niet hoog. Doordat de grondwaterschommeling zich diep in
het profiel afspeelt, is het porienvolume van de ondergrond in de hoge proefplekken
4 en 6 groter.
Behalve in plek 5, „de zandput", is de bovengrond zeer rijk aan kali; met het oog op
magnesiumgebrek te rijk. Ook het fosforgehalte van de grond isgevaarlijk hoog. Toch
werden geen gebrekssymptomen aan de vruchtbomen waargenomen. Het vochtbergend vermogen van dezegrond isgunstig,indemeestegrondlagen wordt omstreeks
15 gewichtsprocenten beschikbaar vocht gevonden. Alleen in de storende kalkarme
kleilaag van plek 6 is het vochtbergend vermogen veel te laag; n.l. slechts 10% beschikbaar vocht.
De grondwaterstanden zijn diep voor een zeekleigebied. De zomerdaling van de
grondwaterspiegel loopt in deplekken 4,5en6van resp. 1,70,0,80en 1,80min maart,

no
tot resp. 2,30,1,50en 2,40minSeptemberen oktober. Alleenin plek 5iserinde winter
een directe invloed van het grondwater op dewortelzone. Het volume lucht is dan 00k
geen beperkende factor voor de wortelgroei in deze profielen.
Het radiculair percentage vocht kan sterk teruglopen in het seizoen van de scheutgroei. In plek 5 daalde dit cijfer niet beneden 50%, in plek 4 soms tot ca 30% en in
plek6tot ca 35%, voordat demaand juliwas aangebroken. Ook het percentage vocht
in de voedingszone toont duidelijk de droogte-gevoeligheid van de hoge profielen. In
een behoorlijk droge tijd daalde dit gehalte in de plekken 4 en 6 tot bijna 10%, maar
bleef in plek 5 nog altijd ruim 40%, voor de maand juli aanbrak. In de latere maanden werden, in de jaren waarin de waarnemingen zijn verricht, geen lagere vochttoestanden aangetroffen. Een goede indruk van de vochttoestand in de plekken 5en 6
geven de „vochtladders", - ziefig. 54en 55- . Het isdus denkbaar, dat de scheutgroei
op dehoge plekken in dejeugd van debomen in verscheidene jaren beperkt werd door
vochttekort. Dit was blijkbaar de oorzaak van de kleinere afmeting van de bomen op
volwassen leeftijd. Bij eenjuiste plantafstand behoeft dit evenwel niet te leiden tot een
aanzienlijk lagere opbrengst aan fruit van de beplanting op volwassen leeftijd. Ook
door verschillende bodembehandelingsmaatregelen zou de opbrengst per boom op een
hoger peil gebracht kunnen worden en daarmee de kosten per ha verlaagd. Verhoging
van het grondwaterpeil of beregening van de plekken 4en 6 en diepploegen van plek
6 zal het fruitgewas in staat stellen een opbrengst op te leveren, zoals in plek 5, de
„zandput", is behaald.
[44]

2.2.1.5. Korte beschrijving van de toestand op een aantal proefplekken in
boomgaard en in bouwland
Als aanvulling op de voorgaande uitvoerige beschrijving van de toestand op een serie
proefplekken, volgt hierna een korte weergave van de toestand op een aantal andere
proefplekken. Het beeld, dat op deze plekken isverkregen, versterkt de indrukken die
in het voorgaande zijn verkregen. De voornaamste gegevens van deze serie proefplekken zijn opgenomen in de tabellen 41en42.
De produktieve perenaanplant op proefplek 16, met een vrij zwaar profiel, bezit een
goede vochttoestand in de wortelzone. Dit is voornamelijk te danken aan de goede
beworteling, die zich tot 0,80 m uitstrekt. Deze is het gevolg van een gunstig bodemprofiel en de grondwaterstand. De grondwaterspiegel daalt in het groeiseizoen van
0,60 a 0,70 m tot 1,00 a 1,20 m onder het maaiveld. De luchttoestand in het groeiseizoen isook nog gunstig te noemen, aangezien meer dan 10% lucht in de wortelzone
aanwezigis.Degegevensvandezeplekgevendetoestand opeenzwaarderegrondweer,
met een hoger grondwaterpeil dan bij plek 18.
Bij de proefplekken 19en 20, in eenzelfde perenperceel gelegen, valt het eveneens op
dat (zoals bij de plekken 9 -10 en 23 - 25) op een diep ontwaterde plaatgrond de opbrengsten van een nauwgeplant perceel nog redelijk kunnen zijn. Deze opbrengst
op het plaatgrond-profiel isnog bijna 70% van de opbrengst op een goed schorgrondprofiel. In zeer droge zomers is het verschil veel groter. De bovengrond in de plaatgrond droogt ook hier sterker uit dan in de schorgrond. Later in het seizoen, tegen de
rijping van het fruit, ishet gehele profiel in de schorgrond niet zelden droger dan in de

Ill

plaatgrond. De grotere en relatief nauwer staande bomen op de schorgrond zijn hiervan de oorzaak. Het verschil in grootte van de bomen zal ook hier aan de grotere uitdroging van de bovengrond in de plaatgrond toegeschreven moeten worden.
De slechtere groei opproefplek 21ten opzichte van plek 22,beidegelegen in eenzelfde
appelperceel, lijkt maar gedeeltelijk te verklaren uit het verschil in de vochthuishouding. Het verschil in het percentage beschikbaar vocht in de wortelzone is 10a 20%.
Volgens de tensimeter-aanwijzingen overschreed de vochtspanning in plek 21 voor
juli evenwel nooit een waarde van pF = 2,6, maar in plek 22 liep de pF wel op tot
waarden hoger dan 2,8.Het lichtere zavelprofiel van plek 21isniet veelondieper doorworteld dan het zavelprofiel van plek 22. Het magnesiumgebrek en de meer slempige
bovengrond leidden ons inziens in de eerste plaats tot het achterblijven in groei op
plek 21.
Een slechtere plek in een kersenaanplanting op kreekgrond, bleek het gevolg te zijn
van eenplaatselijk ondieper doorwortelbaar profiel. Debomen hierop,opplek7,waren
kleiner dan ophet dieper doorwortelbare profiel 8.Devochthuishouding opplek 7was
ongunstiger dan opplek 8.
Een vergelijkbare toestand komt voor op de proefplekken 12en 13in een appelboomgaard. Plek 12 ligt op een vrij dunne plaatgrond, plek 13op een schorgrond-profiel.
Het verschil in devochttoestand voor juliin dezeprofielen isaantoonbaar, maar het is
niet groot. Na het groeiseizoen, tijdens de maand augustus, putten de grote bomen op
plek 13de grond veel sterker uit dan de kleine bomen op plek 12. De appelbomen zijn
aanmerkelijk kleiner op de plaatgrond. Het verschil in produktie kan klein zijn bij een
aangepasteplantafstand, maarinwerkelijkheid bedroeg het 20%. Alleen in zeer droge
jaren komen grote verschillen voor in de produktie. Dit is het geval wanneer het blad
gaat verwelken in droge perioden - fig. 58en 59-. De beworteling blijft ook hier strikt
beperkt tot de zavellagen.
Plek 11 geeft een voorbeeld van een hoogstamboomgaard beplant met de appel
Schone van Boskoop. De bomen verkregen slechts een matige ontwikkeling - vergelijk de kroondoorsnede op plek 28 - . Deze beperkte ontwikkeling is in overeenstemming met delageradiculair gemiddelde percentages vocht en percentages beschikbaar
vocht in de voedingszone. In drogezomersverwelkten de bomen.
De situatie op de plekken 7, 8, 11, 12en 13vertoont dus veelal overeenkomst met de
toestand op de uitvoeriger behandelde plekken 28en 29,9-10en23-25.
Een beschouwing van de toestand op de plekken 14 en 15, uit een perenaanplant,
leidde tot de conclusie, dat - zoals bij de plekken 1en 2- een zeer hoge grondwaterstand in de winter en een hoge grondwaterstand in de zomer wel de afmetingen van
de bomen beperkten, maar geen beschadiging van het gewasgaven. In het lage kreekbeddingsprofiel van plek 15 kwamen in de winter vaak grondwaterstanden voor, die
haast tot aan het maaiveld reikten, terwijl in plek 14 de grondwaterstand in die
periode niet vaak hoger dan tot 0,50 m onder het maaiveld steeg. De invloed van de
hoge grondwaterstanden in de zomer, isin de plek 15goed merkbaar; dieper dan 0,60
m worden geen wortels aangetroffen, terwijl op plek 14 nog 4% van de fijne wortels
dieper dan 0,80 m voorkomen. De zomergrondwaterstand in plek 14daalt ca 0,60 m
dieper (tot ca 1,40m)dan in plek 15.Deluchttoestand in plek 14wasgoed,maar in de
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F I G . 58. Ellison's Orange/M II op een droogtegevoelige plaatgrond (bij prcefplek 12).
Opname augustus 1949.
F I G . 58. Plot Nr. 12 in the dry month of august i<)4<).
Ellison's OjM II on a dry ,,plaat soil", consisting of ca 40 cm of silt loam underlain by rather coarse
sand. Shallow rooted tree.

bodemlagen van plek 15 kwam dieper dan o,6o m slechts zelden meer dan 10% lucht
voor.
Een vergelijking van de afmetingen van de appelbomen opde plekken 67en 68 met de
vochttoestand van de bodem, leidt tot de conclusie, dat bij eenzelfde bewortelingsdiepte, een verschil van 20% (radiculair gemiddeld) beschikbaar vocht in de eerste
helft vanhetseizoenop denduurtochaanleiding geeft tot een aanzienlijk verschilin de
boomafmetingen.
Een vergelijking van de situatie in de akkerbouw met de toestand in de fruitteelt kan
van belang zijn voor de voorspelling van de groei van fruit op gronden die bij de
akkerbouw in gebruik zijn. Ook voor de coordinate van maatregelen voor de akkerbouw en de fruitteelt, b.v. die op het gebied van het polderbeheer, kan de kennis van
de toestand in de akkerbouw van betekenis blijken te zijn. Daarom worden enkele
voorbeelden gegeven van de vochttoestand op plaat- en schorgronden, beteeld met
akkerbouwgewassen (tabel 42). De produktie van de gewassen is bij eenzelfde verzorging van het gewas en de bodem op schorgrondprofielen meestal hoger dan op
plaatgronden.
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F I G . 59. Ellison's Orange/M II op een goed schorgrond profiel (bij proefplek 13).
Opname augustus 1949.
F I G . 59. Plot Nr 13. Ibidem fig. 58.
A good „schorpro/ile" consisting of 80 cm of silt loam underlain by coarse sand. Rather deep rooted tree.

Diepploegen, waarmee zowel de beworteling als de waterhuishouding in het profiel
verbetert, geeft op den duur meestal wat hogere opbrengsten. In de beginperiode, als
de bovengrond zich nog niet gezet heeft, geeft vooral het stuiven van het plaatzand
veel moeilijkheden. Plek 53,op een gediepploegd perceel, naast het niet gediepploegde
perceel waarop plek 54 was gelegen, gaf behalve een diepere beworteling een minder
lage vochttoestand in het groeiseizoen en bijgevolg hogere opbrengsten te zien.
In het algemeen komen de grootste verschillen in de vochttoestand van schor- en
plaatgrond tot uiting na de maand mei, maar vaak is voordien al een slechtere stand
van het gewaswaar te nemen. Dit kan veroorzaakt worden doordat de bovengrond in
de plaatgrond-profielen meer uitdroogt, vooral als gevolg van de ondiepe beworteling
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F I G . 60. De groei van Luzerne op een gedraineerd perceel plaatgrond, dat doorsneden werd door
kreekjes, waar een meer slibhoudend profiel ontstond.
Proefplek 51 (een diep slibhoudend kreekprofiel) op de voorgrond,
Proefplek 52 (40cm zavel op plaatzand) meer op de achtergrond.
De stroken hoger opgegroeide Luzerne staan op het vergraven profiel boven de drains.
Opname augustus 1949.
F I G . 60. Lucerne growing on a tile drained parcel mainly consisting of ,,plaat soil" profiles but
traversed by former creeks which left better profiles. On the foreground plot Nr. 51 (a deep sandy loam)
profile of a former creek; on the background plot Nr. 52 (a shallow sandy loam profile over sand) on the
,,plaat soil" profile.
The ridges of higher grown lucerne follow the disurbed soil profile over the tile draines where a deeper
root penetration occurs. August 1949.

die in deze profielen voorkomt. Verschillende landbouwgewassen, evenals vruchtbomen, reageren op een droge voedingszone met een beperkte bovengrondse ontwikkeling. In zeer droge jaren en met gewassen die veel vocht verbruiken, kunnen
grote verschillen in opbrengst voorkomen. In dit gevalgeven degewassen op de plaatgronden een tijdelijke of blijvende verwelking te zien. Op de plaatsen waar drainsleuven zijn gemaakt, staan de gewassen dan veel guller - fig. 60 -. Dit moet in de
eerste plaatsworden toegeschreven aan een betere watervoorziening, die het gevolg is
van een diepere doorworteling en van een meer slibhoudend profiel.
Op profielen waar de akkerbouwgewassen minder goed groeien, gedijt 00k het fruit
minder goed. Omdat verschillende akkerbouwgewassen hun groeiperiode vroeger beeindigen dan fruit, ontsnapt de akkerbouw vaak grotendeels aan een late droogte-
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periode. Anderzijds zijn de jonge akkerbouwgewassen met een nog weinig ontwikkeld wortelstelsel veel gevoeliger voor een droge toestand in de (boven)grond.
Doordat fruitgewassen meerjarig zijn en een blijvend gewas vormen, tonen ze de invloedvan jarenlang voortgezette, minder gunstige groeivoorwaarden veel opvallender
dan de akkerbouwgewassen, die na een of enkele groeiseizoenen weer verdwijnen, of
periodiek worden gemaaid.
[45]

2.2.2. DE INVLOED VAN DE BODEMBEHANDELING OP DE WATER- EN
LUCHTHUISHOUDING VAN DE GROND

Nadat in de voorafgaande paragrafen een algemeen beeld is gegeven van de waterhuishouding in zwartgehouden boomgaarden, wordt in deze paragrafen de invloed
nagegaan van enkele belangrijke bodembehandelingsmaatregelen, als het bedekken
en laten begroeien van de grond. Verder wordt aandacht geschonken aan de gewassen, die worden gebruikt als groenbemesting, of als grasbegroeiing en aan de bedekking met stro.
Door verschillende onderzoekers ismelding gemaakt van de vochtconserverende werking van een mulch, een dode bodembedekking. Ook de toename van het beschikbaar
vocht onder een mulch is reeds door ANTHONY, 1931, beschreven. Een uitvoerige bespreking van de mulch-effecten, aan de hand van een uitgebreide literatuurstudie,
geven JACKS C.S., 1955. De invloed op de vochttoestand van de grond blijkt zeer belangrijk, maar ook de invloed op de temperatuur en op de minerale voeding van de
plant kunnen van groot belang zijn. Uit de meer klassieke onderzoekingen op het gebied van het mulch-effect, willen wealleen noemen het werk van RUSSEL, 1939, SHAW
en SOUTHWICK, 1936, STEPHENSON en SCHUSTER, 1945Het onderzoek van RUSSEL werd uitgevoerd met potten. Het bleek, d a t een 4 cm-dikke mulchlaag
de evaporatie tot 9% van de verdamping vanaf vochtige zwarte grond kon reduceren. Indien de
zwart gehouden grond opdroogt, wordt het verschil veel kleiner. Een dikkere strobedekking met
meer dan 20 ton stro per ha gaf in RUSSEL'S proeven geen verdere afneming van de evaporatie.
Het onderzoek van SOUTHWICK, STEPHENSON en SCHUSTER werd in boomgaard uitgevoerd. Het
toonde grote verschillen aan in het vochtgehalte van de grond onder een mulch en in onbedekte
grond.

Deuitputting van de vochtvoorraad in degrond door deonderbegroeiing is reedslange
tijd bekend. Veeloudere literatuur opdit gebied geven KEMMER en SCHULZ, 1938. Het
nadelige effect van gras werd ook opgemerkt door ANTHONY c.s., 1948.Wanneer men
vochtconcurrentie moet vermijden in de eerste helft van het groeiseizoen, zal de begroeiing pas ingezaaid moeten worden in de tweede helft van de zomer. De vochtonttrekking door dezegewassen vindt dan later plaats. Er ontstaan meestal grotere
verschillen in het vochtgehalte van de voedingszone tussen zwarte grond en begroeiing, wanneer de begroeiing in de voorzomer is ingezaaid. Dit werd ook door
LOHRKE, 1956, in Oost-Duitslandvastgesteld. Verschillendegewassenzijn bekend door
hun sterke vochtopname - zieo.a. BROWNING, 1946- . Luzerne b.v.wordt mede daarom niet aanbevolen voor jonge aanplantingen op normale of drogere bodemprofielen.
Ook doorhet uitgebreide werkin East Mailing- zieb.v. GOODE en WHITE, 1957- is de
invloed van de begroeiing op de vochttoestand aan het licht gebracht. GOODE, 1955a,
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nam waar, dat onder vaak gemaaid gras een hoger vochtgehalte in de grond aangetroffen wordt. Dit valt ook te verwachten wegens de ondiepere beworteling die een
frequent gemaaide grasmat krijgt - KLAPP, 1951, CRIDER, 1955 -.
De invloed van de grondbewerking op het gemiddelde vochtgehalte van een bodemprofiel bleekmeestal niet van grote betekenis. Voornamelijk debovengrond ondergaat
deinvloed van dezebewerking. VERHOEVEN, 1953,diezijn waarnemingen in zuidwestNederland uitvoerde, kon evenmin een grote invloed van een oppervlakkige grondbewerking vaststellen.
[46]

2.2.2.1. Beschrijving vandetoestandopeenaantalproefplekken inZeeland
onder invloed van de bodembehandeling
De invloed op korte termijn van enkele sterk verschillende bodembehandelingsmaatregelen is nagegaan op een serie kleine proefplekken. De gegevens van deze
proefplekken zijn op overeenkomstige wijze verzameld als bij de serie proefplekken,
die in het voorafgaande zijn besproken - zie tabel 43 en de fig. XI - XIV -. Daar de
meestebehandelingen slechts over een tijd van 3a 4jaar zijn uitgevoerd, isde nadruk
gelegd op de invloed van de bodembehandeling op de vocht- en luchttoestand van de
proefplekken. De ligging van de plekken is aangegeven op fig. 49. Er zijn 4series van
plekken aangelegd, iedere serie - 1 - VI, 57 -59,60 -62en 63-65- is gelegen in dezelfde aanplanting, zodat ze, behalve de bodembehandeling, dezelfde fruitteeltkundige verzorging ontvingen.
De volgende systemen van bodembehandeling zijn op de proefplekken in vier verschillende fruitpercelen nagegaan:
1. De grond is blijvend met stro bedekt. De eerste maal wordt een bedekking naar
40 ton droog stro per ha aangebracht. In ieder volgend voorjaar wordt de bedekking
aangevuld met 20 ton stro per ha. De strolaag is meestal voldoende dik om een onkruidbestrijding overbodig te maken - de plekken I, 57,60 en 63 - .
2. De grond wordt gedurende het gehele jaar zwartgehouden. Het aantal grondbewerkingen is zoveel mogelijk beperkt en ze zijn zo ondiep mogelijk uitgevoerd - de
plekken II, 58,61en 64- . Op een helft van plek II iseen intensievere en soms diepere
bewerking uitgevoerd. De diepere bewerking bestond uit spitten i.p.v. schoffelen.
3. De grond blijft gedurende het gehele jaar met gras begroeid. Het uitgezaaide grasmengsel op dezeplekken bevat geen grove grassen - de plekken III, 59,62en 65- . Op
de helft van plek III is de maaifrequentie opgevoerd van eenmaal per maand, zoals
op de overige plekken is uitgevoerd, tot tweemaal per maand. Na juli werd niet meer
gemaaid. Soms is ook in een vroegere periode niet gemaaid, als de grasgroei te gering
was om een maaibeurt noodzakelijk te maken.
4. Degrond wordt met groenbemestingsgewassen beteeld - de plekken IV, Ven VI - .
Het begin van de groeiperiode van de groenbemesters viel zoveel mogelijk na, of
op zijn vroegst samen met het eind van de periode met de grootste scheutgroei
van de vruchtbomen. Doorgaans werden eenjarige gewassen geteeld. Na de groeiperiode van de groenbemesting, of na het uitrijden van het gewas, werd door een bewerkingdegrond onbegroeid gehouden en kreeg slechts een lichte begroeiing met on-
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kruiden. Opdeplekken Ven VIwerd aan degrond resp.20ton stadscompost en 40 ton
stalmest per ha per jaar verstrekt.
Op de plekken I tot VI isde bemesting zodanig uitgevoerd, dat de toevoer van hoofdelementen voor iedere plek dezelfde is. Alleen de met gras begroeide plek III kreeg
100 kg N/ha extra. De plekken op de overige percelen kregen dezelfde bemesting.
Debeplantingopdeplekken I tot VI wasnauw,zodat deondergrond vrij sterk beschaduwd was. Per proefplek waren 2 perebomen Prdcoce de TreVoux op zaailing onderstam en 2bomen op de kweeonderstam alsproefbomen aanwezig- zie00k tabel 43 en
fig. XI - . Omdat de plekken I en II meeropeen met plaatgrond vergelijkbaar bodemtype stonden, waren de bomen daarop minder goed ontwikkeld, dan op de plekken
III en IV, die op een goede schorgrond stonden. Wegens het optreden van een zandlaag in een diepere laag van de wortelzone, namen de plekken V en VI een tussenpositie in, tussen I en II enerzijds en III en IV anderzijds. Wegens deze bodemkundige- en beplantingsverschillen, kon de reactie van het gewas op de bodembehandeling niet scherp nagegaan worden. Ook aangaande het effect van de bodembehandeling op de vochttoestand van de grond kon alleen een kwalitatieve indruk
worden verkregen.
De vochttoestand van de grond in deze aanplanting was redelijk op de schorgrondprofielen, matig op de met plaatgrond vergelijkbare profielen (veldjes I en II). Het
radiculair percentage vocht op deze plekken daalde vrijwel nooit beneden 50%. Het
percentage beschikbaar vocht in de voedingszone daalde in het groeiseizoen soms tot
lage waarden (tot 30%). De grondwaterstand is vrij diep; ze daalt van 0,50 - 1,00m
in maart tot 1,50- 1,90m aan het begin van de herfst. Deze lage grondwaterstand is
een van de oorzaken van de diepe beworteling in deze profielen. In de goede schorgrondprofielen is nog ca 30% van de fijne wortels dieper dan 0,80 m aanwezig. De
invloed van de bodembehandeling op de beworteling was na drie jaar nog onduidelijk.
Uit fig. 61- vergelijk fig. 62 - blijkt dat er een groot aantal zeer oppervlakkige worteltjes onder het strodek voorkomt. Dit isbij andere bewortelingsopnamen nog duidelijker naar voren gekomen.
De plekken 57 tot 59 zijn beplant met de peer Pr^coce de Trevoux op de kweeonderstam - zie tabel 43 en fig. XII -. Deze aanplant was amper volgroeid, zodat er nog
vrij veel licht op de grond kon vallen. Vergeleken met de voorgaande plekken was de
grond hier veel zwaarder. De grondwaterstand was aanmerkelijk hoger. De beworteling van deze bomen was goed, maar niet zeer diep (20% van de fijne wortels bevond
zich dieper dan 0,80 m), hetgeen uit de hoge grondwaterstand verklaard kon worden.
Degrondwaterstand daaldevan 0.40 min maart tot ca 0.90 m in September en bleef
een groot deel van het groeiseizoen in de wortelzone. Enige kwel (van zeewater) naar
deze plek, die in een buitenpolder tegen de Zandkreek was gelegen, zal de verklaring
kunnen geven voor deze hoge grondwaterstand. Het iszelfs verwonderlijk, dat de beworteling zich nog zo diep uitstrekte, aangezien in het groeiseizoen het volume lucht
beneden 0,80 m bijna verwaarloosd kan worden.
Het porienvolumevan dit profiel is vrijwel normaal. Het zal echter, gezien het scheuren van dezezwaregrond, niet constant zijn. Het volume lucht kan in de droge tijd wel
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F I G . 64. Luchtladder van proefplek
no. 61.
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F I G . 64. Air ladder of observation plot
Nr. 61 (compare with fig. 52).

