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Behalve in den vorm van gips (GaSO^, dat in enkele gronden in betrekkelijk kleine hoeveelheden aanwezig is, komt de kalk in de Nederlandsche gronden wel hoofdzakelijk voor in den vorm van koolzure
kalk en van absorptief gebonden of uitwisselbare kalk. Beide vormen gaan reeds bij behandeling met verdtinde zuren vrijwel geheel
in oplossing. Het gehalte aan bodemkalk in moeilijk oplosbaren
vorm is, voor zoover mij bekend, in onze Nederlandsche gronden
betrekkelijk gering.

Ontstaan en verdwijnen van het bodemkalk-kapitaal.
Ontstaan van het bodemkalk-Jcapitaal. Groot is bet kapitaal aan
kalk, dat in den loop der eeuwen bij de bodemformatie in ons vaderland is afgezet. Bij de vergletscbering werden met de keileem
groote massa's kalksteen mede gedeponeerd. Het zeeslib is rijk
aan koolzure kalk, tengevolge waarvan het gehalte van nieuwe zeepolders aan dit bestanddeel hooge waarden. soms van 10 pet. en
meer, bereikt. Bij de duinformatie is de koolzure kalk in den vorm
van groote hoeveelheden fijne schelpjes met het oog zichtbaar.
Bivierslib. Ook het rivierslib is een waardevolle bron van kalk
voor ons land. Veel over de samenstelling van dit slib is mij niet
bekend. MULDER 1),die verschillende slibanalysen, o.a. van het slib van
den Nijl, den Donau en de Weichsel opgeeft, vermeldt van de voor
ons land belangrijke rivieren alleen den Bijn en wel eene analyse
van Bijnslib (van Maart 1852) bij B o n n , ontleend aan BISCHOF.
Zoutzuur bracht in dit slib nauwelijks eenige bellen koolzuur te
voorschijn ; het bevatte dus slechts sporen koolzure kalk, verder 0.77
pet. in zoutzuur oplosbare k a l k , terwijl het totaal kalkgehalte 2.73
pet. bedroeg, een zeer hoog cijfer, gezien de afwezigheid van calcitimcarbonaat. In het poeder, dat de Rijn boven de Bodensee afz e t , vond BISCHOF ongeveer 31 pet. koolzure kalk.
REINDERS 2) vermeldt in een tabel de samenstelling van rivier- en
zeeslib volgens onderzoekingen, grootendeels aan het proefstation te
Wageningen onder Prof. MAYER verricht. De opgaven van BISCHOF
en MAYER stemmen overeen in het geringe gehalte van het Eijnslib
aan koolzuTe k a l k , hoogstens enkele tiende procenten. Bovendien
vermeldt REINDERS eene analyse van Waalslib met een gehalte aan
koolzure kalk van 10 pet., ontleend aan ADRIAANSZ. De oorspronkelijke literatuur heb ik niet kunnen vinden. Later heeft C. LELY 3)

1) De scheikunde der bouwbare aarde; door Gr. J. Mulder (1860), eerste deel,
biz. 238.
2) G. Reinders; Landbouw en Veeteelt, I 1899, biz. 448.
3) Nota over de uitkomsten der waarnemingen van het slibgehalte der Nederlandsche rivieren; door C. Lely, oiviel ingenieur, den Haag, 1887.

in een Nota over de uitkomsten van de waarnemingen van het slibgehalte.der Nederlandsche rivieren (1887) verschillende cijfers medegedeeld over de samenstelling van het slib, welke alio ontleend zijn
aan verschillende Nota's van de Waterstaat. RBINDERS neemt (bJz.
4 4 8 , tabel Ila) deze cijfers gedeeltelijk over, doch alleen de cijfers ,
die op het gehalte aan koolzure kalk plus ijzeroxyde betrekking
hebben. Het gehalte aan deze bestanddeelen tezamen is zeer groot,
zoowel voor den Bovenrijn als voor IJsel, Waal en Nieuwe Maas
(van ongeveer 15—38 pet.) Ik merk nog op, dat' de oijfers voor
IJsel, Waal en Nieuwe Maas, volgens de mededeeling van LELY,
betrekking hebben op de „bestanddeelen, oplosbaar in zoutzuur" en
dat daaraan wordt toegevoegd, dat dit is „hoofdzakelijk koolzure
kalk". Grelukkig geeft LELY ook nog eene serie cijfers aan, die
alleen op koolzure kalk en koolzure magnesia betrekking hebben
en aangezien REINDERS deze niet vermeldt, mogen ze hier opgenomen
worden.
TABEL I.

Gehalte van rivierslib aan koolzure kalk en magnesia.

D a t u m der
waarneming
jaar 1885.
12 October
12
„
12
„
13
„
13
„
4 November
4
„
4
„
5
„
30 October
4 November
11
„

Plaats der
waarneming.

Lobith
Pannerden
Arnhem
Wijk bij Duurstede
Schoonhoven
Lobith
Pannerden
Arnhem
Wijk bij Duurstede
Schoonhoven
Alem
Venlo

Koolzure
kalk
in pet.

Koolzure
magnesia
in pet.

21.1
17.8
22.3
17.6
16.8
28.4

0.8
1.2
2.4
1.6
0.8
sporen
26.4
29.2

22.6

1.8
13.8
17.6

14.2

sporen
27 .8

Volgens deze cijfers is dus het slib van al onze rivieren rijk aan
koolzure kalk. Met het oog op de cijfers van BISCHOF en MAYER
ware het van groot belang nog eens nauwkeurig de samenstelling
van het slib en vooral het gehalte aan koolzure kalk vast te stellen.
Meer in het bijzonder zou dan nagegaan moeten worden of er ook
verschil bestaat in het kalkgehalte van het slib van de Maas en van
Rijn en IJsel, waarbij tevens bedacht zal moeten .-worden, dat de
slibrijkheid van het Maaswater te Maastricht gemiddeld ongeveer
tweemaal zoo groot is als die van het Rijirwater te Pannerden (zie
LELY, biz. 61). Dit onderzoek is van groot practisch belang,
omdat er uit den aard der zaak verband bestaat tusschen de

samenstelling van het slib en de samenstelling vanderivierklei langs
de rivier. E n op haar beurt oefent deze laatste weer invloed uit op
de samenstelling van de gewassen, in dit geval meer in 't bijzonder
van het hooi. Vooral zou het van belang zijn eens na te gaan of
er ook verschil in samenstelling bestaat tusschen uiterwaardsch hooi
van onze verschillende rivieren. Mogelijk, dat bij dit onderzoekook
gegevens A^erkregen zouden worden ter verklaring van de onderlinge
verschillen tusschen het roodbont Maas-, Rijn- en IJselveeslag. In
zijn „Beknopt rapport omtrent den toestand van de rnndveefokkerij
in Nederland" (uitgave van het N. R. S.) constateert althans de heer
I. G. J . VAN DEN BOSCH: „dat het beenwerk van dit slag is midden'
„zwaar; in het Land van Kuik echter zwaarder dan langs den IJsel.
„Het vee van het Land van Kuik is in het algemeen wat grooter
„en zwaarder dan in de IJselstreek". Het zou mij niet verwonderen, als er verband bestond tusschen de hoeveelheden kalk, dieMaas
en IJsel aanvoeren'en de hier door VAN DEN BOSCH geconstateerde
verschillen van het langs die rivieren voorkomende veeslag.
Verdicijnen van het bodemkalk-kapitaal. Jaarlijks worden groote
hoeveelheden kalk aan den bodem onttrokken, gedeeltelijk in den
oogst •' van de gewassen, maar vooral omdat in ons humied klimaat
de bodem door het regenwater wordt uitgeloogd. E n het is met de
nitraatstikstof vooral de kalk, die bij dit uitloogingsproces uit de
bovenste lagen van den bodem weggespoeld wordt. H e t bodemwater
is, tengevolge van de omzettingen in den bodem, altijd rijk aan
koolzuur en koolzuurhoudend water lost de koolzure kalk in den
bodem als bicarbonaat op. Zelfs de absorptief gebonden bodemkalk
wordt door koolzuurhoudend water in vrij sterke mate aanden bodem
onttrokken.
De hoeveelheid kalk, die per jaar en per HA. wordt uitgeloogd,
is in eerste instantie afhankelijk van het klimaat en verder van de
doorlaatbaarheid van de lagen, waartusschen het koolzure-kalk-bevattende materiaal zich bevindt en van den stand van het grondwater. Algemeen geldende cijfers zijn dus niet te geven. Duinzand
zal spoediger ontkalkt worden dan zware klei; de laatste weer eerder naarmate de onderlaag zandiger en de stand van het grondwa-*'
ter lager is. I k zou hieraan bovendien nog als factor willen toevoegen de afmetingen van de koolzure-kalk-afzettingen. H e t maakteen
zeer groot verschil of de koolzure kalk voorkomt als mioroscopisch
kleine deeltjes of als steenen van meer of minder groote afmetingen.
De snelheid toch, waarmede het oplossingsproces geschiedt, hangt af
van de grootte van het oppervlak. H e t gezamenlijke oppervlakvan
een kubus met een ribbe van 1 dM. bedraagt 6 dM-; wordt deze
kubus in kleinere verdeeld met ribben van 0.01 m l . bijv., dan is
het gezamenlijke oppervlak van deze kleine cubi 60.000 dM2, dat is
dus 10.000 maal zoo groot. I n hetalgemeen hebben MOLENGRAAFEen
WATERSCHOOT VAN DER GTRACHT 1) gelijk, wanneer zij in het H a n d b u c h

der regionalen Greologie schrijven: „Kalksteine kommen in den Nie„derlanden in der Grundmorane nur an wenigen Stelleii haufig vor,
„und zwar nur dort, wo sie sehr tonig und fur Wasser wenig durch„lassig ist." Toch vond de vierde geologische excursie onderleiding
van den heer P . HUEENAGEL Pzn. op 13 J u n i 1915 op het rangeer1) Handbuch der Regionalen Greologie, Bnd. I, 3e Abt. (1913), bl. 85.