eens 5% hoger uitvallen, dan is berekend. (Het porienvolume werd in het najaar bepaald). De vochttoestand van de grond was redelijk goed. Het radiculair percentage
beschikbaar vocht in de zwartgehouden grond daalde niet beneden 50%. In de voedingszone Hephet percentage beschikbaar vocht tot 40% terug. Uit de trage beweging
van het vocht in dit zware profiel, is deze droge bovengrond bij een vrij hoge grondwaterstand te verklaren.
Op een vochtig duinzandprofiel lagen de dicht beplante plekken 60 en. 62, met de
appel Transparent de Croncels op zaailing onderstam - zie tabel 43en fig. XIII -. Op
een gedeelte van dit perceel, dat een weinig lager is gelegen. trad ernstige schade op
gedurende de hevige voorjaars-regenval met bijbehorende hoge grondwaterstanden in
1951. Het profiel bestaat uit een humusrijk zwart bovendek dat ca 0,40 m dik is. De
vochtberging in het humeuze deel van het profiel is zeer goed. Het was door de hoge
grondwaterstanden in het voorjaar evenwel moeilijk, om de veldcapaciteit te bepalen
door middel van vochtbepalingen in grondmonsters uit deze plek. Door het hoge
vochtgehalte, dat doorlopend in deze grond aanwezig is, valt 00k het porienvolume
niet gemakkelijk te bepalen. Het lijkt waarschijnlijk, dat het porienvolume in de
zomer hoger ligt dan het volume dat op de figuur is vermeld. Door de hoge grondwaterstand is de beworteling zeer oppervlakkig, slechts 6% van de fijne wortels bevindt zich dieper dan 0,40 m.
Tijdens de wortelopname, die na het zomerseizoen van 1951werd uitgevoerd, bleken
zich vele dode wortels in de lagen dieper dan 0,20m te bevinden - fig. 63-. De grondwaterstand zinkt gewoonlijk vanaf 0,50 m onder maaiveld in maart tot 0,70- 0,90 m
in September. Doorondergrondse toevoer uit eennaburig hogerduingebied, wordt het
grondwater hier aangevuld. De vochttoestand ismeestal gunstig; in natte jaren blijkt
de grond zelfs te nat. In zwartgehouden grond daalde het percentage opneembaar
vocht niet beneden 75% in de voedingszone (diehier praktisch allewortels bevat). De
luchttoestand in de grondlagen dieper dan 0,20 m is zeer slecht; meestal komt pas na
juni een meetbare hoeveelheid lucht voor in dit gedeelte van het profiel - zie de
„luchtladders" fig. 64 -.
De plekken 63,64en 65zijn gelegen op een vrij droge duinzandgrond - zie tabel 43 en
fig. XIV - . De aanplant isniet tot eenbevredigende ontwikkeling gekomen. Debomen
bleven te klein,zodat er veellicht op degrond viel.
De aanplant in deze boomgaard is 00k vrij onregelmatig.Ze wordt gevormd door ver-
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schillende appelrassen opsterkeonderstam.Doordezeverschillen vanveldje tot veldje,
kon het effect van de verschillende bodembehandelingen niet scherp worden bepaald.
In zeer droge zomers vertoonden de bomen op deze plek af en toe een slechtere bladstand; te veelgeelblad met bladval waren desymptomen. De humushoudende bovenlagen zijn ca 0,50 m dik op dit humusarme profiel. De beworteling beperkt zich tot
een laag van 0,60 m dikte. Het lage porienvolume (37%) in de ondergrond is 00k niet
gunstig voor de beworteling. Degrondwaterstand zinkt van 0,40 a 0,50 m onder maaiveldinmaart, tot 0,70 a r.oo m in September. De vochttoestand van dit profiel is zeer
afwisselend. Indien degrondwaterstand flink zakt, kan men zeggen dat 00k het gehele
doorwortelde profiel droog wordt getrokken. In de zwarte grond wisselt het radiculair
percentage vocht van 60tot 200%. In devoedingszone daalde het percentage beschikbaar vocht somstot nauwelijks 40%. In degrondlagen ondieper dan 0,60misde luchttoestand van de grond gunstig.
Tijdens de korte duur van de behandeling kwamen geen sprekende reacties van het
proefgewas op de verschillende percelen naar voren. Alleen opde stroplek I werd meer
ijzergebrek in de bomen waargenomen, dan op de vergelijkbare plekken.
Vooralde strobedekking had een grote invloed opde vochttoestand van debodem. Op
alle plekken bleek het vochtgehalte onder de strobedekking hoger te liggen dan in
zwartgehouden grond, terwijl met name het vochtgehalte in de voedingszone hoger
lag. In plek I (met een strobedekking) daalde het percentage beschikbaar vocht in de
voedingszone slechts iets beneden 70%, vergeleken met een daling tot 40% in zwarte
grond bij plek II.Devochtspanning Hepopeendiepte van 10a 20cmonderstro slechts
zelden hoger op dan tot pF = 2,0 volgens de tensimeter. De veldcapaciteit onder stro
blijkt enkele gewichtsprocenten hoger te liggen, waardoor de grond daaronder een
grotere hoeveelheid beschikbaar vocht bindt.
Het volume lucht in de wortelzone van de proefplekken I — VI was steeds gunstig.
Het percentage koolzuur in de bodemlucht gaf weinig verschillen te zien al naar de
bodembehandeling. Onder strolaghet koolzuurgehalte in het groeiseizoen echter vaak
hoger, in de koudere tijd van het jaar 00k wel lager - zie tabel 39 -. De invloed van
het strodek op de vochttoestand maakt de eerste waarneming verklaarbaar. Daar de
strobedekking de bodemtemperatuur verlaagt en daarmee de ademhalingsintensiteit
van debodemorganismen, kan delaatstewaarnemingwellicht00kbevredigend worden
verklaard.
Op de met stro bedekte plek 57opzwaregrond bleven het radiculair percentage vocht
en het percentage vocht in de voedingszone boven 60 a 70%, terwijl in de vergelijkbare zwart gehouden plek 58 het radiculair percentage tot 50% en het percentage
vocht in de voedingszone tot 40% terugliep. Onder invloed van de strobedekking op
deze zware grond wordt het volume lucht in de laag van 0-20 cm te gering, het komt
op een peil van ca 5% te liggen bij veldcapaciteit. Enkele blauwe plekjes in de grond
waren na een strobedekking van enkele jaren reeds te zien, maar dit verschijnsel kon
door de overstroming van de proefplek in 1953 niet verder nagegaan worden. De
strobedekking lijkt op den duur voor de luchttoestand van deze grond bedenkelijk.
Op plek 60, gelegen op een vochtig duinzand profiel, behield de voedingszone onder
stro maximaal 20% meer beschikbaar vocht vergeleken met de zwartgehouden plek
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6i. Bij een vochtig profiel zaldit verschilweinigvoordelen opleveren. In een natte tijd
leanhet zelfs schade aan het gewas veroorzaken.
Opdedroge duinzandplek 63heeft destrobedekking niet geheelaan de verwachtingen
beantwoord, omdat de grond onder het strodek 00k sterk uitdroogde. Op andere met
stro bedekte percelen zijn op dit type gronden grotere verschillen in het vochtgehalte
van stropercelen en zwartgehouden percelen waargenomen. Het iswaarschijnlijk (en
dit geldt 00k voor de plekken 57en 60), dat de omringende vier grensbomen van deze
kleine proefplekken meer dan de normale hoeveelheid vocht opnamen onder het strodek. Dit zal niet zozeer tot uitdrukking komen in vochtige, maar wel in drogere bodemprofielen.
De strobedekking heeft, naast zijn vermogen tot beperking van de directe verdamping uit de
grond, 00k de gunstigeeigenschap de groei van het onkruid tegen te gaan. Dit geldt uiteraard alleen
indien de bedekking dik genoeg is.Voor een behoorlijke verstikking van onkruid blijkt een jaarlijkse
aanvulling met 20ton droog stro per ha van niet te grove strosoorten (geen koolzaad-.blauwmaanzaadstro e.d.) op een bestaande strobedekking noodzakelijk te zijn. Op een aantal proefplekjes,
begrensd door vier bomen, bleek d a t een strobedekking van 12 ton per ha geen zwakkere werking
heeft ten aanzien van de beperking van de verdamping, dan een zwaardere strobedekking. Zelfs
een bedekking van 50 ton per ha, gaf geen geringere verdamping 1 . Een strobedekking, die het onkruid voldoende verstikt, heeft tegelijkertijd de maximaal bereikbare vochtconscrverende werking.

In tegenstelling tot een strobedekking, heeft een blijvende begroeiing met gras de
bodem sterker doen uitdrogen dan zwarthouden. Deze uitdroging geldt vooral voor de
voedingszone en vooral in de tijd met de meeste scheutgroei van de vruchtbomen. In
plek III liephet percentage beschikbaar vocht indezeperiodeweltot 30% terug onder
gras, terwijl de pF (volgens de tensimeter) in de voedingszone meermalen een waarde
van 2,5overschreed. In zwarte grond liep het percentage beschikbaar vocht terug tot
ruim 40%. In plek 59 liepen het radiculair percentage vocht en het percentage beschikbaar vocht in de voedingszone 10% sterker terug dan in zwarte grond, maar ze
werden op een matig peil gehandhaafd. Een grasbegroeiing zal op deze plek dus niet
veel schade aan de vochthuishouding van de vruchtbomen veroorzaakt hebben. Hetzelfde geldt voor plek 62, waar het kleine verschil in vochttoestand, bij een over het
algemeen hoog vochtgehalte van de bodem in alle plekken, nauwelijks nadeel opgeleverd kan hebben. Dit wilniet zeggen, dat gras door zijn concurrerend vermogen ten
aanzien van de stikstofvoorziening van de boom, geen nadeel kan opleveren. In de
stand van deproefbomen kwam dit echter niet tot uitdrukking. Degrasbegroeiing was
in droge perioden, ondanks maandelijks maaien, in staat het vochtgehalte in de
voedingszone van plek 65 aanzienlijk uit te putten. Het grootste verschil met zwarte
grond in de percentages beschikbaar vocht in een droge tijd, bleek 25% te bedragen.
Op een laag vochtniveau betekent dit veel voor de plantengroei. De invloed van de
grasbegroeiing op deze plek moet als zeer ongunstig worden beschouwd.
Het verschil in maaifrequentie opplek III hadweiniginvloedopde bodemvochtigheid.
De hoogste vochtgehalten kwamen voor onder het minst gemaaide gras. Dit laatste
lijkt niet direct aannemelijk. De beworteling van minder frequent gemaaid gras is
zelfs iets intensiever en iets dieper - tabel 44 -, maar het is verklaarbaar uit de
*) Voor belangstellenden zijn de betreffende gegevens ter inzage.
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slechterestand van het gras.Door het zwaardere zwad,bijeenmaalmaaienper maand,
werdhet onderliggende gewassoms verstikt, waardoor kale plekken ontstonden.
De groenbemestingsgewassen hebben hun invloed ook vooral in de voedingszone
laten gelden.Gras is een begroeiing, die in het voorjaar vroeg en intensief vocht
onttrekt aan debodem.Anderegewassen vangen degroeiwat later aan, vertonen een
tragere begingroei, of worden pas later gezaaid.
Hieruit is het verklaarbaar, dat in het voorjaar de bovengrond onder gras veelal
droger is dan bij meerjarige groenbemesters. Op deze regel zijn echter vele uitzonderingen.De behandeling van de begroeiing, het maaien en de bemesting, spelen hierbij
ook een rol. Later in het seizoen, in de zomer, is de grond onder groenbemesting niet
zelden droger dan onder een (meermalengemaaide)grasbegroeiing-zieo.a. fig.XI1) -.
Vooral door de groeitijd van de onderbegroeiing goed te kiezen, kan een te sterke uitdroging van de grond in het voorjaar en in de voorzomer worden vermeden. Indien
tijdens het voorjaar door de begroeiing de bovengrond te snel wordt drooggetrokken,
dan is men op later gezaaide gewassen aangewezen om de vochttoestand van de
voedingszone op een gunstig peil te houden. Deze gewassen groeien dus gedurende
de nazomer, de herfst en eventueel gedurende de winter. Ze worden in het voorjaar
weer uitgereden. Aan het einde van de zomer, in augustus en September, is de bovengrond in de regel vochtig, doordat de regenval de verdamping gaat overtreffen. Een
drogere bovengrond in deze tijd heeft veelminder nadelen dan in het voorjaar. Mocht
de nazomer zeer droog zijn, dan is de groei van de laatstgenoemde gewassen veelal te
zwak, om een ernstige vochtconcurrentie op te kunnen leveren.
De compost- en stalmestbemesting op de plekken Ven VI hebben geen grote invloed
gehad op de vochttoestand van de grond; de compost had zelfs zeerweinig invloed.
Het spitten van de grond op de helft van plek II gaf in het voorjaar slechts een kortstondige en oppervlakkig blijvende uitdroging. Ook vaak wieden gaf op deze plek
weiniggevolgen ten aanzien van de waterhuishouding.
De verschillen in de vochttoestand komen dus vooral naar voren in de voedingszone
tijdens descheutgroei van debomen. Stro houdt deze zonehet vochtigst, gras trekt ze
het droogst, terwijl groenbemesting vrij weinig verschillen geeft met zwarthouden.
Wegens deinvloed van de vochttoestand in de voedingszone opde stikstofvoorziening
van het gewas - zie 2.1.1.4. [ 2 I ] ~*se e n grasbegroeiing dus ongunstiger en een strobedekking gunstiger dan een zwartgehouden grond.
De grote invloed van de schaduw in boomgaard bij het onderzoek naar de invloed van de bodembehandeling in de grond, valt af te leiden uit de vochtbepalingen uit 1953 op een plek plaatgrond.
Daarop lagen een stuk braakliggend bouwland en een stuk beweid grasland, die aan elkaar grensden. Het bouwland werd voortdurend oppervlakkig bewerkt.
Het bodemprofiel bestond uit een bovendek van 60 cm lichte zavel, dat op matig grof zeezand
rustte. De grondwaterstand verliep van ruim 1,00 m onder maaiveld in het voorjaar, tot ca
1,70 m in het najaar.
') Voor belangstellenden is een groter aantal gegevens hierover ter inzage.
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De vochttoestand in de droge tijd liep sterk terug. In het grasland was toen nog ca 25%, in het onbegroeide bouwland nog ca 75% van het vocht beschikbaar in de voedingszone. Deze verschillen
zijn in boomgaard doorgaans kleiner. Het is aannemelijk, d a t door de beschaduwing van de grond
in boomgaard een sterke daling van het vochtgehalte in de bodem door de begroeiing wordt voorkomen.

[47]

2.2.2.2. De resultaten van het bodembehandelingsproefveld op het fruitteelldemonstraliebedrijf teHoofddorp
Het effect van een langdurig voorgezette bodembehandeling kon op het proefveld te
Hoofddorp nagegaan worden -tabel 43, de plekken H5 tot H 8 - . De reactie van het
gewas op de bodembehandeling zal slechts in het kort worden behandeld, de vochttoestand van de bodem meer uitvoerig. In een afzonderlijke publikatie - BUTIJN en
SCHUURMAN, 1957- isreeds aandacht aan dit proefveld geschonken.
Deaanlegvanhet proefveld dateert van 1938.Deproefvakken hebben een oppervlakte
van ca 25 are. De belangrijkste bodembehandelingsmaatregelen, strobedekking,
zwarthouden, groenbemesting en grasbegroeiing werden vergeleken. De strobedekking werd zo dik gehouden, dat geen last van onkruid werd ondervonden. De
zwartgehouden grond werd vanaf het voorjaar tot half juli onkruidvrij gehouden.
Groenbemestingsgewassen werden meestal midden in de zomer gezaaid. In de latere
jaren waren het doorgaans geen vlinderbloemigen, aanvankelijk wel.
Reeds in het derde jaar na het inplanten kregen de grasvakken hun begroeiing. Het
gras werd enkele malen per jaar gemaaid. Kweekgras vormde een niet onbelangrijk
deelvan het grasbestand.
De aanplant bestond uit verschillende appelrassen op merendeels zwakkere onderstammen.Destand van het gewasop dezegoedegrond wasin de latere jaren, afgezien
van enigevoedingsziekten, behoorlijk.
De aanvankelijk waargenomen groei-, opbrengst- en standsverschillen, die vooral ten
nadele van de grasbegroeiing en ten voordele van strobedekking uitvielen, verdwenen
geleidelijk naarmate het proefveld ouder werd. De produktie lag op een behoorlijk
peil (ca 20ton per ha) op 15-jarigeleeftijd. Het produktieverschil tussen de stro-en de
grasveldjes bedroeg op deze leeftijd nog 20%. Het wasopvallend, dat de steeds voortgaande stijging van het produktiepeil, die bij alle behandelingen werd waargenomen,
na het ioejaar minder duidelijk optrad in de zwartgehouden veldjes.
De aanvankelijk gele bladstand van de bomen in gras, is in de loop der jaren vrijwel
normaal geworden. Na het ioe jaar kwamen enkele voedingsziekten naar voren; in de
stroveldjes ijzer- en magnesiumgebrek; in de zwartgehouden veldjes vooral magnesiumgebrek.
Het stikstofgebrek in de grasveldjes kon na 1950 niet meer waargenomen worden.
Bij de chemische bladanalyse kon opde grasveldjes welbij enkelerassen een wat lager
stikstofgehalte worden aangetoond.
Debeworteling in dit profiel isvrij diep;in de zwartgehouden plek H7 wordt bijvoorbeeld 30% van de fijne wortels dieper dan 0,80 m aangetroffen.
De oppervlakkigste beworteling komt onder het strodek voor (30% van de fijne wor-
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tels in de laag 0-20 cm),de minst oppervlakkige onder de grasbegroeiing (10% van de
fijne wortels in de laag 0-20 cm).
Voor debestudering van de bodemeigenschappen werden een aantal proefplekken gekozen, die op dezelfde plaats in een rij met eenzelfde ras in de verschillende proefvakken waren gelegen.
Het bodemprofiel iszeergeschikt voor defruitteelt. Het wordt gevormd door een kalkrijke oude zeeklei met een aflopend profiel, dat onderin lichtzavelig en fijnzandig
blijft. In het grasvak, plek H8, komt een zwaardere kleilaag voor op een diepte van
0,20- 0,40m.Dezekan de produktie van dit proefperceel iets,maarniet aanmerkelijk,
hebben benadeeld. Het humusgehalte is niet door de strobedekking of groenbemesting, maar alleen onder invloed van de grasbegroeiing iets verhoogd; ca \% in de
15 proefjaren. De aanvankelijk lage kali- en fosforgehalten zijn in de loop der jaren
flink toegenomen, vooral het kaligehalte onder de strobedekking. Het porienvolume
vertoont weinig verschil al naar de behandeling. Dit volume, dat omstreeks 50% bedraagt, blijkt volgensdewijze vanberekening uit 2.2.1.2.door degrasbegroeiing3-5 %
verhoogd te zijn1. Onder de strobedekking is er een tendens te bespeuren naar een
lager porienvolume.
De veldcapaciteit wasdoor het geringe aantal bepalingen van de bodemvochttoestand
niet geheelbevredigend vast te stellen. Het gehalte aan beschikbaar vocht isvrij hoog
in deze grond; een kleine 20gewichtsprocenten. In de zwart gehouden plek is de hoeveelheid beschikbaar vocht enkele procenten kleiner; in het strovak iets groter, doordat de veldcapaciteit daar iets hoger ligt. De grondwaterstand verloopt van 0,701,00m onder maaiveld in maart tot 1,70- 2,00m in het najaar.
In het najaar vooral, loopt de grondwaterstand op (ca 0,30 m) van plek H8 naar plek
H5. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door ondergrondse watertoevoer uit een
aangrenzende sloot naar de zijde van het perceel waar de plekken H5 en H6 zijn gelegen. Strikt genomen zijn de verschillen in de vochttoestand door deze watertoevoer
dus niet vergelijkbaar. Er is evenwel aangenomen, dat de verschillen door deze toevoer niet groot zullen zijn, gezien de diepe grondwaterstanden die in de nazomer
voorkomen.
De vochttoestand in het perceel is gunstig. In de zwartgehouden grond bijvoorbeeld
daalde in de groeiperiode het radiculair vochtgehalte niet beneden 70%, het vochtgehalte in de voedingszone niet beneden 60%. De pF, afgeleid uit vochtkarakteristieken van de grond, steeg in de voedingszone in het groeiseizoen vrijwel niet boven
3,0.Debehoorlijk diepe beworteling werkte het ontstaan van lagere waarden niet in
de hand. De luchttoestand van de bodem kan niet ongunstig genoemd worden. Het
volume lucht onderin de wortelzone was in het groeiseizoen vrijwel steeds groter dan
5 a 10%; in de voedingszone meestal groter dan 15%. Het percentage koolzuur in de
bodemlucht bleef laag.Onder het strodek lagdit gehalte het hoogst - tabel39 -.
De strobedekking gaf de hoogste vochtgehalten in de grond. Het radiculair gemiddeld
percentage beschikbaar vocht daalde zelden beneden 90%, terwijl het percentage
beschikbaar vocht in de voedingszone niet beneden 80% daalde. De pF van de voe1

Doordat steeds met een s.g. van de grond gelijk aan 2,6 is gerekend, zal het porienvolume iets te
groot zijn berekend in de humusrijkere bovengrond.
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dingszone kwam nauwelijk boven de waarde 2,5. De luchttoestand is minder goed
dan bij de andere behandelingen. Deze luchttoestand is op degrensvan bevredigend,
getuige de reductiekleuren, dieplaatselijk (in de rijsporen) in de bovengrond optraden
en het hogere koolzuurgehalte.
De grasbegroeiing leidde tot de laagste vochtgehalten in de grond. Het radiculair gemiddelde vochtgehalte daalde in de groeiperiode tot 70%. In de voedingszone daalde
het percentage beschikbaar vocht tot 50%, de pF steeg verschillende malen boven de
waarde 3,5. De diepe beworteling voorkwam een sterkere daling van het radiculair
gemiddelde.
Degroenbemestinggaf een vochthuishouding dieweinig verschilt van dieonder zwartgehouden grond. Door de betere structuur van de bovengrond is zein het groeiseizoen
vaak nog gunstiger. In het groeiseizoen daalden het radiculair gemiddelde vochtgehalte en het vochtgehalte in de voedingszone niet beneden resp. 90en 65%, terwijl de
pF inde voedingszone niet hoger dan tot ca3,0opliep.
Uit het voorgaande blijkt, dat de verschillen die de bodembehandeling teweegbracht,
vooral in de bovengrond voorkomen. Het verschil in de beworteling, het porienvolume, de vocht- en luchttoestand zijn het grootst in de voedingszone. Het strodek
werkte enerzijds gunstig bij het vochtig houden van de bovengrond, dus op het beschikbaar houden van voedingselementen, anderzijds minder gunstig op de luchthuishouding. Door de oppervlakkige beworteling onder stro kan de voedingszone het
gehele seizoen benut worden. De grasbegroeiing als andere uiterste, droogde vooral de
voedingszone uit, waardoor zowel de vocht- als stikstofopname (in de jeugd van de
bomen wellicht 00k de kaliopname) moeilijker verliepen. Door een diepere beworteling heeft de fruitboom zich behoorlijk „verweerd" tegen vochttekorten (zie het geringe verschil in de radiculaire percentages beschikbaar vocht), maar door deze
diepere beworteling blijft de voedingszone t.o.v. zwart gehouden grond, te spaarzaam
doorworteld. Het gras kon profiteren van deze beworteling door een bijna onbeconcurreerde opnamevan voedingselementen.
Op jeugdige leeftijd heeft de bodembehandeling een sterkere invloed gehad, blijkens
de waargenomen slechte bladstand van de bomen in het gras. Bij een ondiepere
beworteling en minder beschaduwing van de grond - zie 2.3.1.1. -, kan de bodembehandeling 00k een veel grotere invloed uitoefenen, dan in een volwassen boomgaard
met een diepere, meer aangepaste beworteling en waar meer schaduw van de bomen
opdegrond valt.
[48]

2.2.2.3. Waarnemingen op het bodembehandelingsproefveld te Nieuwland
In de voorgaande paragrafen is betoogd, dat een grasbegroeiing een ongunstige, een
strobedekking een gunstige invloed op de vruchtbomen uitoefent. Dit effect wordt
voor een groot deelveroorzaakt door de invloed van de bodembehandelingsmaatregelen op de vochthuishouding en via de vochthuishouding op de stikstofhuishouding. In
enkele nog jonge bodembehandelingsproefvelden is nu getracht, de nadelige werking
van gras door geschikte bodembehandelingsmaatregelen te ondervangen en zo mogelijk eennogbetere opbrengst te verkrijgen dan inzwart gehouden grond.
Verschillende waarnemingen uit het oudste van deze proefvelden, gelegen te Nieuw
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en St. Joosland, zijn in overeenstemming met het voorgaande betoog.
De beplanting van het proefveld bestaat uit de appelrassen Golden Delicious en Jonathan op de onderstam M II. De bomen waren bij het begin van de proef ruim 10
jaar oud. Kort voor de aanleg was de grond pleksgewijs met gras begroeid, daarvoor
werd de grond steeds zwartgehouden. Het bodemprofiel bestaat uit kalkrijke zavelige bovenlagen, op ca een halve meter gevolgd door lichtere zavel tot meer dan i
meter diepte. Storende lagen zijn niet aanwezig. De wortelzone strekte zich uit tot ca
0,80 m. De grondwaterspiegel bewoog zich van ca 0,70 m onder maaiveld in maart
naar een peil van ruim 1,00m in mei en bereikte een peil van ca 1,40m aan het eind
van September. Het veldje met groenbemesting behield in de periode met de voornaamste scheutgroei van de boom doorgaans meer dan 50% beschikbaar vocht in de
voedingszone. De vochttoestand kon dusbevredigend worden genoemd. Op het proefveld werden enkele veldjes uitgezet, waar - bij gebrek aan meer proefbomen - enkele
van de meest belovende bodembehandelingsmaatregelen werden uitgevoerd. Bij de
standaardbehandeling (het vergelijkingsobject) werd de grond zwartgehouden in het
voorjaar en in de voorzomer. Daarna volgde eenbegroeiingmet een groenbemestingsgewas. Een bemesting naar 100kg N per ha werd in het voorjaar verstrekt. In andere
objecten werden destikstofbemesting en (door beregening) de vochthuishouding van
debodemgevarieerd - zie tabel 18-.
De reactie van het gewas op de veldjes 3 tot 6 is nader beschouwd. Ten opzichte van
het groenbemestingsveldje (no.3) washet resultaat op veld 4,waar slechts met 100kg
N werd bemest op een blijvende grasmat, zeer onbevredigend. Indien 200kg N per ha
werd verstrekt op een blijvende grasmat (veld 5),was de scheutgroei wel aanmerkelijk
beter, maar de opbrengst nog onvoldoende. Wanneer door beregening het vochtgehalte van de grond dichtbij de veldcapaciteit werd gehouden en daar naast een bemesting met 200kg Nper ha werd gegeven (veld 6),kon gemiddeld nagenoeg dezelfde
opbrengst behaald worden van debomen in gras,alsvan de bomen in groenbemesting,
terwijl descheutgroei slechtsweinig achterbleef.
Deze reactie van de scheutgroei en de opbrengst op de behandeling werd weerspiegeld
door het stikstofgehalte van het blad. Dit gehalte was in de meest produktieve en
groeizaamste objecten het hoogst.
De oorzaken van dezegewasreactie zijn tevinden in de bodemtoestand. Hetgrasheeft
zonder beregening niet alleen de bodem sterk uitgedroogd, maar 00k het nitraatgehalte van degrond zeer verlaagd - vergelijk het lagere gehalte in grasveldje 4met het
hogere gehalte in groenbemestingsveld 3, die beide dezelfde bemesting ontvingen- .
Wanneer wordt beregend, neemt het nitraatgehalte van de grond onder gras niet toe,
maar het daalt - vergelijk de lagere gehalten in het beregende veld 6 met die in het
onberegende veld 5, terwijl beide velden dezelfde bemesting kregen - . Dit is te wijten
aan het onvermogen van een plant, om uit een te droge voedingszone het nitraat op te
nemen - ziehet behandelde in 2.1.1.4., [20Je n [ 2I 1 -•
Dewaarnemingen op dit proefveld wijzen er dus op, dat de nadelige werking van de
grasbegroeiing op een goed zeekleiprofiel, door een extra stikstofbemesting en door
een intensieve beregening geheel of nagenoeg opgeheven kan worden. In hoeverre
deze bodembehandeling 00k op lange termijn rendeert ten opzichte van andere be-
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handelingen, valt uit de waarnemingen op dit proefveld over een periode van vier
jaar niet op te maken. De oplossing van dit vraagstuk vraagt langlopende proeven,
waarbij velerleigegevens, vooral ook aangaande de arbeidskosten voor de beregening,
worden verzameld.
2 . 2 . 3 . SAMENVATTING EN BESPREKING VAN DE INVLOED VAN ENKELE
SYSTEMEN VAN BODEMBEHANDELING OP DE VOCHTTOESTAND IN DE BODEM
EN DE PRODUKTIE VAN BOOMGAARD

Voor een beter begrip van de invloed van de bodembehandeling op de vochttoestand,
isin de eerste plaats dewaterhuishouding innormale zwartgehouden boomgaarden in
Zeeland nagegaan. Dit werd beschreven in 2.2.1.4.en 2.2.1.5.
[49]

2.2.3.1. Samenvattende beschrijving en bespreking van de toestani in
zwartgehoudenboomgaarden
De vocht- en luchttoestand in een aantal fruitpercelen in het zuidwesten van Nederland is nagegaan. In deze boomgaarden groeiden voornamelijk gangbare appel- of
pererassen op matig of sterk groeiende onderstammen. De „werkelijke produktie" per
ha bleek op droogtegevoelige en zeer natte bodemtypen vaak te laag. Dit was meestal
te wijten aan onvoldoende groei van de bomen. Het is echter opmerkelijk, dat indien
de plantafstand zowordt gekozen, dat de boomkruinen in volgroeide toestand elkaar
minstens raken, of iets in elkaar doordringen, de produktie op alle profielen goed kan
zijn. Wanneer kleinere oppervlakten slechte grond binnen een goed fruitperceel
voorkomen, dan is de aanpassing van de plantafstand aan de groeiverschillen op de
uiteenlopende bodemprofielen doorgaans onvoldoende, zodat op deze percelen als
regel een te lage opbrengst wordt behaald. Deze toestand treedt vaak op, indien bij
voorbeeld een klein gedeelte van een perceel goede schorgrond bestaat uit plaatgrond.
Een volledige aanpassing van de plantafstand aan het bodemprofiel levert meestal te
veel bezwaren op voor de bewerking van het perceel. Zeer droogtegevoelige gronden,
waarop in droge zomers het fruitgewas tekenen van verwelking vertoont, leveren gemiddeld, ook bij een voldoende dichte beplanting, een te lage opbrengst. Op deze
bodemprofielen, merendeels op de z.g. plaatgronden, kan de produktie in droge seizoenen ver achter blijven. De opbrengst per m vruchtdragende taklengte, dus ook de
„calculatie opbrengst", isdan onvoldoende. De plaatgronden bezitten een profiel met
een slechts dunne goed doorwortelbare slibhoudende bovenlaag, op slibarm slecht
doorwortelbaar zand in de ondergrond.
De proefplekken lagen in appel- en perepercelen, gedeeltelijk op goede, onderin lichtere, kalkrijke zeekleiprofielen, tendele op plaatgronden en ook voor een klein deel op
duinzandgronden. In het gewas kwamen weinig plagen of ziekten voor. Op sommige
proefplekken op de kalkrijke gronden kwamen magnesium- en ijzergebrek voor. Deze
voedingsziekten hebben de opbrengst in de meeste gevallen niet ongunstig beinvloed.
De beworteling van appel en peer op de goede zeekleiprofielen strekt zich doorgaans
dieper uit dan 0,80 m; een kleine 10% van de fijne wortels van appel en ruim 10%
van de fijne perewortels komen dieper dan o,So m voor. De bovenste 0,40 m van het
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profiel in de zwartgehouden boomgaarden bevat doorgaans de helft van het aantal
wortels- tabel 2 - .
Zoals hiervoor is behandeld - 2.1.2.2. - beperken een hoge voorjaarsgrondwaterstand
en een te geringe hoeveelheid lucht in de grond tijdens de zomer, de diepte van de
beworteling. Hieraan kan het te wijten zijn, dat 00k in profielen zonder storende lagen
de bewortelingsdiepte beperkt blijft.
Gronden, die als droogtegevoelig bekend staan, bezitten vrijwel altijd een ondiepe
beworteling, hetgeen wil zeggen, dat de wortelzone dunner is dan 0,50 m. Profielen
met een diepere beworteling vertonen wel enige ongunstige reacties tijdens droogte,
maar zelden uitgesproken schade. De droogteschade op de diep doorwortelde profielen uit zich voornamelijk in een geringe scheutgroei. Op de ondiep doorwortelde
droge profielen laat niet alleen de scheutgroei te wensen over,maar indroge seizoenen
blijft, wanneer debomen verwelken, 00k devruchtgroei achter.
Het porienvolume in deze gronden loopt uiteen van 40-60 volumeprocenten; gemiddeld ca 50%. Een groot aantal grondlagen, vooral de zandondergronden (plaat-of
duinzand), bezit geen bevredigend volume aan porien; minder dan 4 5 % . In slechte
zandlagen bedraagt dit percentage ca40%, of iszelfs lager.
Het volumepercentage beschikbaar vocht varieert van 10 gewichtsprocenten in de
humusarme zandgronden tot ruim 20% in de goede zavelgronden en humusrijke
zandgronden.
Het grondwaterpeil daalt in de goede zeekleigronden van ca 0,60 m in maart tot ca
1,60m in oktober, om nadien geleidelijk weer te stijgen tot op of boven het voorjaarspeil. Op de plaatgronden ligt het grondwaterpeil meestal wat lager en vertoont een
kleinere seizoensschommeling. In de duingronden hangt het grondwaterpeil zeer sterk
af van het seizoen. In de goede duingronden daalt het vanaf ca 0,40 m in maart tot
ca 1,00m in oktober en stijgt weer nadien. Duingronden met een veel diepere grondwaterstandsdaling zijn zelden bij de fruitteelt in gebruik. De grondwaterspiegel ligt
veelal in het voorjaar niet direct onder de wortelzone, maar de benedengrens van
deze zone wordt pas omstreeks half mei bereikt. Het dieptepunt in de grondwaterstand in een gemiddeld jaar, wordt bij de meeste landbouwgronden 2 tot 4 weken
vroeger bereikt dan in boomgaard.1 Dit valt toe te schrijven aan de langere periode
waarover de boom vocht uit de grond opneemt. Een grondwatertoevoer (kwel) uit de
omgeving, uit sloten of naburige percelen zal meestal slechts in geringe mate bij de
zeekleigronden opgetreden zijn; op de goede duinzandgronden was enige kwel voorwaarde vooreengoede vochttoestand.
In de profielen met een goede grondwaterstand wordt tot half juli, door capillaire
vochtbeweging, een aanmerkelijke hoeveelheid grondwater naar de wortelzone gebracht. Later in het seizoen is de vochttoestand van de bodem van niet zo groot
belang, zolang de grond het verwelkingspunt niet benadert. De diepere grondwaterstand zal daarom in de laatste helft van de zomer meestal weinig bezwaren
geven.
1
De gegevens over de grondwaterstand in landbouwgronden zijn ontleend aan mededelingen van
ir. Van 't Leven, CommissieWaterbeheersing en Ontzilting Zeeland.

i3i
De jaarlijkse gang van het vochtgehalte in de grond lean als volgt gekarakteriseerd
worden: De bovengrond (0-40 cm diep) droogt vanaf maart tot juni het eerst en het
meest uit. In juli of augustus is de gemiddelde vochttoestand van de bovengrond
doorgaans weer hoger dan in de voorafgaande maanden. De ondergrond droogt meestal geleidelijk uit enisop niet te grote diepte in de maanden na juni niet zelden droger
dan de bovengrond. Na augustus of September wordt, van boven af, 00k de onderste
helft van dewortelzone weer vochtiger. Eind oktober, of in november wordt de veldcapaciteit inhet geheleprofiel meestalweer bereikt.
Voor een juiste waardering van de waterhuishouding in de bodem zijn enkele nieuwe
maten voor de vochttoestand ingevoerd. Deze maten geven de vochttoestand in een
profiel beter weer dan de gebruikelijke gemiddelden voor de vochttoestand in het
gehele bodemprofiel. De vochttoestand wordt daarom weergegeven als het radiculair
gemiddelde percentage beschikbaar vocht (het qua bewortelingsdichtheid gewogen
percentage beschikbaar vocht in alledoorwortelde lagen).Deinvloed van de vochttoestand op de minerale voeding van de plant wordt het beste door het percentage beschikbaar vocht in de voedingszone (in de lagen van 0-40 cm diep) weergegeven.
Vooral de laatstgenoemde maat voor de vochttoestand blijkt bevredigend samen te
hangen met de reacties van het gewas. Het radiculair gemiddelde percentage beschikbaar vocht daalt in de periode van de scheutgroei in de goede profielen niet verder
dan tot 70 a 60%. In de periode daarna gaat de daling voort, maar dit heeft weinig
invloed op de scheut- en vruchtgroei. In droge profielen daalt het radiculair gemiddeldeweltot 30%of lager.
Het gemiddeld percentage beschikbaar vocht in de voedingszone (0-40 cm diep)
daalt in de goede profielen in het groeiseizoen niet verder dan tot 50%; in regenarme
jaren in drogeprofielen weltot 20% of nog lager.
HERRMANN, 195I, trof minimum waarden aan van het percentage beschikbaar vocht in boomgaarden in West-Duitsland van 30% in de laag van 0-25 cm en van 40% in de laag van 0-50 cm.
Het blijkt, d a t deze percentages beschikbaar vocht in de voedingszone, overeenkomen met vochttoestanden in boomgaarden op goed vochthoudende bodemtypen in ons land.