emplacement te Maarn een kalksteen van meer dan 1 / 2meter middenlijn. Alle factoren voor eerie spoedige uitlooging waren hier aanwez i g ; zelfs een leemlens zal in het zandige heuveiterrein van Maarn
de uitspoeling van de koolzure kalk niet kunnen verhinderen. De
grootte van den steen moet hier van overwegenden invloed geweest
zijn 1). Mogelijk kan deze onderstelling van nut zijn bij de verklaring van den rijkdom aan kalksteenen van de Groninger keileem. 2)
Verschil in snelheid van uitloogen van de koolzure kalk uit den bodem. Door tal van voorbeelden kan het verschil in snelheid, waarmede de koolzure kalk al naar gelang van de plaatselijke omstandigheden wordt uitgeloogd, worden toegelicht. Hier mogen er enkele volgen.
In den zomer van 1906 wercl bij Tolbert een kanaal gegraven,
gedeeltelijk door keileem. Deze was grootendeels geelgrijs tot geelrood, voor een gering deel echter zuiver grijs. !Er kwamen massa's
zwerfsteenen te voorschijn, waaronder kalksteenen. Deze laatste
waren echter uitsluitend aanwezig in de grijze leem, die slechts over
eenige tientallen meters voorkwam. De niet-grijze leem was zeer
kalkarm , soms ook kalkvrij en kalksteenen kwamen daarin niet voor.
Bij een nader onderzoek door JONKEB 3) ingesteld, aan wien dit voorbeeld ontleend is , bleek nu onder de grijze, kalkrijke leem, die niet
lager lag dan de roode kalkvrije leem, een laag potklei voor te komen. De potklei, een absoluut ondoorlaatbare massa, had de bovenliggende keileem voor uitspoeling bewaard.
MAEBCKEB 4) geeft de volgende samenstelling op van vijf achtereenvolgens ingedijkte Marschgronden aan de zuidwestzijde van den
Jadeboezem , die altijd zonder eenige bemesting bebouwd zijn:
TABEL II.

Samenstelling van
den bovengrond
van den polder
Blauhandt
Ellenserdamm
Friedrich-August
Adelheid
Peter'

Inge- Phosphorzuur
dijkt
(P2Ofi)
1659
1732
1780
1822
1852

0.151
0.152
0.193
0.235
0.250

Stikstof
(N)

Kali
(KaO)

Koolzure
kalk
(OaOOs)

0.25
0.24
0.23
0.23
0.23

0.59
0.66
0.68
0.62
0.56

4.06
6.72
8.71
9,21
9.42

Alleen het gehalte aan phosphorzuur en koolzure kalk is in den
loop der jaren verminderd. Uit deze cijfers valt eene afname op
te maken van het gehalte aan CaC0 3 van 5.36 pet. in rond 200 jaar,
dat is van 1 pet. CaC0 3 in 37.3 jaar. VAN BEMMELEN 5) heeft in1) Mogelijk is de steen bedekt met een laagje kiezelzuur en heeft ook deze
omstandigheid het verweeringsproces eenigszins vertraagd.
2) Verslagen der Geologische Sectie van het Geologisch-Mijnbouwkundig Gelaootschap voor Nederland en Kolonien, eerste deel, (1912/1914), biz. 90.
3) De beteekenis van de kleur der keileem in Nederland', door Prof. Dr. H.
G. Jonker, Delft; Verhandelingen Geol. Mijnbk. Gen., Geol. Serie I, biz- 279.
4) M. Maercker, Zusammensetzung und Dttngerbedflrfnis oldenburgischer
Marscherden, Berlin, 1896.
5j BoYTwstoffen tot de kennis van de kleigronden der provincie Groningen ;
Scheik. Verh. en Onderz., nitgegeven door G. J. Mulder; Derde Deel. Tweede
Stnk, biz. 69 e. v.

dertijd bij een onderzoek van zeven achtereenvolgens binnengedijkte
Dollardpolders (van 1545—1819) gevonden, dat de koolzure kalk, die
in de versche, nog niet binnengedijkte klei tot een bedrag van 11
pet. voorkwam, na ruim 233 jaar uit de bovenlaag verdwenen was ;
gemiddeld ging hier dus 1 pet. CaCOg in 23.5 jaar verloren.
Dat deze cijfers intusschen van zeer relatieve beteekenis zijn, toont
een onderzoek van SCHUCHT 1) aan. De hierboven vermelde polders
aan de Zuidwestzijde van den Jadeboezem bestaan uit zware zeeklei.
Aan de andere zijde van dozen boezem liggen meer zandige polders.
Terwijl nu het kalkgebalte van de buitenste kwelders hier nog 11.33
pet. bedroeg, was in den polder August, ingedijkt tusschen de jaren
1853—1855, nog slechts 0.82 pet. koolzure kalk in den bovengrond
aanwezig, dat is eene vermindering van het gehalte aan koolzure
kalk met 1 pet. in rond 5 jaar.
De hoeveelheid kalk (CaO), per jaar en per HA. aan den bodem
onttrokken, is in de bovengenoem.de gevallen 1000 KG. (VAN BEMMELEN), 600 KG. (MAEBCKEE) en 4500 KG. (SCHUCHT).
Wanneer de koolzure kalk grootendeels uit den bodem verwijderd
is — mogelijk ook reeds eerder — vindt eene verarming van het
kapitaal aan absorptief gebonden of uitwisselb'are bodemkalk plaats.
Uit den aard der zaak is deze vermindering minder groot, dan die,
welke in gronden rijk aan koolzure kalk plaats vindt. Ook dit
bedrag hangt van den rijkdom van den bodem en van plaatselijke
omstandigheden af, terwijl ook de bemesting van invloed is. Zoo
brengt bijv. eene bemesting met kali de andere basen en vooral
de kalk in oplossing. Ook eene bemesting met ammonium-sulfaat
bevordert de uitlooging van de kalk, terwijl deze op bouwland
sneller plaats vindt dan op weiland. Op grond van verschillende
gegevens komen REMY 2) en GRUNER 3) tot de conclusie, dat de
bodem gemiddeld ongeveer 250 KG. CaO per jaar en per HA.
verliest. H A L L 4) geeft zelfs voor het bouwland op Eothamsted een
bedrag op van 360 a 450 KG. CaO per HA. Bij dit verlies aan
bodemkalk door uitloogen komt dan nog de hoeveelheid kalk, die de
gewassen aan den bodem onttrekken — eene hoeveelheid, die bijv.
voor een normalen hooioogst ongeveer 70 KG. CaO per HA. bedraagt.
Uit een en ander blijkt wel, dat jaarlijks zeer groote hoeveelhederi
aan het bodemkalk-kapitaal onttrokken worden, op alle soorten van
grond en dat dit bestanddeel er anders voor staat dan het bodemphosphorzuur en de bodemkali, die veel intensiever door den bodem
worden vastgehouden. Zeer terecht merkt dan ook GBUNER op
(biz. 43): „Ersatz des Kalkes ist daher bei der steten Entziehung fur
„die Bodenkultur eine sehr wichtige Prage" :