De pF (bepaald met de tensimeter) op 30 cm diepte, stijgt in goede profielen niet
boven een waarde van 2,5. In droge profielen worden waarden tot 3,0 of (niet meer
met detensimeter meetbare) hogere,vaak aangetroffen.
In de voedingszone was tijdens het groeiseizoen de luchttoestand doorgaans bevredigend;er was meer dan 10 volumeprocent lucht aanwezig. Een doorworteling van de
diepere lagen schijnt niet plaats te vinden, indien het volume lucht daar in de zomer
niet boven 5% stijgt.
[50]

2.2.3.2. Samenvattendebeschrijvingenbesprekingvan deinvloeddie enkele
systemenvan bodembehandelinguitoefenenopdevochttoestandvan debodem
De bodembehandelingsmaatregelen die de grootste invloed uitoefenen op de vochtenluchthuishouding van debodem, zijn bedekking en begroeiing.
De strobedekking heeft de grootste invloed op het tegengaan van de evaporatie van
uit de grond. De verdamping vanaf het grondoppervlak blijkt tot een fractie van de
normaleteruggebracht teworden door een strobedekking.
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De strobedekking verhoogt het vochtgehalte van de voedingszone ten opzichte van
zwarte grond, hetgeen op niet al te natte gronden gunstig is voor de minerale voeding
van de plant - zie 2.1.1.4., [21] -. In redelijk goede fruitteeltgronden, zoals resp. de
proefplekken I t/m III, H 5 t/m H 8, liep het radiculair gemiddelde percentage beschikbaar vocht in beide series onder stro niet verder terug dan tot 80 a go%, in de
periode met de sterkste scheutgroei - zie tabel 43 -. Dit is een hoger percentage dan
in zwart gehouden grond werd aangetroffen, in deseries I t/m III en H5 t/m H 8,resp.
60 en 75%. De invloed van de strobedekking op het gemiddeld percentage beschikbaar vocht in de voedingszone blijkt van groter belang. In de voorgenoemde series
proefplekken I t/m III en H 5 t/m H 8 liep het percentage beschikbaar vocht in de
voedingszone niet verder terug dan tot resp. 70 en 85%, terwijl in zwarte grond dalingen optraden tot resp.45en 65%.Op vochtige profielen, op de plekken 57 t/m 62,
isdeinvloed van mulchlagen opdevochttoestand eveneens vastgesteld. Deze kunnen
daar zelfs aanleiding geven tot eente hoogvochtgehalte inde grond.
Degunstige vochttoestand onder de strobedekking wordt mede veroorzaakt, doordat
ereen grotere hoeveelheid beschikbaar vocht in degrond onder het strodek geborgen
kan worden.
Een begroeiing, vooral door bladrijke hoge gewassen, heeft de sterkste uitdroging van
de grond tengevolge. In het voorjaar zijn de vroegst groeiende gewassen, dus meestal
de grassen, 00k de grootste vochtopnemers. In de zomer is het verschil in vochtopname door gras en groenbemesting sterk afhankelijk van het groeistadium en de behandeling van de gewassen. Op de series proefplekken I t/m III en H 5t/m H 8, bleek
de grasbegroeiing het radiculair gemiddeld percentage beschikbaar vocht in de tijd
met de sterkste scheutgroei te reduceren tot resp. 50 en 7 5 % , terwijl in zwarte
grond deze percentages terugliepen tot resp. 60 en 75% - zie tabel 43- . Een grotere
invloed heeft de begroeiing evenwel op het percentage beschikbaar vocht in de voedingszone. In laatstgenoemde proefplekken waren de laagste percentages in de
voedingszone van de plekken I t/m III en H 5 t/m H 8resp. ca 30en 50%, terwijl de
laagste percentages in zwartgehouden grond resp.45en65% bedroegen.
De vochttoestand bij de voornaamste bodembehandelingen, bedekking, zwart houden
en begroeiing, zal (vooral in de voedingszone) gunstiger zijn bij de eerstgenoemde en
het ongunstigst bij de laatstgenoemde.
De invloed van de maaifrequentie op de vochtonttrekking door gras, is in ons onderzoek niet uitvoerig onderzocht. Het resultaat, doorgaans een iets hoger vochtgehalte
onder minder vaak gemaaid gras, kon verklaard worden uit de ontstane holle zode.
Dit resultaat is in tegenspraak met de Engelse ervaring. Een ondiepere beworteling
onder frequenter gemaaid gras is in onze, evenals in Engelse proeven vastgesteld.
De oppervlakkige grondbewerking is in het algemeen van minder betekenis voor de
vochttoestand, dan de bedekking en begroeiing. Een bewerking van de bovengrond
laat dezelaagsneller uitdrogen in het voorjaar. Een invloed van dezebewerking op de
vochttoestand in de diepere bodemlagen is niet vastgesteld. Een oppervlakkige bewerking had nog minder invloed in de zomer. In een boomgaard met veel schaduw,
valt van de grondbewerkingsinvloed minder te verwachten dan in het open veld. De
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geringe hoeveelheid zonne-energie, die de grond bereikt en de lage windsnelheid beperken onder de bomen de potentiele verdamping sterk, ten opzichte van de verdampinginhet open veld - zie2.3.1.1. -.
De luchthuishouding van de grond is nauw gekoppeld aan de waterhuishouding.
Door de sterke invloed van het stro op het vochtgehalte van de bovengrond heeft
deze behandeling 00k invloed op de kwaliteit van de bodemlucht. Het koolzuurgehalte in de grond wordt door een strobedekking verhoogd. Het verschil kan 1-1,5
volumeprocent koolzuur bedragen. Het optreden van ijzergebrek in het gewas wordt
hierdoor bevorderd- zie3.3.1.2. -.
[51]

2.3. DE SAMENHANG VAN BODEMKUNDIGE EN KLIMATOLOGISCHE FACTOREN METDE VOCHT-EN LUCHTTOESTAND VAN
DE GROND IN BOOMGAARD
De vocht- en luchttoestand van degrond wordt bepaald door de invloed van verschillendefactoren, zoalshet weer,de plantenverdamping, debodemgesteldheid,de grondwaterpeil-regelingen e.d. Deze factoren beinvloeden dus 00k de fruitproduktie.
Wegensdeinvloed van dezefactoren zijn devolgende relaties nader bestudeerd:
1. Desamenhang van het weer en de vochttoestand van de grond in boomgaard.
2. De samenhang van de begroeiing onder de vruchtbomen met de vochttoestand in
degrond in boomgaard.
3. De samenhang tussen de grondwaterstand en de vochttoestand van de grond in
boomgaard op een goed bodemprofiel uit het zuidwestelijk zeekleigebied en op een
droogtegevoelig duinzandprofiel.
In de eerste twee relaties is alleen de totale hoeveelheid vocht in een bodemprofiel
beschouwd - zie 2.3.1. - . In de laatstgenoemde relatie is 00k de verdeling van het
vocht over dewortelzone nader omschreven - zie2.3.2. -.

[52]

2.3.I.

HET VOCHTVERBRUIK UIT DE GROND

•

De verdamping van een volgroeid gewas verloopt opmerkelijk parallel met de verdamping van een vrij wateroppervlak - zie b.v. GRAY C.S., 1955, HANSEN, 1954, en
PENMAN, 1949 -. De verdamping van vrij water b.v. in de vorm van een dun waterlaagje op vloeipapier wordt door de omstandigheden in de atmosfeer en de straling bepaald. Deze parallelitieit geeft dus aan, dat de verdamping van een volgroeid gewas
slechts in beperkte mate door gewaseigenschappen wordt beinvloed. De samenhang
tussen de verdamping van vrij water en van een gewas wordt o.a. in de Verenigde
Staten benut bij de regeling van de wateraanvoer naar nieuw ontgonnen droge gebieden. In deze gebieden was het klimaat meestal wel bekend en hieruit liet zich de
waterbehoefte van de gewassen afleiden - zie BLANEY en CRIDDLE, 1950 -. Over de
samenhang tussen de verdamping van vrij water en door het gewas en de berekening
van de verdamping is in Engeland baanbrekend werk verricht door PENMAN, 1950,
1956.
Voor de statistiek van de droogteschade in de landbouw is de betrekking tussen de
verdampingvan het gewasenvrij water van veelbetekenis- zieo.a. VAN BAVEL, 1953,
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STOLP, 1952 -. De grootte van de oogst blijkt namelijk zeer gevoelig voor de mate
waarin de verdamping de regenval in de zomer overtreft. - VAN DUIN en SCHOLTE
UBING, 1954, 1955 -. Voor het adviseren bij een aanvulling van de bodemvoorraad
aan vocht, kan de verhouding tussen het vochtverbruik door het gewas en de verdamping vanvrij water, dieof gemeten of snel uit de weersfactoren kan wordenberekend, eveneens van groot belang zijn - ROGERS en GOODE, 1952, CZERATZKI en
KORTE, 1955 - .

Het voorgaande gaf aanleiding extra aandacht tebesteden aanenkele methoden voor
de meting ofberekening vandeverdamping vaneenvrij wateroppervlak.
[53]

2.3.1.1.

Verdampingsmetingenenberekeningen

Er bestaan verschillende apparaten voor debepaling en formules voor de berekening
van de verdamping van vrij water. Eenvan de eenvoudigste apparaten voor debepaling vandeverdamping iseenopen bakofpan. Eenandere eenvoudige metingvan
deverdamping kan 00k plaatsvinden met het apparaat van PICHE - zieb.v. D E VRIES
en VENEMA, 1954 - .

Verschillende onderzoekingen hebben geleid tot de opstelling van formules, dieuit
weersfactoren de berekening van de verdamping van vrij water mogelijk maken.
Vooronzeomstandigheden is de voorkeur gegeven aandeformule van PENMAN, 1949,
1950, 1952, 1956, die fysisch beter gefundeerd is- zieo.a. VAN W I J K en D E VRIES,
1954 - dan de formules van THORNTHWAITE, BLANEY en CRIDDLE - zie o.a. VISSER,

1954-•
De verdamping volgens de formule van PENMAN is voor een grote reeks van jaren
voor verschillende plaatsen in ons land berekend door KRAMER, 1957. De gevonden

F I G . 65. O/crzicht vandewaarnemingsplaats voor debepaling vandeverdamping, temperatuur
en luchtvochtigheid inboomgaard te Wilhelminadorp.
F I G . 65. General view of the orchard plot for observation of evaporation, temperature, humidity etc.
Wilhelminadorp.
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1953
Wageningen

1956

1954
Oe Silt

F I G . 66. Verdamping van een vrij wateroppervlak. Metingen met verdampingspannen.

Wilhelminadorp
(open veld)

Wilhelmlnodorp
(boomgoord)

FIG. 66. Evaporation of water from an
open pan.

waarden voor de verdamping uit vrij water en de berekende verdamping volgens
PENMAN komen teWageningen redelijk overeen - RYTEMA, 1958 -.
Om een vergelijking mogelijk te maken van het vochtverbruik door een gewas met de verdamping
van vrij water, zijn te Wilhelminadorp, zowel in het open veld, als in een boomgaard - zie fig. 65 o.a. een verdampingsbak, een Piche-evaporimeter en enkele Iuchtthermometers opgesteld. Periodiek is naast de luchttemperatuur 00k de luchtvochtigheid gemeten. Met behulp van de gegevens
uitdeze waarnemingsplekken, dewindsterktemetingen en het percentage zonne-uren, die door het
K.N.M.I. t e Vlissingen worden bepaald, is de verdamping volgens PENMAN in het open veld berekend. In het merendeel van deze berekeningen is gebruik gemaakt van het nomogram van
RIJKOORT, 1954, waarin stralingsgegevens voor De Bilt zijn opgenomen.

De uitkomsten van de verdamping uit verdampingsbakken op verschillende plaatsen
zijn weergegeven in fig. 66 (Opregendagen is in plaats van de - doorgaans foutieve gemeten verdamping van de bak te Wilhelminadorp, een verdamping aangehouden,
die de bak volgens de Piche-verdampingsmeter vertoond zou hebben). Het resultaat
van de berekeningen voor het open veld volgens PENMAN is vermeld in tabel 45.
Voor de beoordeling van de mogelijke verdamping door de ondergroei is kennis van
de verdampingsomstandigheden inboomgaard dicht bij degrond van groot belang.
Op een aantal dagen is de verhouding bepaald tussen de hoeveelheid zonne-energie, die de grond in
het open veld en die de grond in boomgaard bereikt, evenals de verhouding van de windsnelheden
binnen en buiten een boomgaard op 0,50 m hoogte. Met behulp van de aldus bepaalde reductiefactoren is,uit de windsnelheid en het percentage zonneschijn gemeten te Vlissingen, uit de straling
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F I G . 67. Regenmeter voor de bepaling van de neerslag die de grond onder de bomen in de boomgaard bereikt.
F I G . 67. Raingauge used for determining precipitation that reaches the soil surface under a tree.
te De Bilt en uit de boomgaard-temperatuur en -luchtvochtigheid, de potentiele verdamping in
deze boomgaard dichtbij de grond berekend.

In de zomermaanden blijkt volgens onze berekeningen - tabel 45- de potentiele verdamping dicht bij de grond in een boomgaard doorgaans 50-75% te bedragen van de
potentiele verdamping in het open veld. Dit stemt nagenoeg overeen met de verhouding tussen de waargenomen verdamping uit een verdampingsbak in boomgaard en
inhet open veld.
Zonder op de verklaring hiervoor in t e gaan, moet vastgesteld worden, dat de verdamping van vrij
water niet alleen op verschillende plaatsen uiteenloopt, maar 00k op dezelfde plaats aanmerkelijke
verschillen te zien geeft, indien deze op uiteenlopende wijze is gemeten, of is berekend - zie tabel
46 - . Met een gewijzigde constante voor de invloed van de wind in de formule van PENMAN, 1956,
zal het verschil tussen de gemeten en berekende verdamping in Zeeland gedeeltelijk, maar zeker
niet geheel, verdwijnen.

Wanneer men het verschil in de gemeten en in de berekende verdamping op dezelfde
plaats in aanmerking neemt - zie tabel 46- is het duidelijk, dat alleen de vergelijking
van deze waarden met het uit vochtbalansen vastgestelde vochtverbruik van grond
en gewas uiteindelijk zal moeten uitwijzen, welkeberekende of gemeten verdampingswaarde de beste maat voor het werkelijke vochtverbruik magheten.
[54]

2.3.1.2. Neerslagmetingen
Uit bosbouwliteratuur zijn vele gegevens bekend over de regen, die door de boom
wordt onderschept en dus niet de grond bereikt. Bij de opstelling van de vochtbalans
van de grond, kan in dit gevaleen gedeelte van de neerslag niet meegerekend worden.
Ook voor de beoordeling van de groeiomstandigheden van de ondergroei in boomgaard, zou dezeinterceptie van belang kunnen zijn.
Verscheidene auteurs uit de bosbouw noemen intercepties, die varieren van 10-40%
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F I G . 68. Schema van fig. 67. Regenmeter met gelijk relatief oppervlak (A + a) in de twee cirkelvormig voorgestelde onderdelen van de eenheid van beplanting.
F I G . 68. Scheme of fig. 67. Raingauge possessing an equal catching area in two circles pretty well
covering the whole area of a plantation unit.

- zie o.a. B O D E U X , 1954, B U H L E R , 1906, E B E R M A Y E R , 1900, K I R W A L D , 1944, K I T T -

REDGE, 1948en OVINGTON, 1954, WlND, I958 I - . BUHLER, KlRWALD, KlTTREDGE en
OVINGTON geven op, dat van de onderschepte regen slechts enkele procenten langs de
stam de grond bereikt. Uit kleine buien bereikt naar verhouding minder regen de
grond. De altijd groene naaldbomen onderscheppen natuurlijk meer regen dan de
bladverliezende loofhoutgewassen.
LINSKENS, 1952, ging in West-Duitsland de regenval n a onder een grote appelboom,
Schone van Boskoop met een doorsnede van 6 meter. Dit onderzoek leverde als result a a t , d a t aan de zuidwest-zijde van de boom meer regen valt dan aan de zuid- en
zuidoost-zijde. De boom vangt als een parapluie de regen, die veelal uit het westen
neervalt, aan de westzijde op, zodat de ondergrond aan de oost- en zuid-zijde droger
blijft. Bij een dichte bebladering valt relatief meer regen aan de buitenzijde van de
kroon.
In warme klimaten, zoals in Zuid-Frankrijk, wordt de verdamping tijdens de regenbui somsin
mindering gebracht op de totaal gevallen neerslag - CHAPTAL, 1944- bij de opstelling van de vochtbalans van de grond.

i3«
Onsonderzoek naar de regenval onder vruchtbomen is uitgevoerd onder een struikvorm appelboom
en een pereboom van dezelfde vorm - zie b.v. fig. 67 - .
Deregenval uit een sector van de cirkels, die de kroonprojectie en de open ruimte tussen 4 bomen
voorstellen in de betreffende aanplant, is opgevangen aan vier zijden van de proefboom. Aldus
werd de gemiddelde neerslag opgevangen van een representatief stuk van de beplanting - zie fig.
68 voor het schema van het oppervlak waarvan de neerslag is opgevangen - . De regenmeters met
de speciale vorm werden wekelijks aan een andere zijde van de boom geplaatst, zodat de regenval
aan alle zijden onder de boom vergeleken kon worden met de regenval in een regenmeter in het
open veld.
Zonder op de verklaring hiervoor in te gaan, moet hier de volgende waarneming worden vermeld.
Onze grote ,,sectorregenmeters" vingen 10 a 1 5 % meer neerslag op in het open veld dan de gestandaardiseerde regenmeter. De regenval in het open veld, genoemd in tabel 47, is voor dit verschil gecorrigeerd.

De hoeveelheid regen, die de grond onder onze goed gesnoeide, matig sterk groeiende
vruchtbomen bereikt, blijkt weinig te verschillen van de regenval die in het vrije veld
de grond bereikt - zie tabel 47 -. De interceptie bedraagt slechts 0-9%, gemiddeld
5% van de regenval. De lijzijde van de boom krijgt, zoals bij LINSKENS, iets minder
neerslag dan de loefzijde.
De bijdrage van de dauw aan de neerslag is verwaarloosd, hoewel deze niet geheel verwaarloosd
mag worden - 2.1.1.4. t 1 ^] en tabel 11- . Deze bijdrage t o t de neerslag is niet bepaald. Een nauwkeurig weegbare lysimeter opent voor deze bepaling meer perspectieven.
HANSEN, 1954,acht verschillende besproeiingen met een kleine dosis even effectief als enkele grote,
indien dezelfde hoeveelheid water per oppervlakte wordt gegeven. Volgens gegevens van H E S S E ,
1956,kan dit niet juist zijn. In zijn,,Klein-Lysimeter" zaghij een snellere gewichtsvermindering van
zijn potten tijdens het opdrogen van bedauwde planten, dan wanneer de planten daarna onbedauwdgingen transpireren. De verdampingsstroom uit de grond door de plant, verloopt blijkbaar iets langzamer dan de verdamping van vocht op de oppervlakte van het blad. Neerslag in
de vorm van dauw zal dus voor de plant 00k niet geheel gelijkwaardig zijn aan de neerslag die de
grond bereikt en daar wordt opgenomen.

[55]

2.3.1.3. Vochtbalansenvanboomgaard
Bij de opstelling van de vochtbalans van de grond staat het doel voor ogen, om het
totale vochtverbruik van het gewas te berekenen. Dit is voor een aantal van onze
proefplekken uitgevoerd. Deze plekken zijn deels uitvoerig, deels beknopt behandeld
in 2.2.1.4. Ze vertegenwoordigen goede tot redelijk goede zwartgehouden boomgaarden, zoals deze tijdens het onderzoek in Zuidwest-Nederland werden aangetroffen.
Het vochtverbruik omvat de verdamping vanaf de grond, eventueel 00k van de onderteelt en de verdamping door het fruitgewas en van de neerslag diezich ophet fruitgewas bevindt (interceptiewater); tesamen de zogenaamde evapotranspiratie. De
vochtbalans voor eenbepaalde periode omvat devolgende posten:
Vochttoevoer
1. Regenval.
2. Grondwateraanvoer
van elders naar de
proefplek (kwel).

Vochtverlies
3. Verdamping vanaf de grond en vanaf het gewas,
verdamping door het gewas.
4. Grondwaterafvoer naar elders (drainage, ontwatering, inzijging).
5. Verandering van de vochtinhoud van het bodemprofiel.

Wanneer devochtbalans alduswordt opgesteld, zalde vochttoevoer gelijk zijnaan het
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vochtverlies. Indien de posten i, 2, 4 en 5 bekend zijn, kan post 3 berekend worden.
In dezomeromvat post 3het gevraagde vochtverbruik uit het profiel.
ad 1. De regenval, bepaald in het vrije veld te Wilhelminadorp isin deze post opgenomen.
Voor dauwvorming is geen toeslag op de neerslag gegeven. Dauw die in de regenmeter wordt afget a p t is bij de neerslag geteld. Aftrek voor oppervlakkige afstroming van regenwater van de proefplekken naar elders is evenmin toegepast. Volgens veldwaarnemingen is de oppervlakkige afstroming niet belangrijk geweest.
ad 2. Daar de grondwaterstand later in de zomer in omringend bouwland iets hoger zal zijn dan
in boomgaard - zie 2.2.3.1. - en 00k de slootwaterstanden dan veelal iets hoger zijn dan de grondwaterstand in de proefplekken', is een lichte kwel in principe niet verwaarloosbaar. Deligging van
de sloten ten opzichte van de proefplekken en de afstand van deze plekken tot de buurpercelen
(veelal meer dan 20 m) Ieiden tot de veronderstelling d a t deze wateraanvoer van geringe betekenis zal zijn. De proefplekken waren doorgaans op dezelfde wijze beplant en ontvingen dezelfde
bodembehandeling alsdeomgeving, zodat grondwatertoevoer uit andere gedeelten van hetzelfde
perceel niet aannemelijk is. Hierom is de kwel bij de opstelling van de vochtbalansen buiten be—
schouwing gelaten.
ad 4. De ontwatering voert in de voorjaarsmaanden februari tot april, nadat in de bovenste grondlagen de veldcapaciteit is bereikt en het normale voorjaarsgrondwaterpeil zich heeft ingesteld,
meestal nog veel water af, doordat het grondwater af en toe aanmerkelijk boven het slootwateroppervlak stijgt. In dezelfde tijd, maar 00k nadien, zal door de daling van het slootwaterpeil nog een
deelvan het grondwater door ontwatering of drainage verloren kunnen gaan. Deze afvoer is echter
moeilijk te bepalen. Later in de zomer is de grondwaterstand veelal lager dan het slootpeil zodat
deze kans op ongecontroleerd vochtverlies kleiner wordt. Bij de opstelling van de vochtblans is
aangenomen, dat het verlies aan grondwater vanaf half februari tot half april niet voor rekening
komt van de evapotranspiratie. Na half april is aangenomen dat de grondwaterdaling het gevolg
is van de evapotranspiratie.

Indien er een hevige regenval optrad, die in zo'n geval vaak gemarkeerd wordt door
een grondwaterstijging, is geen vochtbalans voor de betreffende periode opgesteld.
De kansen op een oncontroleerbare waterafvoer naar elders zijn dan te groot. Na
zware regenbuien in de zomer is verschillende malen waargenomen, dat de regen
het grondwaterpeil verhoogde, terwijl het bovenliggende profiel nog niet op veldcapaciteit gekomen was. Dit is b.v. bij proefplek 28 waargenomen op 4-7-1952 (neerslag
39 mm) en 7-8-1954 (neerslag 24 mm), minder duidelijk op 22/23-6-1953, (neerslag
25mm) en 1-8-1953(neerslag 28mm). Bij proefplek 24op4-7-1952enop 22/23-6-1953.
ad 5. De verandering van de vochtinhoud van het bodemprofiel isbepaald door devergelijking van
de vochtgehalten en de verschillende grondlagen boven het grondwater. Omstreeks het midden
van iedere maand is de vochttoestand van het profiel tot 1m diepte bepaald. Middenin de zomer,
omstreeks de maand juli en aan het eind van het seizoen, eind September of in oktober, is de vochttoestand van de bodemlagen dieper dan een meter, maar boven het grondwater, weer nagegaan.
De verandering in de vochtinhoud van het profiel beneden 1 m diepte is regelmatig verdeeld over
de periode tussen de twee zomer-bemonsteringen.
ad 3. De evapotranspiratie, de som van de verdamping vanaf de bodem, door en vanaf het gewas,
i s t e n s l o t t e d e s l u i t p o s t o p de vochtbalans. Deze bevat dus 00k alle fouten, die in de andere posten
zijn gemaakt. De grondwateraf- en toevoer naar de proefplekken zijn wel de meest storende factoren bij deze opstelling. Zonder een uitvoerig onderzoek waren deze fouten echter niet nader te
analyseren. Omdat de verdamping vanaf het gewas in deze post is begrepen, is de interceptie - zie
3.2.1.2 - van de neerslag niet in post 1 begrepen.
1

Deze gegevens zijn voor belangstellenden ter inzage.
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Een boomgaard blijkt, volgens de opgestelde vochtbalansen, vanaf half maart tot
half oktober, dus bijna het gehele zomerseizoen, ruim 500 mm vocht te verbruiken
- tabel 48-. In het gehele seizoen zalhet vochtverbruik waarschijnlijk een hoeveelheid
van 550mm benaderen. De helft van deze hoeveelheid wordt in slechts drie maanden
verbruikt. In deze maanden, half april tot half juli, valt de voornaamste periode van
de scheutgroei. Vanaf half juni tot half September vindt bij het najaars- en winterfruit het grootste vochtverbruik plaats; 80-100mm per maand. Zomerfruit zalin deze
periode een geringere hoeveelheid verbruiken. Voor de hoeveelheid drainwater in een
boomgaard zaldusoverblijven de jaarlijkse neerslag, verminderd met de evapotranspiratie vanaf half april tot half oktober, verminderd met de evapotranspiratie vanaf
half oktober, tot de najaarsbladval en verminderd met de winter-evaporatie vanaf het
grondoppervlak. Meer dan ca 150 mm drainwater zal er gemiddeld van de ruim 690
mm neerslag,dieerindeomgevingvan Vlissingen valt, - PUBLIKATIE 140-7 K.N.M.I.
- dan 00k niet afgevoerd worden.
Dit iseveneens af te leiden uit gegevensover grondwaterstanden, die frequent worden
waargenomen, gecombineerd met gegevensover de regenval en de verdamping. In een
periode, waarin de neerslag geheel door ontwatering wordt afgevoerd en niet wordt
gebruikt voor aanvulling van de vochtvoorraad in debodem, vertoont de grondwaterstand in goed ontwaterde profielen namelijkeen onrustigverloop; iedere snelle stijging
na eenregenbuiwordt gevolgd dooreen betrekkelijk snelledaling doorde ontwatering.
Dezeperioden met drainage zijn uit dagelijkse of wekelijkse opnamen van de grondwaterstand in enigefruitpercelen gedurende 7seizoenen bekend - tabel 49 -.
De neerslag, die in deze periode viel, verminderd met de hoeveelheid die direct vanaf
het grondoppervlak verdampte, levert, indien de vochtvoorraad in de bodem ongewijzigd blijft (zoals gewoonlijk het geval is gedurende de winter), de hoeveelheid
drainwater op, die door de grond stroomde. De hoeveelheid, die direct vanaf het
oppervlak verdampt, is in de winter meestal niet groot. Ze is gelijk gesteld aan de
verdampte hoeveelheid van een vrij wateroppervlak in een boomgaard - fig.66-.
De berekende hoeveelheid, door de ontwatering afgevoerde, neerslag vertoonde opmerkelijke
verschillen in de drainage-periodeh 1952/1953 tot 1958/1959 - tabel 49 - . Het voorafgaande weer,
de regenval en de verdamping, hebben uiteraard grote invloed op deze hoeveelheid. Na de droge
zomer van 1955 was de hoeveelheid drainwater klein; - nauwelijks 40 mm - , na de n a t t e koude
zomer van 1954daarentegen groot - bijna 250 mm - . Gemiddeld isover deze 7seizoenen een kleine
130 mm neerslag per seizoen door drainage afgevoerd. Nu komen er in deze reeks relatief erg veel
droge winters voor - zie de onderste rij getallen in tabel 49 - , zodat de drainage, gemiddeld over
een lange reeks van jaren, wel iets meer - 140 tot 150 mm - zal bedragen.
In een soortgelijk onderzoek naar het vochtverbruik in boomgaard op de Marschboden van het
Neder Elbegebied-RoTHE, 1933 - , werd een verbruik van 580 mm per seizoen gevonden; in de
periode van mei tot augustus 250 mm. In het bestudeerde gebied kwamen veel hoge grondwaterstanden voor en de boomgaarden lagen in gras. De capillaire toevoer van grondwater was volgens
ROTHE in deze zware gronden van weinig betekenis, evenals de toevoer van water uit de perceelscheidingsloten. VERHOEVEN, 1953, kwam tot een dagelijks vochtverbruik door landbouwgewassen in de zomer op geinundeerde grond in zuidwest-Nederland, van eveneens ongeveer 3 mm.
Dit betekent evenwel, dat akkerbouw, met voor een deel vroegrijpende gewassen, 50 tot 100 m m
minder vocht per seizoen zal verbruiken dan boomgaard. VERHOEVEN geeft voor de jaarlijkse
drainage uit bouwland een hoeveelheid van 200 mm.
MASCHHAUPT, 1938, vond een gemiddelde drainage van ruim 200 mm bij akkerbouwgewassen te
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Groningen in lysimeters zonder grondwater. Met een lysimeter-installatie berekende MAKKINK,
!953. I955i '957. evapotranspiratiewaarden voor grasland van nauwelijks 350 tot ruim 400 mm in
de maanden mei tot en met September; voor het gehele jaar nauwelijks 400 tot ruim 600 mm. Ook
uit deze onderzoekingen komt de aanwijzing, dat vooral akkerbouwgewassen en in mindere mate
ook grasland, een kleiner decl van de neerslag verbruiken dan boomgaard.

De evaporatie vanaf de grond onder vruchtbomen is niet zonder betekenis. Van nog
meer belang is echter de evapotranspiratie van de ondergroei - zie de betekenis van
de vochttoestand van de voedingszone in 2.1.1.4. [21] - . De bepaling van de evaporatie en transpiratie van de ondergroei was echter door een eenvoudige bemonstering
van onze proefplekken nauwelijks mogelijk. De grondwaterbeweging naar de binnen
een groot perceel gelegen kleine proefplekken, die veelal een verschillende bodembehandeling ontvingen en de invloed van de capillaire opstijging, maken de opstelling van een vochtbalans bij een uiteenlopende bodembehandeling bij voorbaat
vruchteloos.
Voor het verkrijgen van enige indruk van de evaporatie van de grond en de evapotranspiratie van
de grasondergroei in boomgaard, werd in 1953 en/of in 1954 een kleine proef uitgevoerd. Het gewichtsverlies van ingegraven potten met grond, al of niet met redelijk kort gehouden gras begroeid,
is nagegaan - fig. 19- . De potten waren 20 cm diep. Ze werden beplant met zo uniform mogelijke
graszoden van een goede grasmat uit een weiland. Uit het gewichtsverlies (gecorrigeerd voor toename door neerslag) van deze potten liet zich de verdamping berekenen. Door het n a t t e weer
tijdens de nazomer van 1953 en de zomer van 1954, liep het regenwater soms over de rand van de
potten, of raakte de grond veel sterker verzadigd dan in natuurlijke ligging, zodat een te hoog
vochtverbruik werd berekend.

De voorlopige indruk uit onze orienterende proef - tabel 51 - geeft aan, dat de evaporatie ruim dehelft van de totale evapotranspiratie kan bedragen. De grasbegroeiing
zal in het vochtverbruik niet veel meer dan 20% boven de evaporatie van de onbegroeidegrond uitkomen - tabel 50-.
Hoog gras, in een voldoende dicht bestand, zal nog wel iets meer kunnen verbruiken dan kortgehouden gras - zie MAKKINK, 1951c - .
Deze resultaten sluiten enigszins aan bij de gegevens uit de bosbouwliteratuur, waar de verdamping in het bos vaak de helft of minder van de verdamping buiten het bos is. B U H L E R , 1906, geeft
een verdamping van 55% in beukebos op open plekken, EBERMAYER, 1900, geeft een waarde van
4 0 % , KIRWALD, 1944, geeft voor beukebos 25-50%,' KITTREDGE, 1948, geeft een evaporatie van
10-70%, al naar de mulchlaag op de grond.
Voor bouwland kwam VERHOEVEN, 1953, t o t een verdamping van 2 m m per dag voor zwarte
(recent geinundeerde, dus te vochtige) grond in het zomerseizoen. Deze hoeveelheid is bijna gelijk
aan de neerslag in n a t t e zomers. Zoals te verwachten valt, ligt deze verdamping in het open veld
hoger dan onder vruchtbomen, waar de zonne-energie door de bomen verminderd wordt en ook de
windsnelheid wordt getemperd.
Voor het vochtverbruik door de grasondergroei is een opmerking van MAGILL, 1954, interessant.
Het gras zou namelijk extra neerslag in de vorm van dauw ontvangen, zodat het vochtverbruik
door deze ondergroei aanmerkelijk hoger zal zijn dan zich uit een vochtbalans laat aflezen. Of deze
veronderstelling juist is kan vrijwel alleen uitgemaakt worden door een verfijnd onderzoek naar de
vochtbalans.
Voor een juiste bepaling van de evapotranspiratie van het gras en van een grasboomgaard zouden
waarnemingen en bepalingen uitgevoerd moeten worden in een behoorlijk aantal grasboomgaarden
naast zwartgehouden percelen. Voor zeer nauwkeurige bepalingen van de vochtbalans zou een met
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fruit beplante, weegbare lysimeter in een grasboomgaard nodig zijn. Geen van beide stond ons
echter ter beschikking.

[56]

2.3.1.4. Deverhoudingvanhetvochtverbruik door boomgaard endegemeten
ofberekendeverdampingvan eenvrijwateroppervlak
De verhouding vandeuit vochtbalansen bepaalde evapotranspiratie tot de verdamping van vrij water, moet van grotere betekenis geacht worden, dan de absolute
cijfers zelf. Dezeverhoudingscijfers maken eenschattingmogelijkvandeevapotranspiratie in andere dande bestudeerde gebieden, waar nagenoeg dezelfde verhoudingen
verwacht kunnen worden.
De cijfers voor de verhouding tussen evapotranspiratie van boomgaard endeverdamping vanvrij water (berekend volgens PENMAN) ; E g /E 0 _ p , lopen op van een waarde
i 0,65inmeienjuni toteen waarde van 0,85injuli/augustusenverder toteen waarde
van ruim 1,0inaugustus/september tegen de pluktijd - tabel 52- .
Voor deevapotranspiratie van boomgaard ten opzichte vande verdamping vanwater uitdebak zie 2.3.1.1. - ; Eg/E 0 . B , lopen de verhoudingscijfers vanaf mei/juni vanca 0,85op,t o t ruim 1,0
injuli/augustus en verder t o t ruim 1,6in augustus/september. Deze verhouding ligt noglaag ten
opzichte van de waarde die WILCOX c.s. 1953, opgeven voor boomgaard in Brits Columbia (WestCanada). Deze auteurs geven voor de verhouding E g /Eo. B een gemiddelde waarde 1,3, die op
warmedagen wel t o t 2 oploopt. BLANEY en CRIDDLE - zie H O U K , 1951, hoofdstuk 10- geven een
verhouding voor boomgaard van0,65. Deze verhouding ligt iets lager dandievoor akkerbouwgewassen, waarvoor 0,75wordt opgegeven. Deze verhoudingscijfers zijn laag, maar de berekening
van h u nE 0 -waarde isopgeheel andere wijze geschied.

De factor E g /E 0 wordt aangeduid door defactor f'teronderscheiding van defactorf,
die deverhouding vandepotentiele evapotranspiratie tot E 0 aangeeft. Verschillende
onderzoekers delen mee, datdeverhouding E g /E 0 = f afneemt naarmate er minder
beschikbaar vocht in de wortelzone voorkomt - PENMAN, 1949, MAKKINK enVAN
HEEMST, 1953, 1956, LARSON en JOHNSTON, 1955, SLAYTER, 1956. CHAPTAL, 1944,

noemt zelfs voor het droge Zuid-Frankrijk eenwaarde van f = 0,4, terwijl als een
normalewaardevoorf'0,65tot1,0geldt.
Het is duidelijk dat onze f'-waarden later inhet seizoen groter worden. Ditvalt00k
op te merken bijprofielen diegedurende hetgehele seizoen eengoede vochttoestand
bezitten. Ditkantendele toegeschreven worden aande betere vochttoestand van de
bovengrond door degrotere regenval enhetgrotere aantal regendagen indemaanden
juli, augustus en September, waardoor de evaporatie toeneemt vergeleken methet
verdampingsverloop in de voorafgaande maanden - zie BRAAK, 1933 - . Een grote
regenval zal 00keenversnelde verdamping direct vanaf de bladoppervlakte ten gevolge hebben, vergeleken met een verdamping dieuit de grond via de plant moet
plaatsvinden. Daar deinterceptie bijvruchtbomen geen grote rol speelt, kandit feit
geen afdoende verklaring geven.
Ook bij landbouwgewassen iseentoename vande factor f' in de loop vanhet seizoen meermalen
waargenomen - MAKKINK, 1953, R U S S E L L en DAVIDSON, 1956 - . Veelal is dit te wijten aan de toe-

neminginlengte vanhet gewas. Gewassen die geen gesloten oppervlak vertonen zullen ook meer
kunnen verdampen daneenvrij wateroppervlak d a tdezelfde oppervlakte beslaat-PENMAN,i952-.
Bij deze gewassen kan door de advectieve warmte, meegevoerd door de wind in h e t gewas, een
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evapotranspiratie verwacht worden,die de verdamping van vrij water aanmerkelijk te boven gaat.
Dit geval doet zich blijkbaar ook voor bij de boomgaarden waar ons onderzoek betrekking op had.

De lagere f'-waarden bij fruit in de voorzomer zullen vooral verklaard moeten worden
uit de kleinere evaporatie van de bovengrond, die dan doorgaans droger is, dan in het
midden van de zomer en in de herfst. Dit betekent dat onze f'-waarden hoger zullen
uitvallen, indien boomgaard geregeld wordt besproeid, zodat de bovengrond steeds
vochtig blijft. Ook uit latere proeven met besproeien werden hiervoor aanwijzingen
verkregen.
Het toenemend vruchtoppervlak kan nauwelijks als een van de oorzaken genoemd worden voor de
hogere f'-waarden aan het eind van het seizoen met de vruchtgroei. De totale oppervlakte van de
vruchten is daarvoor veel te klein.
Het resultaat van de berekeningen van de verhouding E g / E 0 g a f ons geen aanleiding aan een van
de drie series verdampingscijfers de voorkeur te geven.
Deinvloed van verschillende factoren op deze verhouding en het beperkte aantal vrij ruwe gegevens maken een keuze onmogelijk.

Uit de orienterende proef - ziede vorige paragraaf en de tabellen 50 en 51- valt af te
leiden, dat de verdamping vanaf zwartgehouden grond en de grasmat onder de
bomen, toeneemt in een natte tijd. De f'-waarden van deze objecten liepen van de
drogere voorjaarsmaanden op, naarmate de neerslagrijke zomermaanden aanbraken.
Zwart gehouden grond, maar vooral ook gras, kunnen bij een vochtige toestand onder
devruchtbomen nagenoeg evenveel verdampen als een vrij wateroppervlak onder de
boom. In een droge tijd verdampt gras ten opzichte van vrij water waarschijnlijk
ruim 10% meer dan zwarte grond, in vochtige zomermaanden na juli zal dit verschil
zeker kleiner worden.
De geaccumuleerde verdamping, de neerslag en de evapotranspiratie van boomgaard,
in een jaar met een gemiddelde weersgesteldheid in zuidwest-Nederland, is uitgebeeld
infig. 69enopgenomen in tabel53.
Bij dit beeld is aangenomen, dat de evapotranspiratie in de winter, het vroege voorjaar en de late
najaarsmaanden, dus in de bladerloze tijd van een boomgaard, nagenoeg gelijk zal zijn aan de halve
verdamping volgens PENMAN.
Dez eevapotranspiratie zal misschien iets te hoog zijn aangenomen, maar hoeveel valt moeilijk op
te geven. De evapotranspiratie in de maanden november tot en met maart van de met gras begroeide lysimeters te Oudewetering en te Wageningen - zie W I N D , I 9 5 8 - bedroeg ruim de helft van
de verdamping van een vrij wateroppervlak - zie KRAMER, 1957 - . De grond in boomgaard, met
gras of onkruid begroeid, zal zeker niet meer verdampen dan de helft van een vrij wateroppervlak
in het open veld.
Het vochtverbruik in de zomermaanden is berekend als het produkt van de gemiddelde verdamping van vrij water (volgens Penman berekend) X de f'-waarde voor de betreffende periode. Het
vochtverbruik van een grasboomgaard is gesteld op 110% van het verbruik door een zwartgehouden boomgaard, gedurende de zomer.

In dezefiguur is goed te zien,hoe dehellingvan deevapotranspiratie-lijn inhet begin
van de zomer groter wordt dan die van de neerslaglijn. In de periode daarna gaat de
plant dus putten uit debodemvoorraad aan vocht. In de nazomer kruisen de hellingen
van de lijnen zich andermaal en begint de aanvulling van de bodemvoorraad. Pas
nadat de bodemvoorraad tot een zodanige hoeveelheid is aangevuld, dat de grondwaterspiegel tot boven de slootwaterspiegel of boven het drain-niveau is gerezen, zal
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door de ontwatering (deels door drainage) de overtollige neerslag afgevoerd worden.
Het vochtverbruik van zwartgehouden boomgaard in de afzonderlijke maanden
van het groeiseizoen in Vlissingen en enkele andere plaatsen in de nabijheid van de
bekendste fruitteeltcentra in Nederland, is uit de potentiele verdamping van open
water berekend met behulp van de voorgaande gegevens over de f'-waarden voor
boomgaard in de loop van het seizoen. Het resultaat van deze berekeningen is tezamen met de neerslag afgebeeld in fig. 70. In een gemiddeld jaar blijkt er in vrijwel
iedere maand, vanaf mei tot eind September, een neerslag-tekort ten opzichte van het
vochtverbruik door boomgaard te bestaan in de beschouwde fruitteelt-centra in
Nederland. Dit neerslag-tekort is het grootst in het begin van het groeiseizoen; in de
maand mei bedraagt het reeds ruim 20mm. Het neemt doorgaans pas duidelijk af in
demaanden juli-augustus.Dezuidelijke gebieden vertonen echter een weinig sprekend
maximum in het neerslagtekort in augustus. In Vlissingen is dit tekort in augustus het grootst, ruim 30 mm. Vlissingen vertoont het hoogste neerslagtekort van alle
vergeleken plaatsen in Nederland. In een gemiddeld jaar ishet cumulatieve neerslag-
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F I G . 70. De neerslag enhet vochtverbruik door boomgaard.
Neerslag als 40-jarig gerniddelde vlg K.N.M.I. (Maandoverzicht weersgesteldheid in Nederland).
Evapotranspiratie van boomgaard als20-jarige gerniddelde Vx E 0 .
E 0 naar gegevens van Kramer 1957.
Halve verdamping volgens PENMAN als 20-jarig gerniddelde J E 0 .
xx
R= totale neerslag in het betreffende jaar.
xxx v = Verdamping, E 0 , volgens PENMAN inhet betreffende jaar.
N.B. Onder boomgaarden zijn alleen begrepen percelen beplant met hard fruit, waarvan de grond
in het voorjaar en devoorzomer zwart wordt gehouden enlater op het jaar geen zware begroeiing
draagt.
F I G . 70. Precipitation and moisture uptake byorchard (clean cultivated); moisture uptake calculated from evaporation data (ordinate) during theyear (abscissa) fordifferent years (gerniddelde =
average year) andplaces inthe Netherlands.
Broken line (short streaks) :precipitation (K.N.M.I.). R = total precipitation, for theyear considered.
Broken line (long streaks) : evapotranspiralion ofanorchard f x E0. V= total evaporation E0 ace.
Penman. Full line: 50 % ofevaporation ace. Penman.
x
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tekort in de periode van april tot en met September in Vlissingen ruim 120 mm, in
Hoorn bijna 100mm, in Maastricht ca 90 mm, in Groningen en Gemert ca 80 mm en
in DeBilt ruim 60 mm. 1 Deze periode is aldus gekozen, omdat in april de scheutgroei
begint en daarna de evapotranspiratie de neerslag gaat overtreffen. In de maand
September valt vrijwel het eind van de vruchtgroei, terwijl in de periode daarna de
neerslagdeevapotranspiratie belangrijk gaat overtreffen.
Degrillige verdeling van neerslag en verdamping in de afzonderlijke jaren geeft wel aan, dat beschouwingen overeen gemiddeld jaar van beperkte waarde zijn. Maanden met een neerslag-tekort
komen 00k in de natste jaren voor; zie desituatie in de maanden juni-juliini95i en in de maanden
april en mei in 1952, beide neerslagrijke jaren. Omgekeerd komen er 00k nog regenrijke maanden
voor in droge jaren; zie de toestand in de maand april in de droge jaren 1947en 1949.