De bepaling van de behoefte van den bodem aan kalk.
Het heeft in den loop der jaren niet aan pogingen ontbroken om
1) Ontleend aan: Die Entstehung der Seemarchen, von Rektor Schtltte. Oldenburg, Arb. der D. L. G., Heft 178, biz. 23.
2) Zur Dttngung der Wiesen, von Th. Remy, Bonn ; Mitt. D. L. G.; Jrg. 26,
1911, Stock 45 (4 Nov. 1911), biz. 615-619.
3) Die Marschbildungen an den deutschen Nordseekusten, von Prof. Dr. H.
Gruner, Berlin 1913, biz. 42.
4) A. D. Hall and IS. H. J. Miller ; The effects of plant growth and of manures upon the retention of bases bij the soil; Proc. Royal Soc, 1905, 1—32;
ook: Soil conditions and plant growth bij Edward J. Russell; 1913, biz. 62—63.
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de behoefte van den bodem aan eene kalkbemesting vast te stellen.
De meest eenvoudige weg is wel deze, om bemestingsproeven te nemen. Intusschen eischen deze proeven soms jarenlange herhalingen,
terwijl men met betrekking tot de hoeveelheid kalk, die moet worden
aangewend, bij het begin van de proefheming in vele gevallen in
den blinde tast. Om deze redenen heeft men getracht het vraagstuk van
de behoefte van den bodem aan plantenvoedingsstoffen in het algemeen
ook op andere wijze op te lossen en wel in de eerste plaats door middel
van een onderzoek van den bodem in het laboratorium. Uit den aard der
zaak zullen dergelijke pogingen alleen succes kunnen opleveren,
wanneer het laboratoriumonderzoek hand in hand gaat met proofnemingen in de praktijk; het een moet het ander aanvullen.
Reactie van den bodem. I n de eerste plaats is eene bepaling van
de bodemreactie ten opzichte van een lakmoespapiertje reeds in staat
iets van de behoefte aan kalk van den bodem te leeren. Gronden,
die blauw lakmoes rood kleuren, hebben eene zure reactie en zullen
in het algemeen dankbaar zijn voor eene kalkbemesting, terwijl gronden, die rood lakmoes blauw kleuren en eene alkalische reactie bezitten, meestal niet op eene kalkbemesting reageeren. Aangaande
de gronden, die ten opzichte' van indicatoren als lakmoes neutraal
reageeren, leert deze methode ons niets.
Biologische methode. Door HARALD R. CHRISTENSEN 1) is getracht
langs biologischen weg de vraag te beantwoorden of de bodem al of
niet eene kalkbemesting noodig heeft. Deze biologische methode,
die trouwens evenals de lakmoesmethode slechts kwalitatief is, gaat
uit van de gedachte, dat de vrij levende stikstofbindende bacterie
Azotobacter alleen in een alkalisch reageerend medium tot goede ontwikkeling kan komen. CHRISTENSEN geeft de volgende beschrijving
van de methode (biz. 359): „Das in Anwendung gebrachte Verfahren
war folgendes : 20 g Mannit werden in 1 1. destillierten Wassers gelost, und man setzt 0.2 g K9HPO4 hinzu. Die Flussigkeit wird in
300 com fassende Erlenmeijerkolben von konischer Form verteilt, in
jeden Kolben 60 ccm. Von den zur Untersuchung voriiegenden Bodenproben wird je eine 5 g Trockenerde entsprechende Menge (gewohnlich 5,5 g feuchter Boden) in die Kolben gebracht 2), und mittels der Platinose bringt man aus einer frischen Azotobacter-Rohkultur
ein wenig des Beleges in die Kolben hintiber. Zur Kontrolle wird
eine Reihe Kolben, welche die namlichen Bodenproben enthalten, in
denen aber der Mannit- und Kaliumphosphatlosung etwas kohlensaurer Kalk (ca. 1,',| g) hinzugefiigt wurde, daneben stellt. Wenn
alles in Ordnung ist, miissen diese Kolben jedenfalls eine kraftige
Azotobactervegetation ergeben. Die Kolben stehen in einem Thermostaten, dessen Temperatur auf 25° C. erhalten wird. Von dem zweiten
1) Untersuchungen aber Methoden zur Bestimmung des Kalkbedftrfnisses des
Bodens, von Harald E. Christensen und O.H. Larsen ; Zentralbl.f. Bakteriologie,
P. und I.; 2e Abt., Bnd. 29 (1911), biz. 847—380.
2) Bei Verwendung sehr leichter Sandboden kommt es zuweilen vor, dasz auf
der Oberflaohe der Mttssigkeit eine nicht heruntersinkende Schicht, aus Sand und
Humus bestehend, verbleiben kann ; da das Waohstum des Azotobacter dadnrch
gehemmt und die Beobachtung erschwert wird, miissen solche Boden mit der
Fltissigkeit gut zusammen gesohlittelt werden, damit alles sich zu Boden setzen kann
Bei anderen Boden — und zwar besonders den Lehmboden — ist ein Schtitteln
der Kolben mBgliohst zu vermeiden.

bis zu dem fmrften Tag beobachtet und notiert man sich die Azotobacter-entwicklung von Tag zu Tag. Hat die Entwicklung vor dem
Ablauf der erwahnten Periode ilir mogliches Maximum erreicht, was
sehr oft schon nach 2—3 Tagen der Fall ist, so, braucht man nicht
die Beobaehtung weiter auszudehnen. Der Grad der Entwicklung
wird durch die Zahlen 0, 1, 2, 3 und 4 bezeichnet. 0 bedeutet, dass
keine Entwicklung von Azotobacter wahrgenommen wurde, 4 bedeutet Maximum der Entwicklung (eine schleimige, oft gerunzelte
Haut auf der ganzen Oberflache der Flussigkeit), die tibrigen Zahlen
die dazwischen liegenden Grade. Es musz bei dieser Untersuchung
darauf geachtet werden, dasz der Kolben nicht geschuttelt wird, da
die Vegetation sonst zu Boden sinkt und spatere Beobachtungen
erschwert." '
Chemische Methoden. Behalve deze methoden, die berusten op de
reactie van den bodem, is er eene serie methoden , die op de een
of andere wijze het kalkgehalte van den bodem bepalen. Hieronder
valt in de eerste plaats de bepaling van het gehalte aan koolzure
kalk, beter gezegd aan carbonaten in den bodem! Gronden, die
met zoutzuur sterk opbruisen en dus minstens enkele procenten
koolzure kalk bevatten , zullen gewoonlijk niet op eene kalkbemesting reageeren. Bij kleinere gehalten wordt de kans op eene kalkbehoefte grooter. Op grond van zijn onderzoekingen meent STUTZER 1),
dat een grond met minder dan 0.5 pet. CaCOg met kalk bemest
moet worden en gronden met meer dan 0.5 pet. alleen dan, wanneer
de physische toestand te wenschen overlaat.
Andere onderzoekers hebben weer bepaald het gehalte aan in verdund zoutzuur oplosbare kalk en op grond van vergelijkende onderzoekingen verschillende grenseijfers opgegeven. Deze grenscijfers
loopen evenwel bij de verschillende onderzoekers zeer uiteen. Zoo
geeft VON POST 2) a a n , dat een gehalte van 0.4 pet. in zoutzuur
oplosbare kalk ontoereikend, 0.4 — 1 pet. toereikend en van meer
dan 1 pet. meer dan toereikend is. MAERCKER 3) vermeldt weer
andere cijfers. Bovendien meent MAERCKER (en anderen), dat ook
de grondsoort van invloed is. Aan zware gronden moeten andere
en wel hoogere eischen gesteld worden dan aan zandgronden. MAEEC-"
KER noemt zware gronden kalkarm als ze minder dan 0.1 pet. CaO
bevatten (oplosbaar in 10 pet. HC1); matig kalkhoudend als ze van
0.1 — 0.25 pet. bevatten en normaal kalkhoudend bij een kalkgehalte van 0.25 — 0.50 pet. Voor zandige gronden zijn deze getallen resp. 0.05 pet.; van 0.05 — 0.10 pet. en van 0.10 — 0.20 pet.
HEINRICH 4) m e e n t , dat in een bodem in goeden kultuurtoestand
toch minstens 0.25 pet. in 10 pot. zoutzuur oplosbare kalk aaanwezig
moet zijn , terwijl hij bovendien rekening houdt met het verschil in
kalkbehoefte van de verschillende planten. De kleinste hoeveelheid
kalk, die voorhanden dient te zijn om eenigszins goede opbrengsten
te geven, is volgens HEINRICH bij :
1) Mitteilungen der landw. Instit. der Universitat Breslan; Bud. I, 1901.
2) Volgens Weibull, zie biz. 8, noot 3.
3) Jahrb. der Agrik. chem. Vers. St. Halle, 1896, II.
4) Mergel und Mergeln ; Berlin 1896 nnd: Die chemische Bodenanalyse und
ihre Bedeutung fUr die Feststellung der Dllngebedurftigkeit des Bodens, Biedermanns Zentr. bl., Jrg. 21 (1892), biz. 309—312.

lupinen, aardappels, rogge 0.05
pet.
haver en gerst
0.05—0.10 pet.
erwten en wikke
0.10
pet.
roode klaver
0.10—0.12 pot.
lucerne
0.20—0.30 pet.
Meihode Kellner—Meyer. In 1887 heeft KELLNER 1)voorgesteld het
gehalte aan basen (kali, kalk en magnesia) te bepalen, hetwelk door
behandeling met eene oplossing van ammoniumchloride in oplossing
gaat. Deze metkode gaat uit van het idee, dat door middel van
ckloorammonium de in het absorbeerende bodemmateriaal absorptief
gebonden basen door substitutie van deze basen door de ammonium
in oplossing gebraeht worden en dat alleen de basen, die in dezen
toestand in den bodem voorkomen, voor de planten assimileerbaar
zijn. Dit geldt dan niet alleen voor de kalk, doch ook voor de andere basen kali, natron en magnesia, die alle in meerdere of mindere
mate door het ammonium vervangen kunnen worden. In plaats van
met eene oplossing van een ammoniumzout, kan men den bodem ook
uitloogen of schudden met een oplossing van een kaliumzout, enz.
Bij behandeling van den bodem met eene oplossing van kaliumchloride bijv. gaat kali in den bodem over en komen kalk, natron en
magnesia en zoo het gebonden voorkomt, ook ammonium als chloriden in oplossing. De methode KELLNEB is voor de kalk met ammoniumchloride niet toe te passen bij aanwezigheid van koolzure kalk,
omdat koolzure kalk zich gedeeltelijk met ammoniumchloride omzet
tot calciumchloride en ammoniumcarbonaat. Zoo men wil kan in dat
geval het gehalte aan uitwisselbare kalk bepaald worden door uitloogen met eene oplossing van NaCl of KC1. Intussehen is dat
wel niet noodig, omdat de grond bij aanwezigheid van merkbare
hoeveelheden koolzure kalk weinig behoefte aan eene kalkbemesting
hebben zal.
MEYER 2) heeft de methode KELLNER voor kalk nader onderzocht
en met behulp van vegetatieproeven het verband trachten vast te
stellen tusschen de behoefte van den bodem aan kalkbemesting en
zijn gehalte aan door ammoniumchloride substitueerbare kalk. Op
grond van deze proefnemingen komt MEYER tot de conelusie, dat het
gehalte aan door NH4CI uitwisselbare kalk niet lager dan 0.2 pet.
mag zijn, dat 0.25 pet. een normaal gehalte is en ten slotte, dat
deze grenscijfers even goed gelden voor zware als voor lichte gronden.
I n dit verband is het interessant de resultaten van een onderzoek
van MATS WEIBULL 3) over Zweedsche gronden niede te deelen.
WEIBULL bepaalde het verband tusschen de reactie van het waterige
bodemextract ten opzichte van lacmoid en het gehalte aan uitwisselbare kalk (KELLNER—MEYER) en vond, dat gronden, arm aan humus,
zuur reageerden bij een gehalte aan CaO (KELLNER—MEYER) van
minder dan 0.2 pet., neutraal bij 0.20—0.25 pet. CaO en alkalisch bij
een hooger kalkgehalte. "WEIBULL trekt in verband met de boven
1) Die Landw. Versuchsstationen, 1887, biz. 359,(zie ook devorige mededeeling
aldaar)..
2) Die Kalkverbindungen der Aokererden und die Bestimmung des Kalkes im
Boden, von Dr. Diedrich Meyer ; Landw. Jahrb. 1900. 913.
3) Ueber den Kalkbedarf des Aekerbodens, von Mats Weibull; naar het
Zweedsch gerefereerd in Biedermanns Zentr. bl. f. Agrikulturchemie, 38. Jrg.,
1909, 805—806.
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vermelde proeven van MEYER de conclusie, dat men de kalkbehoefte
van den bodem door eene eenvoudige reactie ten opzichte van lacmoid kan bepalen. Het verdient aanbeveling de methode van W E I BULL nauwkeurig te volgen. WEIBULL heeft tevens getracht zijne
methode in kwantitatieve richting uit te breiden en uit de hoeveelheid loog, die voor blauwkleuring van het bodemextract noodig is, een
indruk te krijgen omtrent de grootte van het kalkgebrek in den bodem.
Bij een onderzoek van verschillende Nederlandsche kleigronden op
uitwisselbare kalk Meyer (dat wil dus zeggen op het gehalte aan kalk,
dat door behandeling met eene warme chloorammoniumoplossing in
oplossing gaat) is het mij opgevallen, dat deze gronden na uitlooging van de kalk-MEYEE nagenoeg geen kalk meer afstonden bij behandeling met kokend sterk zoutzuur (volgens de methode VAN
BEMMELEN) 1). Een zeer groot percentage van de kalk, die door
sterk zoutzuur aan den bodem onttrokken wordt, gaat dus reeds
door behandeling met amoniumchloride in oplossing. Dit percentage
schommelde in de onderzochte gevallen van 70 pet. tot 80 pet.
Geheel anders dan de kalk gedraagt zich de kali en ook de beide
andere basen natron en magnesia. Van de hoeveelheid kali, die in
kokend sterk zoutzuur oplost, wordt slechts een klein percentage,
ongeveer 4 a 8 pet., door behandeling met ammoniumchloride uitgewisseld. Dit wijst op een verschil in de wijze van binding van
de kalk aan den eenen kant en de andere basen (kali, natron, magnesia) aan den anderen kant. Het verklaart ook het feit, waarom
de kalk veel gemakkelijker uitgespoeld wordt dan de andere basen.
Analyse van de plant. De tot nu toe vermelde laboratoriumonderzoekingen stelden de vraag, of de bodem eene bemesting aan
kalk noodig heeft, aan den bodem zelf. Men kan evenwel ook trachten
door een onderzoek naar de scheikundige samenstelling van de planten,
die op een zekeren bodem groeien, een indruk van den bemestingstoestand van dozen bodem te verkrijgen. Op het eerste gezicht lijkt dit
een schitterend idee, dat gouden bergen belooft. Bij het scheikundig
bodemonderzoek moot men nog altijd door gebruik van meer of minder
zwakke zuren de werking van de planten trachten na te bootsen; daarbij
komt dan nog de moeilijkheid, dat de eene plant weer anders op 8
den bodem inwerkt dan de andere. Welnu, in de plant zelve heeft
men datgene, wat deze bepaalde plant in den loop van de vegetatieperiode uit den bodem heeft weten te halen. H e t is als het ware
een geconcentreerd bodemextract. Toch hebben de pogingen om de
plantenanalyse te benutten ter bepaling van den bemestingstoestand
van den bodem al heel wat teleurstelling opgeleverd.
Men is aldus tewerk gegaan, dat de „normaal"-gehalten bepaald
werden van het een of andere gewas aan de voornaamste plantenvoedingsstoffen, gewoonlijk aan stikstof, phosphorzuur en kali. E n
men stelde zich nu voor door vergelijking van de gehalten van dit
gewas, op zekeren bodem zonder bemesting gegroeid, met deze normaalgehalten de behoefte van dezen bodem aan die bestanddeelen te
kunnen bepalen. Hoe meer het gehalte aan zeker bestanddeel naar
beneden afweek van het betreffende normaalgehalte, des te grooter
1) Zie voor de gevolgde methode: Ueber die Bedeutung und die Methodeder
chemischen Bodenanalyse mit starker, heisser Saizsaure, von Dr. D. J. Hissink,
Int. Mitt. f. Bodenkunde, V, 1915, 22.
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zou ook het gebrek van den bodem aan dit bestanddeel zijn en des
te meer van dit bestanddeel moest in den mest gegeven worden. Bij
eenig nadenken komt men tot de conclusie, dat deze redeneering toon
niet geheel juist kan zijn en wel om deze reden, dat een gebrek
aan zeker bestanddeel in den bodem zoowel de opbrengst aan droge
stof als de opbrengst aan dit bestanddeel zelf zal beinvloeden, waardoor hot gehalte aan het bestanddeel gelijk zou moeten blijven. H e t
is ook volstrekt geen uitzondering, dat het gehalte aan zeker bestanddeel door bemesting met dat bestanddeel iets daalt. Zoo vond
ik bijv. in net jaar 1900 bij mijne tabaksbemestingsproeven op Deli,
Sumatra 1) in de onbemeste tabak een kaligehalte van 4.85 pet. en
in de met kali bemeste tabak een gehalte van 4.42 pet. K2O en toch
was deze grond uiterst dankbaar voor eene kalibemesting. De verklaring is gemakkelijk te vinden. Door de kalibemesting steeg de
opbrengst aan droge stof van 100 tot 140 en ook de opbrengst aan
kali steeg van 1.69 tot 2.20 (Gr. kali per plant), maar naar verhouding minder dan die aan droge stof.
Men zou aan dit bezwaar tegemoet kunnen komen door niet de
gehalten, maar de opbrengsten aan de verschillende bestanddeelen
met de „normaalopbrengsten" aan die bestanddeelen te vergelijken.
Doch ook op deze wijze is de bemestingstoestand van den bodem ,
dat is de behoefte van den bodem aan plantenvoedingsstoffen, niet
te bepalen en wel om deze reden niet, dat de opbrengst en de samenstelling van het gewas niet alleen en zelfs niet in hoofdzaak door
den bemestingstoestand bepaald worden. Ook de vegetatiefactor
„water" oefent een grooten invloed uit. Bovendien werken allerlei
meststoffen op indireote wijze; zoo kan bijv. bij eene bemesting met
chilisalpeter van eene kalibehoefte weinig blijken, omdat de natron
van het natriumnitraat de bodemkali in beweging brengt. Een en
ander kan verklaren hoe het komt, dat PFEIFFER en zijne medewerkers aan het slot van eene onlangs verschenen publicatie 2) tot de
conclusie komen, dat de plantenanalyse niet in staat is het gehalte
van den bodem' aan plantenvoedingsstoffen vast te stellen. Wel een
troosteloos resultaat. PFEIFFER is nu van plan te trachten in andere
richting eene oplossing te vinden : „Die Aufstellung von Maximal„zahlen, bei denen durch weitere Zufuhr des betreffenden Nahrstoffs
„keine nennenswerte Erntesteigerung erreicht werden kann, scheint
„uns eine lohnende Aufgabe zu sein, zumal "WAGNER, A. V. DIKOW
„u. a. Versuche veroffentlicht haben, die fur die G-angbarkeit dieses
„Weges sprechen.'''
Wij wenschen PFEIFFER en zijne medewerkers veel succes bij dezen
arbeid t o e , maar moeten ons ondertusschen zoo goed en zoo kwaad
mogelijk behelpen met de bestaande methoden, want de praktijk
verlangt steeds antwoord op de vraag naar de meest rationeele bemesting. Nu kunnen wij 6ns ter beantwoording van deze vraag
tevreden stellen enkel met het nemen van bemestingsproeven en het
wegen van de opbrengst van de verschillende perceeltjes. Maar juist
de publicatie van PFEIFFER geeft er mooie voorbeelden van hoe nut1) Eine Studie ttber Delitabak, von Dr. D. J. Hissink, J. f. Landw., Jrg. 53
(1905), biz. 135-172.
2) Pflanzenanalyse und Bodenanalyse zur Bestimmung des Nahrstoffgehaltes
der AokerbBden, von Th. Pfeiffer, E. Blanck, W. Simmermaoher und W. Rathmann; Landw. Versst., Bnd. 86, (1915), 339-391.
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tig het is in verband met de resultaten van een bemestingsproef
ook de samenstelling van den oogst te bepalen. Zoo oogstte P E E I F FEE, op de onbemeste potten 28.4 Gr., op de met phosphorzuur en
kali bemeste potten niet heel veel m e e r , nl. 30.8 (jr., terwijl op de
p o t t e n , die eene stikstofbemesting ontvihgen, de opbrengst zeer
aanzienlijk steeg en wel bij eene N-K 2 0-bemesting tot 96.8 Gr. en
bij eene N-P 2 05-bemesting tot 91.3 Gr. Aan de hand van deze resultaten is men licht geneigd den raad te geven om dozen bodem
alleen met stikstof te bemesten ; phosphorzuur enkali doen niet veel.
PFEIFFER vond nu evenwel de volgende gehalten en opbrengsten
aan stikstof (N), phosphorzuur (P2O5) en Kali (K2O):