Een grove indruk over de uitdroging van de voedingszone is te verkrijgen, indien de
neerslag vergeleken wordt met de halve verdamping volgens PENMAN. De halve verdamping geeft ongeveer de minimum vochtonttrekking in de voedingszone. Indien
de bovengrond vochtig is, zal de evaporatie (eventueel samen met de transpiratie van
de ondergroei) ruim 50% van de totale evapotranspiratie kunnen uitmaken volgens
het voorgaande betoog. De vruchtboomwortels in de voedingszone kunnen tegelijkertijd ca de helft van de resterende 50% van de evapotranspiratie aan de bovenlagen
onttrekken omdat gemiddeld ca 50% van de fijne wortels in de voedingszone voorkomt - zie00k 2.1.2.1., [27] -.
Wanneer de bovengrond echter goed is opgedroogd, zal de evaporatie sterk teruglopen en bij een onbegroeide (niet met een ondergroei begroeide) bovengrond zal de
voedingszone dan nauwelijks 50% van deevapotranspiratie leveren.
De vochtontrekking aan de bovengrond ligt dus tussen een hoeveelheid gelijk aan de
halve verdamping volgens PENMAN en het totale vochtverbruik (evapotranspiratie)
doorboomgaard,maarbenadert volgensdegegevensuit de proefplekken - zie 2.2.1.4. meerdehalve verdamping.
Uit fig. 70 is de invloed van het doorgaans droge voorjaar af te lezen. In mei en juni
overtreft de vochtonttrekking uit de voedingszone de gemiddelde neerslag. Deze uitdroging in het voorjaar blijkt het grootst in de kustgebieden. In Hoorn en Vlissingen
is het neerslag-tekort ten opzichte van de halve verdamping dan ruim 15 mm per
maand. In het binnenland is het neerslagtekort kleiner; de halve verdamping volgens
PENMAN overtreft daar deneerslagmet nauwelijks 5mm per maand.
In de zomer gaat de neerslag de halve verdamping van open water weer overtreffen.
Ookwordtnahet voorjaar, tot en met augustus, de hellingvande neerslaglijn in fig. 70
groter, zodat deze de helling van de evapotranspiratie-lijn gaat overtreffen. Dit betekent, dat devochtinhoud van het profiel middenin dezomerweergaat toenemen.
Een vergelijking van de toestand in enkele afzonderlijke jaren geeft grote verschillen met het gemiddelde tezien. Ook in neerslagrijke jaren als 1951 en 1952 komen in de voorzomer op de meeste
plaatsen noglangdurige perioden voor, waarin de halve verdamping de neerslag behoorlijk over1

Wegens de uitzonderlijke ligging van het waarnemingsstation van het K.N.M.I. in Vlissingen,
vlak aan de winderige regenarme kust, zal het verschil in het neerslagtekort tussen het Zeeuwse
en de andere fruitteeltgebieden in de nabijheid van de genoemde waarnemingsstations kleiner zijn.
Voldoende gegevens over het weer middenin Zeeland ontbreken echter.
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treft. Omgekeerd bestond er in de voorjaarsmaanden van het droge jaar 1949 geen of slechtseen
klein neerslagtekort.
[57]

2.3.2.

DE OPTIMALE GRONDWATERSTAND

Bij de optimale grondwaterstand heerst de gunstigste vochttoestand in het bodemprofiel voor de groei en de produktie van het gewas. Er bestaan in ons land grote gebieden, waar de fruitteelt niet over voldoende water voor beregenings- en bevloeiingsdoeleinden kan beschikken. Onder deze omstandigheden dringt de vraag zich op, in
welke mate het grondwater rechtstreeks kan bijdragen tot een goede vochttoestand
in de wortelzone van het fruit. Hierbij willen wij de mogelijkheid van een grondwateraan- of afvoer door kwel of inzijging, buiten beschouwing laten. Onder onze klimaatsomstandigheden, met een voortgaande uitdroging van het profiel gedurende de
zomer vanaf de oppervlakte, moet de grondwaterdiepte dan zo gekozen worden, dat
een redelijke bewortelingsdiepte voor het gewas beschikbaar blijft en een zodanige
capillaire opstijging mogelijk is, dat er in de wortelzone een optimale vochttoestand
voorkomt.
Voor dezegewenste optimale vochttoestand in de grond geldt dat deze tot een goede
beworteling aanleiding moet geven en tevens moet voldoen aan de volgende normen,
die aan de hand van het onderzoek in 2.1.1.4. [21], [17], [20] en [18] kunnen worden
opgesteld:
1. In de periode met de sterkste scheutgroei en de grootste nitrificatie, in de tijd van
half april tot half juli, mag het midden van de voedingszone slechts weinig verder
uitdrogen dan tot de optimale vochttoestand voor de scheutgroei - zie 2.1.1.4. [x7] e n
[21], tabel 5a en 17-, d.w.z. tot 60 a 70% beschikbaar vocht. Deze norm iszowel gesteld om een optimale minerale voeding te waarborgen, als om een optimale vochttoestand in de grond voor de scheutgroei te verkrijgen.
2. Ten einde een optimale vochttoestand in de wortelzone te verwezenlijken, mag aan
het eind van de periode waarin de sterkste scheutgroei plaatsvindt (omstreeks half
juli), het vochtgehalte aan de onderzijde van de voedingszone (dit is tegelijk ongeveer
het midden van de wortelzone), niet verder gedaald zijn dan tot het optimale vochtgehalte voor de scheutgroei; d.w.z. in zavelgrond mag de vochtspanning tot omstreeks pF = 2,0 en in zandgrond tot omstreeks pF = 1,8gestegen zijn - zie 2.1.1.4.
[17] - . Deze norm is minder streng dan de eerstgenoemde. Zoals hierna aangetoond
zalworden, blijkt ergeengrondwaterstand te bestaan, waarbij aan deeerste norm voor
de optimale vochttoestand voldaan kan worden. Daarom is deze tweede norm opgesteld. Ze waarborgt weleen nagenoeg optimale vochttoestand indewortelzone voor
de scheutgroei, maar zal niet volledig tot een optimale toestand in de voedingszone
voor deminerale voeding leiden.
De grondwaterstand zou nu zo ingesteld moeten worden, dat deze p F enige tijd gehandhaafd kan
blijven. D a a r t o e m o e t een capillaire opstijging (of een andere vochtaanvoer) van 3 mm water per
dag naar de voedingszone mogelijk zijn. Een vochtverbruik van 3 mm per dag is een veel voorkomende gemiddelde dag-evapotranspiratie in een droge periode voor half juli.

3. Na de periode met de meeste scheutgroei mag de voedingszone niet tot het verwelkingspunt uitdrogen - zie2.1.1.4. [18]- . Omstreeks half augustus mag daarom onderin

148
de voedingszone (40 cm diep) in zavelgrond een pF = 3,0 niet worden overschreden,
inzandgrond een pF = 2,0.
Een capillaire opstijging (of andcre vochtaanvoer) van 1} mm per dag (het gemiddelde evapotranspiratie-overschot in augustus) uit het grondwater naar de voedingszone maakt het mogelijk,
d a t de genoemde p F benaderd wordt op de aangegeven diepte.

Indien aan de eerstgenoemde norm voldaan kan worden isautomatisch aan de tweede
voldaan. Indien aan de tweede norm is voldaan, kan het midden van de voedingszone
te sterk uitdrogen om aan de eerste norm te kunnen voldoen, aangezien immers de
bovengrond in het voorjaar sneller uitdroogt dan de diepere lagen. Het valt niet vooruit te berekenen of aan de andere normen voldaan zou worden, indien aan de derde
norm is voldaan.
Wanneer er in de zomer voldoende water door beregening of bevloeiing wordt toegevoerd, zalaan allevorengenoemde normenvoldaan kunnen worden, 00k alzou er geen
grondwaterinvloed op de vochttoestand bestaan. In het laatstgenoemde geval blijft,
globaal gezien, de grondwaterspiegel dus dieper onder de wortelzone dan de hoogte
van de „snel-capillaire zone" - zie [23] - bedraagt. Een dergelijke diepe grondwaterstand heeft onder deze omstandigheden verscheidene voordelen, onder meer omdat ze
aanleiding kan geven tot een diepe beworteling en een gemakkelijker ontwatering.
Een diepebewortelingmaakt het gewasaanmerkelijk mindergevoelig voordroogte. Op
een belangrijk deelvan de Nederlandse fruitpercelen isechter niet voldoende geschikt
water aanwezig, of de bewortelingsdiepte blijft door de profielopbouw 00k bij een
diepegrondwaterstand beperkt.
Voor bodemprofielen, waar een grondwaterinvloed gewenst is voor de instelling van
een goede bodemvochttoestand, zal de optimale grondwaterstand in het volgende nader worden beschouwd. Zoals uit de berekeningen zal blijken, geldt de berekende
grondwaterstand slechts voor een bepaald profiel onder bepaalde omstandigheden.
Voor de reedsgenoemde - zie 2.1.2.1. [27]- geschematiseerde profielen, aangeduid als
de proefplekken 22' en 63' zijn de eisen, die aan de optimale grondwaterstand in de
fruitteelt gesteld kunnen worden, verder uitgewerkt. Proefplek 22' wordt geacht te
bestaan uit een goed, licht-zavelig humusarm profiel, zoals er in de zeekleigebieden
vele voorkomen. Alleen de iets humusrijkere bovengrond, die doorgaans aangetroffen
wordt, is niet in dit geschematiseerde profiel ingevoerd. Het laatste zal echter weinig
invloed op het resultaat van de berekeningen hebben. Proefplek 63' wordt verondersteld te bestaan uit een profiel met een bovengrond van 40 cm humusarm duinzand,
gevolgd door een ondergrond van blond duinzand zonder humus. Soortgelijke matig
geschikte profielen worden in duinzandgebieden vaak aangetroffen.
Door WESSELING en VAN W I J K , 1955, zijn berekeningen uitgevoerd over de gewenste
grondwaterstand in bouwland. Vanuit een noodzakelijk peil, noodzakelijk voor een
geeiste capillaire opstijging, werd teruggerekend naar de bijbehorende voorjaarsgrondwaterstand. Hierbij zijn de kansen op een verdampingsoverschot over een bepaalde periode in aanmerking genomen.
Verschillende normen, die bij deze berekening werden gesteld, konden in onze berekening vervangen worden door normen, die uit het reeds besproken onderzoek in de fruitteelt zijn verkregen.
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Zo is door ons gerekend met een toelaatbare uitputting - tot een p F = 2,o voor lichte zavel, en
tot een p F = 1,8 voor humusarme zandgrond - van het beschikbaar vocht onderin de voedingszone. De beworteling was vrij nauwkeurig bekend, terwijl gcgevens over de capillaire geleidbaarheid ter beschikking stonden.

In de volgende berekening worden grondwaterstanden bepaald, die de instelling van
een optimale vochttoestand in de voedings- en wortelzone mogelijk maken. Hierbij
wordt herhaald, dat afgezien isvan grondwateraanvoer doorkwel e.d.
Een belangrijke vraag bij de vaststelling van de optimale grondwaterstand is, of de
gevonden grondwaterstand te bereiken is, wanneer men van een bepaalde, voor de
beworteling aanvaardbare, grondwaterstand in het voorjaar uitgaat. In ons polderland met zijn beheerste polderpeilen, kan ten minste in het voorjaar wel een bepaalde
grondwaterstand ingesteld worden bij een goede beheersing van het polderpeil. Door
de ongelijke ligging van het polderland kunnen bij de verwezenlijking hiervan toch
nog vele problemen rijzen. In bepaalde gebieden zal misschien ook in de zomer, door
waterinlaat of kwel, het grondwaterpeil verhoogd of een daling daarvan tegengegaan
kunnen worden, maar deze gevallen zijn niet in onze berekeningen betrokken.
Wanneer aan de eerste norm voor de optimale vochttoestand voldaan moet worden,
zalde grondwaterspiegel midden juli in de proefplekken 22'en 63'resp.ca75en 40cm
onder het midden van de voedingszone moeten staan. Opdat middenin de voedingszone een pF van resp. 2,0en 1,8gehandhaafd kan worden, bij een capillaire opstijging
van 3 mm per dag, is - zie 2.1.2.1. [27]- deze stand noodzakelijk. Nu zal aangetoond
worden, dat deze hoge grondwaterstanden, van resp.95en 60 cm onder het maaiveld,
aanleiding zullen geven tot een veelte dunne wortelzone.
Indien de grondwaterspiegel in de plekken 22' en 63' half juli op resp. 95 en 60 cm
onder het maaiveld staat, dan wordt in deze profielen tot op een diepte van de grondwaterspiegel resp. bijna 310 mm en ruim 160 mm vocht geborgen. Hierbij is aangenomen, dat de bovengrond op het verwelkingspunt is gekomen. Als de grondwaterspiegel half april de abnormaal hoge stand van 40 cm kreeg in plek 22', dan zou half
april in dit profiel tot 95 cm diepte bijna 400 mm vocht geborgen worden. Vanaf half
april tot half juli kan dus beschikbaar komen voor de evapotranspiratie, 400 - 310 =
90mm vocht. Op dezelfde wijze geldt, dat uit plek 63'ca 240-160 = 80 mm vocht
voor de evapotranspiratie beschikbaar zou komen, indien de grondwaterspiegel half
april op 20cm onder maaiveld zou staan - ziefig. 72 -.
Over de periode van half april tot half juli kan een kansverdeling opgesteld worden
voor de evapotranspiratie-overschotten bij boomgaard. Met behulp van de E g /E 0
waarden - zie 2.3.1.4., tabel 52 - kunnen uit de verdampingswaarden de vochtverbruikswaarden jaar voor jaar en maand voor maand berekend worden. Dit verbruik,
telkens verminderd met de regenval in de betreffende periode, geeft het evapotranspiratie-overschot. Hiervan kan een kansverdeling gemaakt worden. Aan de hand van
de gegevens over de regenval (verstrekt door het K.N.M.I.) en de verdamping volgens
PENMAN (verstrekt door het K.N.M.I., berekend volgens KRAMER, 1957)over de jaren
1907 tot 1950 van Vlissingen, is aldus de kansverdeling van het evapotranspiratieoverschot in de periode van half april tot half juli door onsberekend - ziefig. 71-. Dit
is een soortgelijke werkwijze als door VAN BAVEL, 1953, VAN DUIN, 1954, STOLP en
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MOHRMANN, 1952, 1953, is gevolgd. De verhouding E g /E 0 is echter aangepast aan de
waarden, die voor fruit zijn gevonden.
Bij de berekening van de evapotranspiratie is aangenomen, d a t deze in alle gevallen gelijk is aan
depotentiele verdamping Xde factor die voor de betreffende periode in de vorige paragraaf is genoemd. Dit lijkt bij benadering juist. Uit de gegevens van de beschreven proefplekken zijn alleen
voor droge jaren en op droge profielen af en toe lagere factoren berekend.
I n d i e n h e t aangegeven evapotranspiratie-overschot door beregening of bevloeiing aangevuld zou
worden, zou dit een grotere hoeveelheid water vragen dan de berekende. Er moet niet alleen met
de extra verdamping tijdens de beregening of bevloeiing worden gerekend, maar 00k met een
sterkere evaporatie uit de n a t t e bovengrond.
Indien door infiltratie water wordt aangevoerd, zal dit in veel mindere mate aanleiding geven tot
een sterkere evaporatie, omdat daarbij de bovengrond weinig vochtiger wordt.

Uit deberekening blijkt, dat er voor de periode van half april (het begin van de groeiperiode bij fruit) tot half juli (het eind van de periode met de sterkste scheutgroei)
slechts 10% kansisopeengroter evapotranspiratie-overschot dan 140mm, 20% kans
opeenoverschot groter dan 120mm en 50% kans op een overschot groter dan 85 mm.
In de resp. 95en 60cm dikke grondlagen van de proefplekken 22'en 63'kan dus resp.
iets meer dan, of nog niet voldoende vocht geborgen worden om, bij een evapotranspiratie-overschot onder gemiddelde weersomstandigheden, bij een grondwaterstand
tot dichtbij het maaiveld in april,aan deeerste norm vooreenoptimale vochttoestand
te voldoen. In jaren, met een geringere neerslag dan gemiddeld wordt waargenomen,
kan, bij de genoemde grondwaterstand, het verdampingsoverschot echter niet gedekt
worden. Bij een hogere grondwaterstand dan resp. 40en 20cm diepin het voorjaar is
erevenwelgeenplaats voor eenwortelzone- zie2.1.2.2.- enzal00kgedurende langere
tijd de vochtspanning in de voedingszone lager dan optimaal en de grond dus te nat
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FIG. 72. De berekende vochtverdeling behorende bij verschillende grondwaterstanden in enkele
geschematiseerde bodemproficlcn begroeid met fruit.
Links: Plek 22', Kalkrijke lichte zavel (grond no. 22 uit tabel 1en fig. 7).
Rechts: Plek 63', 40 cm humusarm duinzand op zeer humusarm duinzand (grond no. 3 op no. 1uit
tabel 1 en fig. 7).
FIG. 72. Calculated moisture distribution in 2 schematic orchard soil profiles for some groups of
conditions in relation tothe calculation of an optimal groundwater level.
Abscissa :moisture content in % by volume.
Ordinate: depth below the surface.
At the left a good profile consisting of sandy silt loam (= Sr 22 of table 1 and fig. y), root distribution
as in plot Nr 22, capillary conductivity as in fig. 41.
At the right a poor profile consisting of a 40 cm topsoil poor in humus, underlain by pure coarse dune
sand (Nr 3 on Nr 1 of table 1 and fig. y), root distribution as in plot 63, capillary conductivity as in
fig. 42. Heading at right hand top corner: capillary rise in mm/day
(to a plane at a depth in cm)
groundwater level in cm below the surface
'

zijn. Uit het bovenstaande volgt dat de optimale vochtspanning in de voedingszone,
genoemd in de eerste norm, niet door een hoge grondwaterstand te verwezenlijken is.
Dit gaf aanleiding tot het opstellen van de tweede mildere norm voor de optimale
vochttoestand in de bodem.
Aan de tweede norm, die een optimale vochttoestand in het midden van de wortelzone
behelst aan het eind van de scheutgroei, blijkt in bepaalde profielen wel te voldoen
door regeling van het grondwaterpeil.
De vochtspanningslijn voor plek 22', die behoort bij de capillaire opstijging, genoemd

152
bij de gestelde norm, is reeds in 2.1.2.1. [27] berekend - tabel 23 -. De hoeveelheid
vocht omstreeks half juli blijkt boven deze grondwaterspiegel (boven 1.15 m onder
maaiveld) ca340mm te zijn - zie fig. 72- . Hierbij isaangenomen, dat de bovengrond
op het verwelkingspunt was gekomen. Wanneer bij deze hoeveelheid het evapotranspiratie-overschot wordt geteld, is de hoeveelheid beschikbaar vocht bepaald, die half
april beschikbaar zou moeten zijn, wil de gevraagde vochttoestand half juli verwezenlijkt kunnen worden. Meteenkans van resp.90,80en 50%zal dusbij een vochtvoorraad van resp. 480,460 en 425 mm omstreeks half april in de grondlagen tot 1,20
m diep, geen uitputting van de vochtvoorraad onder de gewenste optimale toestand
(injuli daaraanvolgend) plaatsvinden. Nu blijkt - ziefig.72- bij een grondwaterstand
in april van 70cm en 50cm resp. bijna 460mm en ca 480mm vocht aanwezig te zijn.
Een grondwaterstand van 70 cm zal slechts in iets minder dan 20% van alle jaren
tekort schieten, om de optimale vochttoestand voor de scheutgroei te verwezenlijken.
In proefplek 63' blijkt bij de optimale grondwaterstand (60 cm onder maaiveld) half
juli nog ca 150mm vocht in de grondlagen tot 60 cm aanwezig te zijn - zie fig. 72 - .
Voor kansen van 90, 80 en 50% op een optimale vochttoestand in juli zullen resp.
290, 270en 235 mm vocht in de lagen van 0-60 cm diepte opgeslagen moeten worden
in het voorjaar.
Bij een grondwaterstand van 50 cm blijkt ca 200 mm, bij een grondwaterstand van
30 cm ca 230mm vocht gebonden te worden in deze lagen. Een grondwaterstand van
30cmin april zal in eengemiddeld jaar aan degestelde eiskunnen voldoen, echter niet
in drogere jaren, met een groter evapotranspiratie-overschot dan 85 mm voor deze
periode.
Een grondwaterstand van 50 cm zal zelfs niet voldoen in een gemiddeld jaar. In
drogere jaren kan deze grondwaterstand de vochttoestand in de wortelzone zeker niet
gunstig houden. Een hogere grondwaterstand, b.v. van 30 cm in april is ongewenst,
omdat degrondwaterspiegel dan midden meislechtseen peilvan ca40cmonder maaiveld bereikt zal hebben. In een wortelzone van nog geen 40 cm kan in dit profiel in
totaal slechts een 50 mm beschikbaar vocht gebonden worden. Dit isinenkele droge
weken, bij het ontbreken van capillaire opstijging, geheel verbruikt.
De ervaring heeft dan 00k geleerd, dat deze dikte van de wortelzone veel te gering
is, wanneer geen kwel van betekenis voorkomt.
In dit profiel kan met behulp van een hogegrondwaterstand dusgeen optimale vochttoestand voor de scheutgroei worden verkregen.
De derde norm voor de optimale vochttoestand geeft tot dezelfde berekeningen van
de optimale grondwaterstand aanleiding als de voorgaande.
Het grondwater, zal volgens een berekening analoog aan die in [27] is uitgevoerd, in
de plekken 22' en 63'niet dieper dan resp. 1,40en 0,80 m mogen dalen, wil bij een pF
van resp. 3,0 en 2,0 op 40 cm diepte nog een capillaire opstijging van i\ mm per dag
gehandhaafd blijven. Onder deze voorwaarden zal in plek 22' half augustus nog ca
385 mm vocht aanwezig zijn tot 1,40m diepte - zie fig. 72 - . Met een kans van resp.
90, 80en 50% bestaat er een evapotranspiratie-overschot in de periode van half april
tot half augustus - zie fig. 71 - van maximaal resp. 190, 160 en n o mm. Kansen