Bemesting

Opbrengst
aan
droge stof.

TABEL I I I .

Gehalte in procenten
aan
P 2 O fi KoO
N

Opbrengst in grammen
aan
N
P9O
K90
2^6

0.201
Onbemest
28.4
0.708 0.862 2.475
0.245
0.703
0.232
30.8
0.755 1.658 2.740
0.511
0.844
P 2 0 5+ K 2 0
1.692
96.8
1.748 0.360 3.280
0.348
3.175
N+ K20
1.813
91.3
1.986 1.210 1.565
1.105
1.429
N+ P205
Het komt mij voor, dat deze grond zeer waarschijnlijk niet alleen
te weinig stikstof bevat, maar dat ook niet voldoende phosphorzuur
en kali aanwezig is en ik meen tot deze conolusie gerechtigd te zijn
door het aanzienlijke verschil in de phosphorzuur- en kaligehalten
van de p l a n t e n , die al of niet met deze stoffen bemest zijn.
Gewoonlijk worden van de Rijksproefvelden alleen de totaal-opbrengsten bepaald. Alleen bij bemestingsproeven met suikerbieten,
aardappelen en voederbieten wordt naast het gewicht van den geheelen oogst, het gehalte aan suiker, zetmeel en droge stof bepaald.
Een enkele maal treffen we in de verslagen analyseresultaten van
den oogst aan; zoo bijv. in het verslag vanden Rijkslandbouwleeraar
voor Drenthe over 1909, die hooi en bodem van een proefveld te
Zuidwolde aan het proefstation te Groningen liet onderzoeken, De=
heer ELEMA komt aan het slot van zijne beschouwingen tot de conolusie, dat „het bovenstaande een leerzaam voorbeeld is om door een
„onderzoek van bodem en oogstproduoten — niettegenstaande de
„bezwaren daaraan verbonden — in verband meteenzoo nauwkeurig
„mogelijke balans van uit- en invoer van bepaalde plantenvoedende
„stoffen, de juistheid van een practisoh bemestingsrecept te contro„leeren." Mij komt deze conclusie van den heer ELEMA te eng genomen voor. Want het bovenstaande bewijst naar mijne meening—
en ik zal dit straks met eigen voorbeelden toeliohten — dat het
onderzoek van bodem en oogstproduoten niet alleen in staat is de
juistheid van een praotisch bemestingsrecept te controleeren, maar
dat dat onderzoek ons tevens een dieperen blik kan doen slaan inde
processen, die zich afspelen, terwijl hetdemogelijkheid opent verdergaande cpnclusies te trekken dan uit het enkel wegen vanden oogst
mogelijk is. Bovendien heeft — en hierop vestigt trouwens ook de
heer ELEMA de aandacht — de kennis van de samenstelling van den
oogst ook groote physiologisehe beteekenis.
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Verband tusschen kalkgehalte en natuurlijke vegetatie van den bodem.
Behalve de methoden om door middel van bemestingsproeven, bodemonderzoek en plantenanalyse, te trachten den bemestingstoestand
van den bodem vast te stellen, is er nog eene geheel andere methode, die uitgaat van het idee, dat de rijkdom resp. armoede van den
bodem aan zekere bestanddeelen zich in meerdere of mindere mate
in de natuurlijke vegetatie moet afspiegelen. I n de literatuur worden verscheidene planten, meest zgn. onkruiden genoemd, die armoede aan de een of andere voedingsstof aanwijzen, bijv. wilde zuring voor kalkgebrek. RAMANN 3) geeft eene verklaring van dit
verschijnsel in bet licht van de nieuwere kolloidchemische beschouwingen ; ik kom op deze kwestie nader terug, doch laat hier thans
RAMANN'S beschouwingen volgen : „Es liegt auf der Hand, dasz die
„Versorgung der Pflanze mit loslichen Stoffen um so schwieriger
„erfolgt, je mehr der Boden.aktionsfabige Kolloide enthalt und je
„weniger der Bodenkorper „adsorptiv gesattigt" ist. Man kann sich
„diese Beziehungen als Kampf der Pflanzenwurzeln mit den Boden„kolloiden um die . Mineralstoffe vorstellen. So lehrt die Erfahrung,
„dasz die „sauren", also „adsorptiv ungesattigten" Bodenarten eine
„andere Flora tragen als die ,.neutralen" bez. „alkalischen" Boden.
„Pflanzen der „sauren" Boden haben starke Fahigkeit, sioh der
„Nahrstoffe des Bodens zu bemachtigen; d.h. die Adscrptionsfahig„keit der Kolloide ihrer Wurzeloberflache ist grosz; sie „schlieszen
„den Boden auf". Die typischen Wurzeln der Pflanzen der „ad„sorptiv gesattigten" Boden, namentlioh „Kalkboden", haben dagegen
,,geringe adsorbierende Eigenschaften. Die Pflanzen der sauren Bo„den geKen auf reicheren Boden zumeist infolge von Ueberernahrung
„zugrunde, oder werden von rasohwachsenden Formen mit reicher
„Produktion an organischer Substanz iiberholt und verdrangt".
Om een voorbeeld te geven van het bestaan van een verband tusschen
de natuurlijke flora en speciaal de kalkbehoefte van den bodem, zij hier
de volgende tabel uit eene publicatie van HUTCHINSON en MACLENNAN
2) 3) medegedeeld.
TABEL IV.

Gremiddelde behoefte
van den bodem aan
CaC0 3 . 4)

In de natuurlijke flora overheersoht.

0.22 pet.
0.26 „
0.31 „
0.39 „
0.43 „
0.53 „

Wilde witte klaver- (trifolium repense).
Zwenkgrassen (festuca ovina en rubra).
Gremengd. Duizendblad, bosohrus en mos.
Brem.
Yorkshire fog (grof gras).
Klaverzuring (oxalis).

1) Kolloidstudien bei bodenkundliohen Arbeiten, von E. Ramann, Munchen ;
Kolloidchemische Beihefte, 2. Bnd. (1910-1911), biz. 285—303.
2) In het vervolg aan te duiden door H en McL.
3) Studies on the lime requirements of certain soils, bij Henry Brougham Hutchinson and Kenneth MacLennan ; Journ. of agric. Science, Vol. VII, 75—105;
zie biz. 102—103.
4) Over de methode ter bepaling van de behoefte van den bodem aan CaC0 3
zie biz. 23.