153
kleiner dan 10, 20 en 50% op een grotere droogte dan de aangewezen toestand omstreeks half augustus, zullen alleen bestaan, indien in de lagen tot 1,40 m omstreeks
half april meer vocht wordt geborgen dan resp. 575, 545 en 495 mm Bij een grondwaterstand van 50cm wordt in deze lagen ca 5S0 mm vocht gebonden, bij een grondwaterstand van 70 cm ca 560 mm. De grondwaterstand zal ongeveer 70 cm moeten
zijn, wil in 80% van de jaren aan de normen voldaan worden. Ongeveer eens in de
10jaar zal het profiel, 00k bij een grondwaterstand van 50cm in april, een tekort hebben aan opneembaar vocht en niet kunnen voldoen aan de veiligheidsmarge aan de
vochttoestand die in de derde norm is omschreven. Gezien de reserves in het profiel,
zal bij een tekort aan opneembaar vocht in de wortelzone het gewassomswel dichtbij
maar meestal niet in het verwelkingstraject komen.
In plek 63' blijkt bij de optimale grondwaterstand, die voldoet aan de derde norm
(80cm onder maaiveld), omstreeks half augustus nog ruim 140mm vocht in alle lagen
tot 80 cm diepte aanwezig zijn. Er is weer verondersteld, dat de bovengrond op het
verwelkingspunt isgekomen. Voor een kans van minder dan 10, 20en 50%, dat de gevraagde ongunstigste vochttoestand niet overschreden zalworden, moet half april een
voorraad aan beschikbaar vocht van resp. 330, 300 en 250 mm tot 80 cm diepte aanwezig zijn. Bij een grondwaterstand van 50 cm wordt in deze lagen gebonden ca 265
mm vocht, bij een grondwaterstand van 30 cm 295mm. Bij een grondwaterstand van
50 cm in april zal slechts in 60% van de jaren aan de derde eis voor de optimale
bodemvochttoestand voldaan kunnen worden.
Het is duidelijk, dat dit profiel bij deze grondwaterstand zeer goed ontwaterd moet
kunnen worden, aangezien het weinig grondwaterberging bezit.
Door degrotere neerslag in de nazomer - zie fig. 70 - is de voedingszone veelal vochtiger dan de
ondergrond, zodat deplanten in die periode niet spoedig zullen verwelken - zie [21]- , 00k al is de
ondergrond sterk uitgedroogd. Daardoorzijn afwijkingen van de optimale grondwaterstand naar
aanleiding van de derde norm plantkundig minder belangrijk dan naar aanleidirg van de tweede.
Bij de voorgaande berekeningen van de evapotranspiratie-kansen is vcorramelijk uitgegaan van
gegevens over winterfruit. De najaarsbladval begint bij verscheidene zomer- en najaarsfruitsoorten en -rassen vroeger dan bij het winterfruit. Uit het tijdstip van deze bladval valt af te leiden,
d a t het totale vochtverbruik van winterfruit waarschijnlijk het grootst zal zijn. Hierover zijn
echteronvoldoendegegevens verzameld. In de voorgaande berekeningen van de optimale grondwaterstand zijn dus de grootste evapotranspiraties betrokken.
Uitstudies over de vochttoestand in de plekken 69, 70 en 71, alle gelegen in eenzelfde perceel, in
elkaars onmiddellijke omgeving, is een indruk verkregen over de tijd van het jaar waarinbij verschillende fruitsoorten het grootste vochtverbruik valt. Reeds bij de kers (de plekken 7en 8) is het
opgevallen, d a t degrootste vochtopname in de maanden juni en juli valt. In de aaneengrenzende
a p p e l - p e r e n - e n pruimenaanplanting, op een nagenoeggelijkbodemprofiel bleek, d a t de grootste
vochtonttrekking bijde pruim Reine Claude d'Oullins in augustus valt, bij de herfstappel Transparent de Croncels half septem beren bij de herfstpeer Fondant de Charneux omstreeks eind September.
Zomerfruitsoorten en -rassen vertonen dus in het algemeen een vroeger maximum in de vochtopname.

In onze slotbeschouwing over de optimale grondwaterstand moet in de eerste plaats
vermeld worden, dat bij de gegeven voorbeelden geen mogelijkheden bestaan, om de
voedingszone optimaal vochtig te houden door een hoge grondwaterstand in het
voorjaar. Een grondwaterstand, die hoog genoeg is om de voedingszone op een opti-
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male vochtspanning te houden, beperkt de bewortelingsdiepte te zeer. Een soortgelijk
resultaat zal bij de meeste gronden wel verkregen worden. Een optimale pF in de
voedingszone kan alleen door beregening gehandhaafd worden.
De nadelen van een droge toestand van de voedingszone voor de minerale voeding blijken, volgens
waarnemingen op bodembehandelingsproefvelden, door een ruime bemesting voor een deel ondervangen te kunnen worden. Door een ruime reserve aan plantenvoedingselementen in de bomen,
komt een tijdelijk tekort in de mineralenopname niet altijd tot uiting in de stand en de produktie
van het gewas.

Een grondwaterspiegel van 70 cm in het midden van april zal in plek 22', die betrekking heeft opeen goed profiel met een goede capillaire geleidbaarheid, in 80% van
alle jaren een vochttoestand in de grond doen ontstaan, die voldoet aan de normen
2 en 3, zoals genoemd aan het begin van deze paragraaf. Wanneer in 90% van alle
jaren een optimale vochttoestand wordt vereist, zal de grondwaterspiegel in april op
50cm onder maaiveld moeten staan. De diepte van de wortelzone bij een grondwaterspiegel van 70 cm in april kan redelijk genoemd worden, aangezien bij deze grondwaterstand een wortelzone tot 80 cm diepte verwacht mag worden. De grondwaterspiegelzal namelijk doorvochtopname uit het profiel nogverder dalen - 2.2.1.-, zodat
dezein meiop ca 80cm zalstaan. Degrondwaterstand in mei bleek in sterke mate bepalend voor de diepte van de wortelzone - 2.1.2.2. [30] -.
In dit goede profiel zal 00k de ontwatering op een bevredigende wijze gewaarborgd
zijn - 2.1.2.2. -.
In plek 63',die op een droogtegevoelig duinzandprofiel betrekking heeft, zal de vochttoestand bij een grondwaterspiegel in april van 30 cm alleen maar in een gemiddeld
jaar aan de tweede norm voldoen.
Volgens de derde norm zal de grondwaterspiegel in april in een gemiddeld jaar op 50
cmkunnen staan, maar wanneer de optimale vochttoestand in80%van allejaren verzekerd moet zijn, zaleen grondwaterspiegel van 30cmnodig zijn.
Een grondwaterdiepte van 30 cm zal echter grote moeilijkheden opleveren.
Een wortelzone van amper 40 cm dikte geeft te veel risico's in een droge periode, terwijl de drainage in een nat voorjaar aan zeer hogeeisen moet voldoen.
De grondwaterstand in het slechtste profiel 63' kan dus niet zo hoog gesteld worden
in het voorjaar dat aan de normen voor een optimale vochttoestand in de wortelzone
voldaan kan worden. In dit geval zullen de wortelzone en de voedingszone door wateraanvoer in de optimale toestand gehouden moeten worden.
In oudere boomgaarden, of in zeer dichte beplantingen zal men vaak minder hoge eisen aan de
scheutgroei stellen, zodat de grondwaterstand in het voorjaar lager kan zijn. Met het oog op de
eisen, die aan de drainage worden gesteld bij een hoge grondwaterstand, kansen op kwel e.d., zal
het 00k niet altijd aanbeveling verdienen om een optimale grondwaterdiepte voor de scheutgroei
na te streven.

De resultaten van de berekeningen zullen in andere fruitteeltcentra van Nederland bij
soortgelijkebodemprofielen geengroteverschillenmetdeuitgewerktevoorbeelden voor
zuidwest-Nederland te zien geven, voor de periode waarin de scheutgroei plaatsvindt.
Daarvoor zijn de verschillen in de gemiddelde neerslagtekorten in deze gebieden te
klein- ziefig. 70-. De eisen aan degrondwaterstand, naar aanleiding van de optimale
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vochttoestand tijdensdevoornaamste groeivandevruchten,kunnenietsminder streng
zijn dan in het zuidwesten, omdat het neerslagtekort daar het grootst is in de tweede
helft van de zomer. Dit betekent, dat de grondwaterstand in overig Nederland, met
het oogopdeeisen indederde norm gesteld, ietsdieper kan zijn.
De berekende voorjaarsgrondwaterstanden, die de instelling van de optimale vochttoestand in de bodem mogelijk maken, of zoveel mogelijk benaderen, zullen een actief
beheer van de polderpeilen vergen. Indien dit niet het gevalis,bestaat erallekans dat
de gevraagde vochtvoorraad in het voorjaar niet aanwezig is, of dat het gewas schade
lijdt door een te hoge grondwaterstand.

SAMENVATTING
i. INLEIDING
Het begrip bodembehandeling omvat allemaatregelen, die ten doelhebben de bodemvruchtbaarheid in stand te houden of te verbeteren, zowel voor het heden als voor de
toekomst. Het begrip bodembehandeling komt nagenoeg overeen met het Amerikaanse begrip „soil management".
Onder de bodembehandeling vallen cultuurmaatregelen zoals: Ontwatering, wateraanvoer, het laten begroeien van de grond, het bedekken van de grond met mulches,
de grondbewerking, debemesting e.d.
In de gespecialiseerde, meer op moderne wijze gedreven, fruitteelt bestond aanvankelijk een streven, om de grond zoveel mogelijk onbegroeid te houden onder de bomen,
omdat dit op korte termijn betere resultaten gaf dan een blijvende grasbegroeiing
onder de bomen. Dit zwarthouden van de grond gaf echter op langere termijn slechte
resultaten. In de laatste tientallen jaren is er dan ook een onderzoek gaande naar
bodembehandelingssystemen, die zowel op korte als op lange termijn voldoen. Het
onderhavige onderzoek wil bijdragen tot het vinden en beoordelen van verbeterde
bodembehandelingssystemen.
Hoewel de uitgaven voor de bodembehandeling slechtseen bescheiden percentage van
het totaal bedragen ( 9 - 1 2 % voor grootfruit, 14 - 25% voor kleinfruit), kan het
rendement soms zeer hoog zijn.
Het belang van een goede bodembehandeling, ook voor het inplanten, wordt in de
moderne fruitteelt steeds groter.
Een algehele beoordeling van de verschillende bodembehandelingssystemen kan pas
na jarenlange proefnemingen gegeven worden. Dit vergt aanzienlijke uitgaven. Daarom is er naar gestreefd normen op te stellen of te vinden, voor de beoordeling van de
grond en het gewas, zodat op kortere termijn een indruk verkregen kan worden over
het uiteindelijke effect van een bepaald systeem van bodembehandeling.
2. DE INVLOED VAN DE FYSISCHE EIGENSCHAPPEN VAN
DE GROND OP HET GEWAS
Ten einde een juiste waardering te kunnen geven van de invloed van de bodembehandeling op vruchtbomen, is in de eerste plaats - 2.1. - nagegaan hoe vruchtbomen in
het algemeen reageren op de water- en luchthuishouding van de bodem. Daarnaast
is bestudeerd welke invloed de water- en luchthuishouding van de bodem ondergaat
van de bodembehandeling in boomgaard - 2.2.- . Deze studies zijn ook uitgevoerd ter
controle en ter aanvulling van deinzichten, diein 2.1.zijn verkregen.
Tegelijkertijd is in 2.2. ook gelet op de reactie van de vruchtbomen op verschillende
bodembehandelingen.
De betrekkingen van de water- en luchthuishouding in de grond in boomgaard met
verschillende weers-enbodemkundige factoren worden behandeld in2.3.
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2.i. DE BETEKENIS VOOR VRUCHTBOMEN VAN DE WATERHUISHOUDING EN DE BEWORTELING IN DE GROND
In 2.1.1.1. worden de verschillende eenheden besproken, die worden gebruikt om de
vochttoestand van degrand aan teduiden. Naast de maten voor dehoeveelheid vocht
indegrond,zoals hetvolume-enhetgewichtspercentage vocht, worden ook maten besproken voor debindingsenergie van het vocht indegrond, met name de pF.
De natuurlijke onder- en bovengrenzen aan de vochttoestand van de bodem te velde
worden behandeld in 2.1.1.2. Bij de natuurlijke bovengrens, de veldcapaciteit, blijkt
de vochtspanning op meer dan 0,50 m boven de grondwaterspiegel overeen te komen
met een pF van 2,0 (bepaald met deapparatuur van DONATH) - fig. 1- .
Het vochtpercentage bij veldcapaciteit blijkt niet bevredigend uit het slib-en humusgehalte van degrond af teleiden - fig. 2-.
Bij grondlagen onder, of dichtbij de grondwaterspiegel is het totale porienvolume
van degrond van belangalsuiterstebovengrens voor dehoeveelheidvocht indegrond.
De ondergrens aan de vochttoestand in de grond, althans voor de plantengroei, is het
verwelkingspunt - fig. i r -. Dit punt ishet midden van een traject waarbij de planten
verwelken - fig. 3 en 4-. Het verwelkingspunt is bevredigend af te leiden uit de sliben humusgehalten van de grond. Het verwelkingspercentage (in gewichtsprocenten)
van deonderzochte gronden - zietabel ia - bedroeg:
VWP = 0,15X%slib (deeltjes < 0,016mm) -+- I . I O X % humus + 3,69.- zie fig. 5 - .
Ook is nagegaan of het vochtpercentage van de grond bij 2 atm. vochtspanning (pF
3,3) bevredigend uit deslib-en humusgehalten van degrond isaf te leiden. Dit blijkt
niet het geval te zijn - ziefig. 6 -.
Dit is, zoals ook bij de veldcapaciteit, waarschijnlijk te wijten aan de invloed van de
bodemstructuur op deze vochtgehalten, daar de bodemstructuur geen enkelvoudig
verband vertoont met het slib-en humusgehalte van de grond.
De betrekking tussen het vochtgehalte van de grond en de vochtspanning wordt
weergegeven door de vochtkarakteristiek - 2.1.1.3. - . Enkele voorbeelden hiervan
worden gegeven in fig. 7. De gegevens van de gronden zijn vermeld in tabel ia.
De bepaling van de vochtkarakteristiek wordt beschreven in [9], fig. 8 en 9.
De voorbehandeling van de grondmonsters, voordat de vochtkarakteristiek wordt
bepaald, blijkt enige invloed op de ligging van de karakteristiek uit te oefenen.
Gronden,dievoor debepaling langetijd vochtigworden gehouden of worden gedroogd,
bezitten bij dezelfde vochtspanning resp. een te hoog en een te laag vochtgehalte tabel lb, fig. 10 - vergeleken bij veldvochtige monsters. Deze gegevens geven aanleiding, om naast de normale hysteresis van de vochtkarakteristiek bij uitdroging en
bevochtiging van de grond, een hysteresis op langere termijn te onderscheiden ten
gevolgevan eenlangdurige bevochtiging of uitdroging van de grond.
De vochtspanning van de grond te velde blijkt bij eenzelfde vochtgehalte volgens
tensimeteraanwijzingen iets lager te liggen dan bepaald met de apparatuur van
DONATH- fig. 10-. De trage en onvolledige instelling van de vochtspanning in de
tensimeter is hiervande oorzaak.
Het vochtgehalte bij 16atm., volgensdebepaling in demembraanpersvan RICHARDS,
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blijkt vrij goed overeen te komen met het verwelkingspunt in grond begroeid met
verschillende planten - zietabel ic en fig.3en4 - .
Het verschilinvochtgehalte bijveldcapaciteit en het vochtgehalte bij het verwelkingspunt bepaalt de hoeveelheid voor de plant beschikbaar vocht. Deze hoeveelheid blijkt
een niet sterk uitgesproken maximum te vertonen in de onderzochte serie bij gronden
met 25- 30% slib- ziefig. 2- . Het percentage beschikbaar vocht bedraagt maximaal
17 a 18 gewichtsprocenten vocht, overeenkomend met 22-25 volumeprocenten vocht.
In deinleidingvan de bespreking van de plantenreacties op de vochttoestand van de
grond -2.1.1.4. ~> Z1in enkele reacties van vruchtbomen bij droogte - ziede fig. n en
12 en [11] - beschreven.
Wegens de grote invloed van een diepgaande intensieve beworteling op de droogteresistentie van gewassen, is hieraan speciale aandacht besteed - [12] - . De beworteling van appel blijkt iets minder diep te gaan dan van peer. De normale wortelverdeling geeft tabel 2. Het begrip wortelzone, waarin meer dan 90% van de dunne
wortels voorkomt, wordt ingevoerd. Een maat voor de bewortelingsintensiteit in de
grond is de worteldichtheid - zie tabel 3 -.
Daar uit de literatuur zowel aanwijzingen zijn te verkrijgen over een gelijke beschikbaarheid voor de plant van al het beschikbare vocht, als over een afnemende beschikbaarheid van het vocht in een uitdrogende grond - [14] en [15]-, zijn een aantal
proeven met vruchtbomen, of vruchtboomonderstammen opgezet, om de invloed
van de vochttoestand opdegroeinader te bestuderen.
Uit vochttrappenproeven met onderstammen blijkt - [17] en [19]-, dat een constant
gehouden hoog vochtgehalte in de grond gedurende de periode met de sterkste
scheutgroei, van mei tot juni, van het grootste belang is voor een goede groei van de
vruchtbomen - tabel4t/m 7en 12en fig. 13t/m 18- . Deoptimale vochttoestand voor
de scheutgroei blijkt bij gemiddeld 70 tot 80% beschikbaar vocht, of bij een gemiddelde pF = 1,9tot 2,3te liggen, afhankelijk van degrond en van het weer. In te natte
gronden met minder dan 10% lucht is de groei minder goed en blijft op langere termijn meer en meer achter - fig. 15 en 16- . De invloed van de vochttoestand van de
bodem op de vruchtgroei - [18] - blijkt veel kleiner te zijn dan op de scheutgroei.
Gedurende een periode van 1tot 2maanden voor de pluk reageert de vruchtgroei nog
het sterkst op de vochttoestand. Zelfs in deze periode is met een hoog vochtgehalte in
de bodem ten opzichte van een laag vochtgehalte niet veel meer dan ca 10% aan
vruchtgewicht te winnen - zie fig. 26 tot 29 -, tenzij de boom tijdelijk verwelkingsverschijnselen vertoont. In het laatste geval wordt de vruchtgroei tijdelijk of blijvend nagenoeg volledig geremd en zijn grote opbrengstdepressies te verwachten
-fig. 11,12en3 0 - . Bij debestuderingvandegroei dervruchtenmoeternaargestreefd
worden deinvloed van de vruchtgrootte aan het begin van het seizoen - fig. 21, 22
en 23 - en van de vruchtdracht uit te schakelen. Het verschil in de opbrengst per
boom vraagt slechts een kleinecorrectieopdegroeivan vruchten dievergeleken moeten worden - fig. 24 - .
Veel wisselingen op korte termijn in de vochttoestand binnen een vochtgevoelige
periode in de plantengroei blijken nadelig voor een goede groei te zijn - [20],fig.32
tot 34,tabel 13tot 15- .
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Wegens deintensieve doorworteling en de rijkdom aan plantenvoedingselementen van
debovengrond is een optimale vochttoestand van deze bodemlagen voor de plantengroei van grote betekenis - [21] - . De dikte van deze lagen is in dit onderzoek op 40
cm gesteld. Indien de bovengrond teveel uitdroogt, terwijl de ondergrond toch nog
optimaal vochtig is, zal de groei reeds aanmerkelijk vertraagd worden. Onder deze
omstandigheden blijkt vooral de nitraatopname gehinderd te worden - fig. 35, tabel
16 t/m 18 - . Voor een goede nitraat- en kaliopname mag de grond niet veel verder
uitdrogen dan vooreen optimalescheutgroei gewenst is- tabel 17en 5 -.
Wanneer de bovengrond op het verwelkingspunt is gekomen, begint de plant vaak
reeds verwelkingssymptomen te vertonen. Dit zal grotendeels te wijten zijn aan een
tekortschietend vochttransport. Blijkbaar is het vochttransport uit de uitdrogende
minder intensief doorwortelde dieperebodemlagen te traag.
Het grondwater in Nederlandse bodemprofielen, in gebruik voor de fruitteelt, levert
veelaleen niet te verwaarlozen bijdrage tot de vochtvoorziening van het gewas- tabel
19, [22] -. De transportsnelheid van het opstijgend grondwater wordt bepaald door
de capillaire geleidbaarheid, die bij verschillende vochtgehalten van een bepaalde
grond een verschillende, voor degrond karakteristieke, grootte bezit.
In bodemprofielen met grondwaterinvloed wordt een indruk van de hoogte, waarover
een betekenende capillaire opstijging optreedt, gegeven door de hoogten van de
„snel-capillairezone"ende„zone met evenwichtsvochtspanning" - [23] en [24]- . De
„snel-capillaire zone" is de zone boven de grondwaterspiegel, waarin (gedurende de
zomer) het verloop van de vochtgehalten parallel isaan het verloop van deze gehalten
in de winter - fig. 36 t/m 39, tabel 20 -. De zone met ,.evenwichtsvochtspanning" is
die zone boven het grondwater, waarin de vochtspanning nagenoeg overeenkomt met
de afstand tot degrondwaterspiegel - fig. 40,tabel 20en 21 -.
De hoogte van de „snel-capillaire zone" leek in de beschouwde gevallen iets kleiner
dan dehoogte van dezonemet ..evenwichtsvochtspanning".
In een profiel, waar een betekenende aanvoer van grondwater naar de wortelzone
wordt gewenst, mag de grondwaterspiegel niet dieper voorkomen dan de gemiddelde
hoogte van dezezonesonder dewortelzone.
Een nauwkeuriger indruk van de grootte van de capillaire opstijging kan verkregen
worden, indien de capillaire geleidbaarheid bepaald is voor het betreffende bodemprofiel - [25]-. Voor enkele gevallen, waarbij de capillaire geleidbaarheid bekend is zie fig. 41en 42-, is de grootte van de capillaire opstijging geschat - [26], tabel 22 - .
De hoogte boven de grondwaterspiegel, waar een geringe capillaire opstijging van
enige betekenis (> 0.1mm/dag), kan voorkomen, lijkt de hoogte van de zone met
..evenwichtsvochtspanning" nog enigszins te overtreffen. De hoogte, waarop een
capillaire opstijging van nog enige mm per etmaal optreedt, overtreft de zone met
,,evenwichtsvochtspanning" waarschijnlijk niet en zal slechts iets groter zijn dan
die van de „snel capillaire"zone.
Indien de vochtonttrekking binnen het profiel evenredig met de worteldichtheid
wordt gesteld en voor de evaporatie uit de bovengrond een redelijke waarde wordt
aangenomen, dan kan de grondwaterstand worden berekend, die noodzakelijk is om
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een bepaalde gewenste capillaire opstijging te verwezenlijken tot een bepaald niveau
in dewortelzone,waar een gegevenvochtspanning heerst - [27], tabel 23-.
Hoge grondwaterstanden, waarbij de grondwaterspiegel in de wortelzone voorkomt,
zijn gedurende dezomer zeer nadelig voor vruchtbomen - 2.1.2.2. -.
De bewortelingsdiepte en daarmee de dikte van de wortelzone wordt sterk beperkt
door hoge grondwaterstanden in het voorjaar en in de zomer - fig. 43 en 44 -. Het
volume lucht heeft een grote invloed ophet percentage diepewortels- tabel 24 -.
Uit proeven met opzettelijk te hoog aangebrachte grondwaterstanden blijkt, dat een
hoge grondwaterstand in de winter weinig schade oplevert, maar in de zomer des te
meer. - fig. 45 t/m 47, tabel 25a - . De fysische en chemische bodemanalyse - tabel
25b- geeft de indruk, dat niet geanalyseerde, in de grond gevormde, toxische stoffen
de oorzaak zijn van de symptomen van wateroverlast aan het gewas [29] fig. T1-T4 - ,
die bij te hoge grondwaterstanden soms op zeer korte termijn in het gewas kunnen
veischijnen. De hoeveelheid ferro in te natte bodemprofielen lijkt de beste indicatie
voor de aanwezigheid van deze veronderstelde toxinen - tabel 25 -. De tetrazoliumtest (ingevoerd door GOEDEWAAGEN) op de vitaliteit van de wortels in het voorjaar,
geeft een snelle indruk van de schade door wateroverlast en maakt een voorspelling
daarvan mogelijk - fig. 48 -.
Omdat de grondwaterstand in mei de worteldiepte in sterke mate blijkt te bepalen zie fig. 44 -, is de voorjaarsgrondwaterstand van groot belang. In profielen, waar het
grondwater vocht aan de wortelzone moet leveren, zal de diepte van het voorjaarsgrondwaterpeil zorgvuldig gekozen moeten worden, om zowel een goede capillaire opstijging te verwezenlijken, als om een goede diepte van de wortelzone te verkrijgen.
2.2. DE WATER- EN LUCHTHUISHOUDING VAN EEN AANTAL
BODEMPROFIELEN IN ZUIDWEST NEDERLAND
De water- en luchthuishouding in een reeks proefplekken in boomgaard en op een
aantal bodemprofielen en de reacties van de vruchtbomen op verschillen in water- en
luchthuishouding worden besproken in 2.2.1.
De bepaling van de verzamelde gegevens over het gewas en de bodem wordt besprokenin [35]t/m [37]- tabel 26t/m 39,fig.49t/m 51 -.
De produktie op een proefplek wordt op twee wijzen weergegeven - [35] -, namelijk als de „werkelijke" en als de „calculatie" opbrengst. De „werkelijke" opbrengst
geeft de gemiddelde opbrenst per ha, indien de gemiddelde opbrengst per boom
wordt vermenigvuldigdmet een factor:
10 0 0 0