v

IB
Een systematise]! onderzoek naar het verband speciaal tusschen
het kalkgehalte van den bodem en de zgn. kalkmijdende onkruiden
is ingesteld in Denemarken, onder leiding van CHRISTENSEN 1), in
den zomer van het jaar 1909 met medewerking van de landbouwconsulenten en had betrekking op gronden, waar de volgende onkruiden domineerend voorkwamen: Bumex acetosella, Scleranthus
animus, Spergula arvensis, Yiola tricolor en Chrysanthemum segetum.
Het onderzoek strekte zich uit over 129 monsters en gaf het volgende
hoofdresultaat: „An denjenigen Stellen, wo die ervvahnten Unkraut„pflanzen in grosserer Menge auftreten, ist der Boden zwar aller
,,Wahrscheinlichke.it nach kalkbediirftig; letzteres ist jedoch in nicht
„wenigen Fallen nicht der Fall, und — wie es aus der TJntersuchung
.,hervorgeht — kSnnen samtliche sogenannten kalkscheuenden Un„kravitpnanzen in bedeutender Menge auf sogar ziemlich kalkreichen
„Boden vorkornmen. Da ausserdern — innerhalb gewisser Grenzen —
„die Bezeichnung „starkes Auftreten" eine willkiirliche ist, und da
„die Unkrautmenge auf vielen Boden so gering ist, dass eine Be„stimmung des resp. Mengenverhaltnisses der einzelnen Arten sehr
„unsicher oder ganz umSglich wird, mag es bei der Beurteilung des Kalk,,bedurfnisses am richtigsten sein, sich von der Feststellung des Vor„kommens der kalkscheuenden Unkrautpflanzen nicht ausschliesslich
„leiten zu lassen." Ik kom op de door CHRISTENSEN ingestelde enquete aan het slot van deze verhandeling nog met een enkel woord
terug.
Intusschen dient wel bedacht te worden, dat de verandering van
de flora niet plotseling tot stand komt. Het kan soms vrij lang
duren voor de resultaten eener bemesting, bijv. met phosphorzuur
en kalk, zich uiten in het opkomen van klavers en goede grassen
en in het verdwijnen van zuring en andere onkruiden. Verder zij hier opgemerkt, dat de natuurlijke vegetatie, evenmin als de samenstelling en
de opbrengst van den oogst, alleen van den bemestingstoestand (en de
reaetie) van den bod'em afhangt, doch evenzeer — en zelfs in nog hoogere mate — door den vegetatiefactor „water" bemvloed wordt. Verschillende onderzoekers komen tot deze slotsom (zie o. a. HUTCHINSON
en MACLENNAN, biz. 103) ; LUDECKE 2) uit zich als volgt: „Der Feuch--„tigkeitsgehalt des Bodens bedingt in erster Lime den Bestand der
„naturlicheiT Wiesen, die Arten" der Graser, welche darauf wachsen
„und ihr Mengverhaltnis."
Alle methoden, die hierboven aangegeven zijn, trachten vast te
stellen of een grond behoefte heeft aan eene kalkbemesting, maar
bemoeien zich niet met de vraag, hoe groot de kalkbehoefte is. B,eageert een grond- zuur ten opzichte van lakmoespapier, dan wordt dit
opgevat als eene aairwijzing, dat kalkbemesting noodig is ; omtrent
de grootte van deze bemesting zegt de proef ons niets. Een grond,
die slechts 0.2 pet. of minder door ammoniumchloride uitwisselbare
kalk bevat, moet volgens MEYER met kalk bemest worden , maar de
methode laat zich niet uit over de vraag hoe groot deze bemesting
moet zijn. Eene methode, die niet alleen aangeeft of een grond
eene kalkbemesting noodig heeft, maar zich tevens uitlaat over de
1) Zie Christensen. biz. 380, ook biz. 368-369.
2) Die Verbesserung und Bewirtschaftung unbewasserter Wiesen und Weiden.
von Prof. Dr. Ludecke, Breslau, Ftihlings Landw. Ztg., 1910, 295.
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grootte van deze bemesting, mag dus een stap vooruit genoemd
worden. Het wil mij voorkomen, dat het wel de moeite waard is
deze methode en hare grondslagen te leeren kennen. Het zal ons
een dieper inzicht in de beteekenis van de kalkbemesting geven.

De reactie van den bodem.
I n de praktijk wordt terecht groote waarde gehecht aan de reactie
van den bodem. Men verlangt, dat de bodem zwak alkalisch of
desnoods neutraal reageert — doch niet zuur. De oorzaak van de
zure reactie kan zeer verschillend zijn, maar het konit toch ten
slotte altijd naer op het gebrek aan eene voldoende hoeveelheid basen
(kalk, magnesia, kali en natron).
Ophooping van humusstoffen. De zure reactie kan ontstaan door
ophooping van humusstoffen, mits deze gepaard gaat met uitlooging
van basen, of indien, zooals bij hoogveen , geen voldoende hoeveelheid basen b|J de vorming aanwezig is. Een voorbeeld van een bodem met hoog humusgehalte en alkalische reactie is de bekende
zwarte aarde (Tschernosiom), die in hare typische vormen alleeii in
het half ariede Russische klimaat voorkomt. Het humusgehalte ligt
tusschen 6 en 10 pet., kan evenwel tot 20 pet. en zelfs hooger stijgen.
„Der Humus der Tschernosiomboden", schrijft KOSSOWITSCH 1), ,,wird
„durch Gleichartigkeit und amorphe Struktur — durch das Fehlen
„von -Spuren des Baues pflanzlicher und tierischer Ueberreste — cha„rakterisiert. I n typischen Vertretern der Tschernosiomboden ist
„der Humus mit Basen gesattigt, vorwiegend mitErdalkalimetallen ;
„deshalb besitzen die typischen Tschernosiomboden neutrale oder
„sogar schwach alkalische Reaktion. Bei Kastanien-Tschernosiomb5„den ist die alkalische Reaktion die gewohnlichste; hingegen wird
„an den Tschernosiomboden der feuchteren Landstriche schon ein
„Mangel an starken Basen beobachtet, und die Tschernosiomboden
„dieses Gebiets konnen schon eine schwach saure Reaktion zeigen."
Zure lagen in het Nederlandsch alluvium. In het Nederlandsche
alluvium komen op talrijke plekken zure gronden voor, wier samenstelling en vorming zeer uitvoerig beschreven is door J. M. VAN BEMMBLEN 2). De vorming van deze zure gronden heeft plaats in eene
laag klei, die door eene plantenbedekking en moerassige ligging
veenachtig wordt en daarbij op de een of andere wijze steeds met
zee- of brak water in aanraking blijft, zoodat voortdurend sulfaten
(gips, enz.) kunnen worden aangevoerd. Onder deze omstandigheden
worden de sulfaten tot sulfiden gereduceerd. Dit anaerobe proces
wordt veroorzaakt door een reduceerende spiril, die in 1895 door
BEYERINCK 3) ontdekt en door dezen onderzoeker Microspira desulfuricans genoemd is. De uit het CaS0 4 gevormde zwavelwaterstof vormt
met het ijzer uit de klei ijzersulnde (FeS) en pyriet. Opzichzelfis dit
pyriet, dat zelfs in sterk zoutzuur niet oplost, niet gevaarlijk. Maar
aan de lucht blootgesteld, dus als de bodem later droog gelegd en
1) Die Sohwarzerde, von Herrn P. Kossowitsch; Int. Mitt. f. Bodenkunde,
I , 199/354, biz 322.
2) Bijdragen tot de kermis van den alhivialen bodem in Nederland, door J.
M. van Bemmelen; Natuurk. Verb., der Kon. Akademie; Amsterdam.
Dl. XXV.
3) Centr. bl. f.. Bakt., P. u. I., 2e Abt., Bnd. I, 1895, biz. 1.
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op afwatering gelegd is, wordt het zwavelijzer door de zuurstof van
de lucht tot ijzersulfaat geoxydeerd en dit ijzersulfaat geeft den bodem eene zure reactie. Zoolang er nog koolzure kalk in den bodem
aanwezig is, kan er geen ijzersulfaat blijven bestaan, omdat ijzersulfaat en calciumcarbonaat zich met elkander omzetten tot gips
en ijzeroxyde. Maar gewoonlijk is deze koolzure kalk al lang weggespoeld, waarvoor des te naeer reden bestond, omdat zicii bij bet
sulfaat-reductie-proces uit het organische materiaal koolzuur vormt,
dat weer oplossend op de koolzure kalk werkt.
Zure groriden als gevolg van bemesting. Ook komen gronden voor
met een sterk zure reactie als gevolg van jarenlange bemesting met
physiologisch zure meststoffen, als bijv. zwavelzure ammoniak. Zoo
beschrijven bijv. de Engelsche onderzoekers H. B. HUTCHINSON en
K. HACLENNAN 1) een grond „from the Woburn Experimental Stat i o n of the Royal Agricultural Society. The soil is an open sandy
„loam, and had been rendered distinctly acid bij annual applications
„of sulfate of ammonia for the last 37 years. This acidity is so
„pronounced in the field as to check the growth of wheat and barl e y but not of oats".
Zure gronden in *Japan, Korea en Amerika. In verschillende streken van Japan en Korea — en ook in Amerika — komen grondsoorten voor, die weinig humus bevatten en toch blauw lakmoespapier sterk rood kleuren. Het bestanddeel, dat hierbij reageert, is niet
in water oplosbaar; alleen het gedeelte van het lakmoespapier, dat
met den bodem onmiddellijk in aanraking is, wordt rood gekleard.
Wordt de grond met eene neutrale zoutoplossing, bijv. van kaliumchloride (KC1) of KNO.^, NaCl enz. geschud, dan blijkt de oplossing
zuur te reageeren. Bij eene bemestingsproef met kaliumchloride en
zwavelzure ammoniak in potten ontwikkelden de zaden zich absoluut
niet en werd het zink van de potten ten slotte doorgevreten. Trouwens ook zonder bemesting leverden deze gronden nagenoeg geen
oogst op. Eerst eene bemesting met koolzure kalk deed de opbrengst
van 2.6 GT. per pot tot op niet minder dan 82 Gr. stijgen. Zooals
reeds werd opgemerkt, is het waterige extract zoo goed als neutraal;
de aciditeit is dus niet aan in water oplosbare organische of anorganische zuren toe te schrijven, noch aan chloriden of sulfaten van
aluminium en ijzer. DAIKDHARA 2) toonde nu aan, dat bij behandeling van deze gronden met eene oplossing van bijv. kaliumchloride het kalium uit de oplossing door aluminium en ijzer vervangen
werd ; de oplossing van ijzer- en aluminiumchloride reageert zuur.
Op grond van deze feiten komt DAIKUHARA tot de conclusie, dat de
aciditeit van deze gronden veroorzaakt wordt door ijzer- en aluminiumverbindingen, die door den bodem zeer los geabsorbeerd worden. De binding moet wel zeer los zijn, omdat reeds een neutrale
oplossing van kaliumchloride in staat is het ijzer en aluminium aan
den bodem te outtrekken. De resultaten van de hierboven vermelde
bemestingsproef zijn thans ook te verklaren. Bij bemesting met
zwavelzure ammoniak wordt de ammoniak gebonden en komen de
1) The relative effect of lime as oxide and carbonate on certain soils, by H. B
Hutchinson and K. MacLennan ; J. of Agric. Sc, VI, 302—321.
2) TJeber s&ure MineralbOden, von G. Daikuhara; Bull, of the Imp. Centr. A'gr.
Exp. Station, Japan, II, 1—40.
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zuur reageerende sulfaten van ijzer en aluminium in oplossing. Ook
zonder bemesting zal de bodem deze voor den plantengroei zoo gevaarlijke zouten afscheiden, omdat in het bodemwater steeds oplosbare zouten vobrkomen. Eerst de bemesting met koolzure kalk heft
de schadelijke working op ; er vormen zich de oxyden van ijzer en
aluminium, die onoplosbaar zijn en verder al naar gelang van de
bemesting, verschillende neutrale kalkzouten, die met net bodemwater
worden weggevoerd en trouwens geen gevaar voor de planten opleveren, terwijl ook de bodem een gedeelte van de kalk zal binden.

Absorptief onverzadigde gronden.
Met het bovenstaande zijn intusschen de zure gronden nog niet
afgehandeld. E r bestaan — en in ons land zullen deze ook wel niet
ontbreken — gronden, die — hoewel arm aan humus — toch lakmoespapier rood kleuren. Ze bevatten geen in water oplosbare zuur reageerende verbindingen en geven ook met normale zoutoplossingen, als
kaliumchloride, geen zure ijzer- en aluminiumverbindingen in oplossing, zooals de gronden uit Japan en Korea. Bedoeld worden hier de
absorptief onverzadigde gronden en hoewel ik mag aannemen , dat
de lezers over voldoende kennis van de absorptie-verschijnselen van
den bodem beschikken', lijkt het mij niet ondienstig hier dit verschijnsel kort in herinnering te brengen.
Het verweeringssilikaat in den bodem. De door VAN BEMMELEN en
later door SJOLLEMA en LEOPOLD onderzoehte Nederlandsehe bodemtypen bevatten een door zoutzuur ontleedbaar silikaat. Door koken
met sterk zoutzuur gaan een gedeelte van het kiezelzuur en verder
aluminiumoxyd , ijzeroxyd , phosphorzuur en zwavelzuur en de basen
kalk, magnesia, kali en natron in oplossing. Het grootste gedeelte
van het kiezelzuur van dit verweeringssilikaat wordt in geleiachtigen
toestand afgesoheiden en kan door behandeling met verdunde natronloog verwijderd worden. Men moet zich dit silikaat en ook het
humuscomplex, dat er nauw mee samenhangt, niet denken als eene
scheikundige verbinding, zooals het water (ELO) en de koolzure
kalk (CaCOg), maar als complexen van absorptieverbindingen en misschien van echte chemische verbindingen. De samenstelling wordt
dan ook niet uitgedrukt door eenvoudige geheele getallen; zoo bezit bijv. het verweeringssilikaat van de grauwe keileem de volgende
moleculaire samenstelling: ALO s , 2.3 Si6->, 0.095 F e , 0 3 , 0.014 CaO ,
0.14 MgO, 0.15 K 2 0 , 0.17 Na 2 0.
Het absorptievermogen van den bodem. Dit silikaat wordt thans
algemeen met het humuscomplex beschouwd als de zetel van het
absorptievermogen van den bodem. B.eeds bij de behandeling .met
verdund zuur (en loog) wordt het silikaat-humaat-complex gedeeltelijk verwijderd. Als gevolg daarvan gaat dan ook het absorptievermogen van den bodem, zoowel voor water als voor de voornaamste plantenvoedingsstoffen, bij behandeling met zuur (en loog) sterk achteruit.
Men zegt dus, dat dit silikaat-humaat-complex de basen e n . het
phosphorzuur en ook het water absorptief gebonden houdt. Hoe men
zich deze binding verder moet voorstellen, of ze van physischen of
chemischen aard is — of mogelijk eene combinatie van beide — laat
ik geheel in het midden. Ik volsta met op te merken, dat de bin-
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ding aan den eenen kant zoo sterk is, dat het bodemwater er weinig
nit oplossen kan, maar aan den anderen kant is de binding toch
weer niet zoo innig of de planten kunnen uit dit bodemreservoir den
noodigen voorraad pntten, zoowel water als voedingsstoffen 1). Men
kan zich het bests voorstellen, dat er bij de verzorging van de planten met water en voedingsstoffen. een strijd gevoerd wordt tusschen
den bodem en de planten. Het verloop van dien strijd liangt in de
eerste plaats af van het gehalte van den bodem aan absorbeerend
materiaal, dat is dus van het gehalte aan het bovengenoemde silikaat-humaat-complex. Kleigronden, die veel van dit complex bevatten, staan sterker in dezen strijd tegenover. de planten dan zandgronden. Vercler komt het er op aan of het absorbeerende bodemcomplex meer of minder met basen en water verzadigd is. Hoe meer
absorbeerend materiaal in den bodem voorhanden is en hoe minder
plantenvoedende stoffen en water dit materiaal geabsorbeerd h o u d t ,
des te moeilijkex wordt het voor de planten het noodige water
en voedsel aan den bodem te onttrekken. Zoo is bijv. geconstateerd, dat eenzelfde gewas (roode klaver) in veengrond reeds afstierf bij een watergehalte van bijna 20 pet. en in een zwaren kleigrond bij 18 pet. water, terwiil in zandgronden dit afstervingsproces
eerst bij 1 a 3 pet. water intrad. Zoo kan ook een kleigrond absolunt rijker aan basen zijn dan een zandgrond en toch deze basen
moeilijker aan de planten afstaan dan de zandgrond. Terecht wordt
van den kleigrond gesproken als van den „Geizhals/'
Absorptief verzadigde en onverzadigde gronden. Op grond van het
bovenstaande zal onderscheid gemaakt moeten worden tusschen bodems, die meer en bodems, die minder met basen verzadigd zijn.
Aangezien de toestand van volkomen verzadiging in de natunr wel
niet voorkomt — het zou zelfs moeilijk vallen daarvan een juiste
definitie te geven 2) — kan men beter spreken van bodems, meer
of minder onverzadigd aan basen of ook arm of rijk aan absorptief
gebonden basen, mits de begrippen armoede en rijkdom geheel relatief
worden opgevat in verband met het vermogen van den bodem om
basen te binden.
t
In een hnmied klimaat als het onze, waar de bodem eeuwen achtereen door het regenwater uitgeloogd is, zullen alle gronden, met *
uitzondering van de jongste vormingen (pas ingedijkte zeepolders),
wel tot de onverzadigde gronden behooren. Het eindpunt van de
reeks, absoluut onverzadigde gronden dus, die geen spoor van absorp^
tief gebonden basen bevatten, komt in ons land niet voor. Misschien
zijn als zoodanig slechts op te vatten de zuivere lateriet-gronden,
niet te verwarren met de laterietachtige gronden, dat zijn de formaties, die bezig zijn te lateriseeren (3).
I n den nieuwen druk (1911)van zijn werk Bodenkunde onderscheidt
RAMANN nu absorptief onverzadigde gronden en absorptief verzadigde gronden. De eerste reageeren zuur, de laatste neutraal of
1) Zie over de omzettingen, die zich daarbij afspelen, mijne verhandeling in
.Cultura: De methode van het meststoffenonderzoek volgens Mitscherlich, door
D J. Hissink ; Cultura, Jrg. 25 (1913), 226-232. •
2) Zie evenwel Kellner t. a. p., biz. 354.
3) Eenige bodemvormings- en vervormingsprocessen (lateriet, terra rossa, Limburgsche kleefgrond), door Dr. D. J. Hissink ; Verslagen der geol Sectie v/h Geol.
Mijnb. G.en., I (1912/1914), 165.
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alkalisch. Uit de boven gegeven uiteenzetting volgt reeds, dat ik
met deze indeeling van RAMANN niet kan meegaan. RAMANN noemt
hier slechts de beide eindpunten van de reeks. Trouwens, het zou
RAMANN moeilijk vallen eene definitie van deze beide eindpunten te
geven, althans van het eindpunt aan den verzadigden' kant. Ook
vergist RAMANN zicb watmeer hij meent, dat de gronden, die lakmoes
blanw kleuren, absorptief verzadigd zijn. Ik zal met een voorbeeld
toeliehten, dat een absorptief onverzadigde grond lakmoespapier wel
degelijk blauw kan kleuren. Eerst een sterk onverzadigde grond
kleurt blauw lakmoespapier rood.
De reden, waarom een onverzadigde grond blauw lakmoespapier
rood kan kleuren, geeft RAMANN zeer juist als volgt weer (biz. 242) :
„Die Tonboden reagieren auf Salze von Pfianzenfarben (Lakmus)
„nicht deshalb sauer, weil sie freie Saure enthalten, sondern well sie
„clie vorhandenen Basen absorbieren und dadurch deren Sauren frei
„machen". De grond moet intusscben absorptief zeer sterk onverzadigd zijn om de kracht te bezitten uit de blauwe plantenkleurstof
lakmoes de base tot zich te trekken. •Het volgende voorbeeld zal naar
ik hoop mijn standpunt nader toeliehten.
Voorbeeld ter toelichting. Een kleigrond (uit de provincie Groningen afkomstig), dien ik in het vervolg kortweg kleigrond G- of G I zal
noemen, bevatte ongeveer 0.7 pet. kalk (CaO), oplosbaar door sterk
warm zoutzuur 1). Door behandeling met eene warme oplossing van
ammoniumchloride is uit dezen grond ongeveer 0.4 pot. kalk uit te
trekken. Ik stelde dezen grond nu door herhaalde behandeling met
kalkwater in de gelegenheid zijn absorptief gebonden kalkvoorraad
aan te vullen, waarna enkele keeren met water werd nagewasschen.
De aldus verkregen grond (G II) stond thans aan warm ammoniumchloride ongeveer 0.8 pet. kalk af, terwijl in kokend zoutzuur 1.1
pet. kalk oploste. Een andere hoeveelheid van den grond G I werd herhaalde malen met koolzuurhoudend water uitgeloogd. Op deze wijze
kon evenwel slechts eene betrekkelijk kleine hoeveelheid k a l k , nl.
0.14 pet., aan den grond onttrokken worden. Dit feit bewijst reeds,
dat de oorspronkelijke grond G I relatief arm aan absorptief gebonden kalk is , want hoe minder absorptief gebonden kalk aanwezig
is — in vergelijking met de hoeveelheid , die aanwezig kan zijn hoe sterker deze in den bodem vastgehouden wordt. De met koolzuurhotidend water uitgeloogde grond , G I I I , bevatte 0.56 pet. in
sterk zoutzuur oplosbare kalk en 0.26 pet. door warm ammoniumchloride uitwisselbare kalk.
Uit het feit, dat de grond G I uit kalkwater nog kalk bond —
zelfs is deze grond in staat onder bepaalde omstandigheden alle kalk
uit het water te binden, zoodat dit volkomen neutraal reageert —
uit dit feit volgt, dat de grond G absorptief niet verzadigd is. Aangezien verder aan koolzuurhoudend water weinig kalk meer wordt
afgestaan , kan men G I zelfs vrij onverzadigd noemen. G I I I is
uit den aard der zaak nog onverzadigder dan G I , terwijl G I I als
minder onverzadigd is op te vatten. Zooals ik reeds opmerkte is
eene definitie van verzadigden bodem moeilijk te geven.
Gedrag ten opzichte van lakmoes. Het gedrag van deze drie gronden G I , I I en I I I nu ten opzichte van lakmoes is als volgt. G I I
1) Zie voor de gevolgde methode, Hissink, t. a. p., biz. 22.
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kleurt rood lakmoes sterk blauw en dat niet alleen ter plaatse, waar
het lakmoespapiertje met den bodem in aanraking is, maar tot waar
het water in het papier opstijgt. De kalk in G I I is dus zoo los
gebonden , dat ze bij deze proef in water oplost. De oorspronkelijke
grond G I kleurt rood lakmoespapier even heel zwak blauw , doch
alleen ter plaatse, waar het papiertje met den bodem in aanraking
is. Niettegenstaande dus de grond G I zonder eenigen twijfel arm
aan basen is en tot de onverzadigde gronden behoort, gelukt het
de zeer zwak zure roode plantenkleurstof toch nog wat base aan
dezen grond te onttrekken en dat niet door substitutie, zooals bij
behandeling met ammoniumchloride het geval is. De basen zijn echter niet in die hoeveelheid aanwezig, dat ze onder de omstandigheden van de proef aan water worden afgestaan. Wei zal het misschien
mogelijk zijn door behandeling met groote hoeveelheden water basen
aan den bodem G I te onttrekken. De grond G I I I eindelijk reageert zuur, wel is waar zeer zwak, maar toch duidelijk, doch ook
alleen ter plaatse, waar bodem en lakmoespapier met elkander in
aanraking zijn. Daar wordt de blauwe kleurstof even rood gekleurd,
dat wil dus zeggen, dat G I I I reeds zoo arm aan basen is, zoo absorptief onverzadigd, dat hij in staat is uit de blauwe, zwak basische
plantenkleurstof de base te binden. Nog sterker bleek mij dit bij
behandeling van G I I I met eene neutrale kaliumchloride-oplossing
(methode DAIKAHARA). G I I I onttrok een weinig K 2 0 aan deze oplossing (4.7 mGr. per 100 Gr. grond), zoodat de oplossing, zij het
dan ook zwak, positief duidelijk zuur reageerde. G I en G I I waren
hiertoe niet in staat.
Terloops zij er op gewezen, dat deze resultaten kloppen met de
opgaven van WEIBULL (zie biz. 8). Groninger kleigrond I I I reageert zuur en bevat 0.26 pet. uitwisselbare kalk. Dit cijfer is eenigszins anders bepaald dan de cijfers van MEYER en WEIBULL ; de door
mij gevolgde methode geeft iets hoogere cijfers. De grond I met
0.4 pet. uitwisselbare kalk reageert alkalisch. De overeenstemming
met WEIBULL is dus vrij goed. Tevens zou volgens M E Y E R — W E I BULL uit deze cijfers volgen, dat de Groninger kleigrond geen behoefte
aan eene kalkbemesting heeft. In hoeverre dit resultaat juist i s ,
moeten verdere bemestingsproeven uitmaken.
Ik hoop hiermede — zij het dan ook met een voorbeeld — te hebben aangetoond, dat de zienswijze van HAMANN, neergelegd in zijn
leerboek (3e druk, biz. 242), op dit punt herzien zal moeten worden.
Met lakmoespapier is niet uit te maken of de grond verzadigd of
onverzadigd is. Zelfs een grond, dierood lakmoespapier blauw kleurt,
kan nog heel goed tot de vrij sterk onverzadigde gronden behooren.