plantafstand inderij (m) X afstand tussen derijen (m)
De ,,calculatie"opbrengst per hawordt aldus berekend:
gemiddeldeopbrengst perboom X 10 000
gemid. kroondoorsnee in de rij (m) X gemid.kroondoorsnee loodrecht op de rijen (m)
De „calculatie" opbrengst geeft de opbrengst, die bij een juiste plantafstand door de
(volwassen) bomen op de proefplek geleverd zou kunnen zijn. Deze „calculatie" op-
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brengst is (uitgezonderd de situatie waarbij de proefplek veel te dicht is beplant) een
betere maat voor het produktievermogen dan de ..werkelijke" opbrengst.
De vochttoestand in de grond wordt op twee wijzen uitgedrukt - [37] -, die pogen de
vochttoestand in dewortelzone zogoed mogelijk te karakteriseren.
Het „radiculair gemiddeld percentage beschikbaar vocht" geeft het gemiddelde van
alle percentages beschikbaar vocht in de onderscheiden lagen in de wortelzone, waarbij aan het percentage in iedere laag een gewicht is toegekend, overeenkomende
met de bewortelingsintensiteit in dielaag. \
Het „gemiddeld percentage beschikbaar vocht in de voedingszone" geeft het gemiddelde van de percentages beschikbaar vocht in de bodemlagen van 0-40 cm.
Wegens de gevoelige reactie van de minerale voeding van het gewas op de vochttoestand in de voedingszone - zie [21] - is deze maat voor de vochttoestand in het profiel ingevoerd. Ze blijkt in de fruitteelt beter te voldoen als aanduiding van de vochttoestand in de bodem, dan het „radiculair gemiddeld percentage beschikbaar vocht".
In 2.2.1.4. e n 2.2.1.5. wordt detoestand opeen aantal proefplekken bodemkundig en
fruitteeltkundig beschreven - fig. 52t/m 59,1t/m X, tabel 38t/m 42 - .
Wegens het beperkte aantal proefplekken en proefjaren is er van afgezien, om de opbrengsten in £en oorzakelijk verband te brengen met de waterhuishoudinggegevens
van alle proefplekken.
Deproduktie van fruit, zowelalsvan akkerbouwgewassen - tabel 40t/m 42,fig. I t/m
X - bleek zowel op te natte als op te droge bodemprofielen te laag. Droge bodemprofielen blijken vrijwel steeds een te ijle beplanting met vruchtbomen te dragen. Dit
is een gevolg van de geaccumuleerde invloed van alle voorafgaande droge seizoenen
op de groei tijdens het leven van de bomen. Uit de gegevens over de „calculatie" opbrengst blijkt, dat een bijna normale opbrengst in niet te extreem droge groeiseizoenen op dezeprofielen behaald kan worden, indien de beplanting maar nauw genoeg
is. Bij sterke afwisselingen in het bodemprofiel overkorte afstand isde aanpassing van
de plantafstand aan het bodemprofiel fruitteeltkundig evenwel zeer bezwaarlijk. In
zeer droge jaren, waarin het gewas verwelkt, kan geen normale produktie worden
behaald, 00k niet bij eenvoldoende dichte beplanting.
De slechte groei en produktie van fruit op deze droogtegevoelige profielen, merendeels de z.g. „plaatgronden", is te wijten aan een te ondiepe beworteling. Deze ondiepe beworteling leidt tot een te dunne laag,waaruit het gewas vocht kan putten,
hetgeen te sterke fluctuaties in het vochtgehalte en een lager gemiddeld vochtgehalte tot gevolg heeft, vooral in de voedingszone. De beworteling in deze profielen
blijft te ondiep, omdat de meeste plantewortels niet in het onderliggende zand doordringen. Indien het zand, b.v. door diepploegen, met klei wordt vermengd, wordt de
beworteling dieper endegroeien de „werkelijke" opbrengst nemen toe.
In droogte-gevoelige plekken isde wortelzone doorgaans te ondiep. In goede profielen
in het zeekleigebied is de wortelzone zeker o,8o m diep. De genoemde worteldiepte
hangt grotendeels samen met de stand van de grondwaterspiegel.
In de goede zeeklei profielen bewoog de grondwaterspiegel zich van 0,50 m in het
vroege voorjaar tot ruim 1,50 m in het najaar. In de bestudeerde profielen in het
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duinzandgebied wasdegrondwaterstandsdaling geringer.
De bovengrond droogt het eerst en het sterkst uit, de ondergrond pas later in het seizoen en minder sterk. In onze neerslagrijke zomermaanden ontstaat meestal in of na
juli de situatie, waarbij de bovengrond vochtiger is en blijft dan de ondergrond, die
verderuitdroogt totdat in het najaar de neerslag ook tot de ondergrond doordringt.
Het „radiculair percentage beschikbaar vocht" daalt in de periode met de belangrijkste scheutgroei en grootste mineralen-opname uit de grond (april tot juli),waarin een
hoogvochtgehalte van debodem voor debevordering van descheutgroei zeer gewenst
is, in goede profielen doorgaans niet verder dan tot 70 a 60%. Later in het seizoen
worden lagerewaarden bereikt. Vanwege de geringe gevoeligheid van de vruchtgroei
voor een laag bodemvochtgehalte, is deze daling niet van grote betekenis, zolang de
voedingszone het verwelkingspunt niet bereikt.
Het „gemiddeld percentage beschikbaar vocht inde voedingszone"daalt in de periode
van meitot juliniet verder dan tot ca50%ingoede profielen.
De pF volgens de tensimeter stijgt in de periode na juli in redelijk goedeprofielen op
30cm diepte niet boven eenwaarde2,5.
In de voedingszone is tijdens het groeiseizoen altijd meer dan 10% lucht aanwezig.
Diepere lagen blijken niet doorworteld te zijn, indien het volume lucht er vroeg of
laat inhet seizoen niet boven 5% stijgt.
Afgezien van maatregelen, waarmee het water zelf wordt aan- of afgevoerd, bleken
de volgende bodembehandelingsmaatregelen de sterkste invloed uit te oefenen op de
waterhuishouding van de grond in een aantal proefplekken in boomgaard: 1.Het permanent laten begroeien. 2. Het permanent bedekken van de grond onder de bomen 2.2.2.1., tabel43, fig. 61-64, X I - X I V - .
De begroeiing met gras heeft veelal een ongunstige, het mulchen een gunstige invloed
op de vochttoestand van de grond, vergeleken met zwarthouden. Dit geldt vooral
voor de voedingszone.
In langer lopende proefvelden komt deze gunstige invloed van een mulch en de ongunstige invloed van een blijvende begroeiing duidelijk tot uitdrukking in de fruitproduktie - [47]en [48]tabel43en 18a-. Wanneer door wateraanvoer in de voedingszone een optimale vochttoestand wordt gehandhaafd, geeft dit een verbeterde stikstofvoeding, die onder passende omstandigheden aanleiding zalgeven tot een grotere
opbrengst - [48], tabel 18a - .
Onder een strobedekking liep het „radiculair percentage beschikbaar vocht" in
goede bodemprofielen niet verder terug dan tot 80 a 90%, terwijl het „gemiddeld
percentage beschikbaar vocht indevoedingszone"indeperiodemetdesterkste scheutgroei niet verder terugliep dan tot 70 a 85%. Onder een blijvende grasbegroeiing hep
het „radiculair percentage beschikbaar vocht" tot 50 a 75% terug, terwijl het „gemiddeld percentage beschikbaar vocht in de voedingszone" in de periode van mei tot
juli daalde tot 30 a 50%.
In zeer vochtige bodemprofielen kan een strobedekking een nadelige invloed uitoefenen, wegens het tekort aan lucht, dat gaat optreden. Indien de luchthuishouding in
deze profielen niet door drainage iste verbeteren, b.v. wegenseen sterke kwel of wan-
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neer het porienvolume van de grond gering is, zal het blijvend met gras begroeid
houden van de grond de beste bodembehandeling zijn.
Niet alleen een tekort aan lucht,maar ook een verhoging van het percentage koolzuur
in de bodemlucht kan door een mulch veroorzaakt worden - zietabel 39-, hetgeen het
optreden van ijzergebrek zalstimuleren - zie3.3.1.2. - .
Vaak maaien van de blijvende grasmat beperkt welenigszins de bewortelingsdiepte tabel 44 - , maar heeft onvoldoende invloed op de vochttoestand in de voedingszone
en op het gras,om een schadelijke invloed van het gras op de vruchtbomen te kunnen
verminderen.
Frequente oppervlakkige grondbewerkingen bleken evenmin veelinvloed opde vochttoestand in devoedingszone uit te oefenen.
Een aantrekkelijke begroeiing wordt gevormd door een groenbemestingsgewas, dat de
grond begroeit vanaf eind juli tot in maart. Dit geeft geen vochtconcurrentie in het
voorjaar en de voorzomer, wel zal het de voedingszone later in de zomer meer laten
uitdrogen dan zwarthouden van de grond, maar voor de vruchtbomen blijkt dit van
weinig betekenis te zijn.
2.3. DE SAMENHANG VAN KLIMATOLOGISCHE EN BODEMKUNDIGE FACTOREN MET DE VOCHT- EN LUCHTTOESTAND
VAN DE GROND IN BOOMGAARD
2.3.I.

HET VOCHTVERBRUIK UIT DE GROND

De belangwekkende samenhang tussen de uit meteorologische gegevens te berekenen
verdamping van openwater enhet vochtverbruik dooreengewas,dievooralin recente
tijd is aangetoond, leidde er toe in de eerste plaats in 2.3 aandacht te schenken aan
deze relatie.
Deverdamping van open water - 2.3.1.1.,tabel45en46,fig. 65en66- endeneerslag 2.3.1.2., tabel 47,fig. 67 en 68- zijn in boomgaard en in het open veld bepaald.
Het vochtverbruik van een boomgaard is berekend uit de vochtbalans, die voor verscheidene van debehandelde proefplekken - zie 2.2.1.4.- isopgesteld - 2.3.1.3. -.
Kwel en inzijging naar de proefplekken, waarvoor de vochtbalans is opgesteld, zijn
verwaarloosd. Proefplekken, waar deze grondwateraanvoer of -afvoer van betekenis
werd geacht, zijn niet in beschouwing genomen.
Deverandering van de vochtinhoud van het bodemprofiel isberekend uit de verandering van het vochtgehalte in de onderscheiden bodemlagen tot het diepste peil van
het grondwater. De grondwaterdaling vanaf half februari tot half april is niet toegeschreven aan de evapotranspiratie. Het vochtverbruik is dus bepaald als het verschiltussen enerzijds de hoeveelheid neerslag, anderzijds de verandering in de vochtinhoud van het bodemprofiel.
Uit de berekeningen blijkt - zie tabel 48-, dat het vochtverbruik van zwartgehouden
boomgaard vanaf half februari tot half oktober in zuidwest-Nederland ruim 500 mm
bedraagt.
De hoeveelheid drainwater, die volgens het gemiddeld vochtverbruik en de gemiddelde neerslag, in boomgaard in de winter afgevoerd zal worden, kan op 140 tot 150
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mm per seizoen worden gesteld. Dit komt nagenoeg overeen met een berekening van
dezehoeveelheid uit frequente grondwaterstandsopnamen - tabel49 -.
Uit vochtverbruikstudies met graszoden onder bomen in boomgaard, is een indruk
verkregen van het vochtverbruik van een grasbegroeiing in een boomgaard. Op grond
van dezegegevens - tabel 50 en 51- isde evapotranspiratie van grasboomgaard in de
zomer op 110% van zwartgehouden boomgaard gesteld.
Deverhouding van het vochtverbruik van zwartgehouden boomgaard tot de verdamping van open water isberekend - 2.3.1.4., tabel 52-. Het blijkt, dat deze verhouding
E g /E 0 in het begin van de zomer eenwaarde bezit van ca 0,66 en later stijgt, totdat ze
een waarde van ruim 1,0bereikt in augustus-september. Deze stijging valt samen met
een toenemende neerslag en daarmee met een toenemende evaporatie, maar 00k met
een toenemende rijpingsgraad van het fruit.
Met behulp van de verhouding E g /E 0 isuit degemiddelde verdamping het gemiddelde
vochtverbruik van boomgaard in de loop van het jaar berekend - zie fig. 69 en 70 en
tabel 53 - .
Het vochtverbruik uit devoedingszone zal liggen tussen dewaarden 0,5 E 0en0,75 E 0 .
In een neerslagarme periode geldt de laagste, in een neerslagrijke de hoogste waarde.
Een vergelijking van de volledige evapotranspiratie door boomgaard en de halve verdampingvan openwatermet deneerslagineenbepaalde periode,kan eenindruk geven
over deuitdroging van de voedingszone - ziefig. 70-. Het droge voorjaar en de regenrijke zomer veroorzaken een uitdroging resp. een herbevochtiging van deze zone.
Deze toestand onderstreept het belang van bodembehandelingsmaatregelen, waardoor in het voorjaar het vochtgehalte in de voedingszone op een voldoende hoog peil
kan worden gehouden.
2.3.2.

DE OPTIMALE GRONDWATERSTAND

Nadat in het voorafgaande de nodige aanwijzingen zijn verkregen, kan in de laatste
paragraaf van hoofdstuk 2een berekening uitgevoerd worden van de optimale grond"waterstand in gebieden waar het grondwater een bijdrage moet leveren tot een optimale vochttoestand in de wortelzone. Deze berekeningen zijn zinvol, omdat een belangrijk percentage van de Nederlandse fruitpercelen op bodemprofielen is gelegen,
waar een dergelijke bijdrage van het grondwater aan de vochttoestand in de voedingszone en dewortelzone bestaat en voor de groei van het gewas van belang is.
De optimale grondwaterstand beoogt een optimale vochttoestand in de voedingszone
en de wortelzone, met behoud van een redelijke diepte van de wortelzone. Voor deze
optimale vochttoestand zijn een drietal normen opgesteld [57].Een redelijk diepe beworteling is o.a. voor het vermijden van droogteschade in zeer droge seizoenen van
groot belang.
In gevallen, waar door beregening of bevloeiingde vochttoestand in het profiel op peil
gehouden kan worden, iseen nauwgezette regeling van de diepte van de grondwaterspiegelvan minder betekenis. Het grondwater zal dan liefst onder de wortelzone moeten blijven, zodat debeworteling een goede diepte kan bereiken.
Voor twee bodemprofielen - een goed licht-zavelig profiel en een droogtegevoelig
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humusarm duinzand profiel-is, met degegevensover de optimalevochttoestand in de
voedingszone en in het midden van de wortelzone, tevens over de verdeling van de
vochtopname over het profiel en over de capillaire geleidbaarheid, de optimale grondwaterstand op verschillende tijdstippen in het groeiseizoen berekend. - fig. 72 -.
Grondwater aan- of afvoer ishierbij buiten beschouwing gelaten.
Uit de kansverdeling van de evapotranspiratie-overschotten vanaf het voorjaar tot
het betreffende tijdstip, kan berekend worden hoe hoog de grondwaterstand in het
voorjaar zou moeten zijn, opdat het profiel voldoende vocht zou bergen, om deze
evapotranspiratie-overschotten te dekken.
Uit berekeningen van de verdamping van open water, uit de neerslag over een 40
jarige periode en de eerder genoemde E g /E 0 waarden, zijn voor bepaalde kansen
(1maal in de 2,5of in de 10jaar) de optredende evapotranspiratie-overschotten afgeleid-fig. 7 1 - .
Uit de berekeningen volgt, dat 00k door een zeer hoge grondwaterstand in het voorjaar de optimale vochttoestand in de voedingszone niet verwezenlijkt kan worden.
Wei kan door een redelijk geachte grondwaterstand in het voorjaar voor 6en van de
tweebeschouwde gevallen (eengoed licht-zavelig profiel) in het midden van de wortelzone een optimale vochttoestand voor de scheut- en vruchtgroei worden benaderd.
In het tweede geval (een humusarm duinzandprofiel) kan geen voorjaarsgrondwaterstand genoemd worden, die zowel de wortelzone voldoende vochtig houdt, als een
voldoende ontwikkelingvan het wortelstelsel toestaat. In dit geval zullen de voedingszone en de wortelzone door kunstmatige wateraanvoer in een optimale vochttoestand
gehouden moeten worden.
De optimale of ten naaste bij optimale grondwaterstand in deze bodemprofielen omstreeks half maart, van resp. ruim 70 cm en ca 40 cm onder maaiveld, vereisen een
intensieve drainage, om wateroverlast bij dezegrondwaterstand te vermijden.
Onder omstandigheden, waarbij geen hoge eisen worden gesteld aan de scheutgroei,
of wanneer de evapotranspiratie-overschotten kleiner zijn dan in zuidwest-Nederland
(zoalsb.v.inhet noordenvan onsland),zalbij eenlageregrondwaterstand de optimale
vochttoestand in dewortelzone worden bereikt.
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