Methode ter bepaling van den verzadigingsgraad van
den bodem.
H e t is van belang te weten te komen hoe sterk onverzadigd een
grond is. Ik vroeg mij dus af op welke wijze een maatstaf daarvoor
te vinden zou zijn. In mijn Groninger kleigrond G meende ik dezen
maatstaf op ongeveer 0.4 pet. kalk te mogen stellen, omdat deze
grond uit de aangeboden kalkoplossing deze hoeveelheid kalk ab-
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sorbeerde en die voor een deel wel is waar los, doch toch nog zoo
vast gebonden hield. dat met water • slechts kl'eine hoeveelheden
konden worden uitgeloogd, die ecliter aan het water toch eene duidelijke alkalische reactie gaven. Is deze opvatting juist, dan zou
dus de hoeveelheid kalk, noodig om de bodemvloeistof eene duidelijke alkalische reactie te verleenen, een maatstaf voor den verzadigingsgraad van den bodem kunnen zijn.
• Ticeeledige werking van de kalk (CaO). Nu is evenwel de working
van de kalk (CaO) tweeledig en wel neutraliseerend op de organisohe
en anorganische zure verbin.dingen in den bodem en verzadigend op
het onverzadigde bodemconrplex. Deze neutraliseerende werking op
zure humaten en op minerale zuren, als zwavelzuur, heeft de kalk
(CaO) gemeen met de koolzure kalk (CaC0 3 ). Maar deze laatste verbinding is niet in staat het onverzadigde bodemcomplex te verzadigen, althans niet direct 1). VEITCH 2) spreekt van de aciieve
of positieve aciditeit van den bodem , die en door CaO en door CaC03
geneutraliseerd wordt en van de'passieve of negatieve aciditeit, die
door CaO wordt opgeheven, wanneer deze stof als base het aan basen onverzadigde bodemcomplex verzadigt. Men zou het ook zeer
goed zoo kunnen uitdrukken , dat eene behandeling van den bodem
met kalk (CaO) de bodem-aciditeit in den meest uitgebreiden zin van
het woord leert kennen ; zij geeft dus bij de onverzadigde gronden
altijd hoogere waarden dan de behandeling met calciumcarbonaat.
KaTkmethode. Van cle verschillende methoden, die feitelijk de bodemaciditeit in den meest uitgebreiden zin van het woorcl trachten
te bepalen, leek mij de methode VEITCH 3) de meest gesehikte.
VEITCH behandelt eenige porties van 10 gram grond in platina schalen met opklimmende hoeveelheden van eene oplossing van calciumhydroxyde. Na indampen op het waterbad wordt de massa met 100
cc water uitgetrokken en de reactie van het water na koken bepaald.
Deze reactie moet alkalisch zijn en men moet dus zoolang zoeken
naar de hoeveelheid toe te voegen kalk, tot dit punt bereikt is.
Deze methode leek mij inderdaad zeer geschikt, misschien na eenige
omwerking. Het is mij intusschen al zeer gemakkelijk gemaakt,
doordat twee Engelsche onderzoekers van het proefstation te Rothamsted, de H.H. HUTCHINSON en MACLENNAN i) mij als het ware
cle gezochte methode in de maand Mei 1915 kwamen aanbieden.
Wel is waar willen zij met hunne methode iets anders bepalen,
waarop ik direct terugkom, maar ten slotte bepalen zij toch wat
men de aciditeit van den bodem in den meest uitgebreiden zin van
het woord kan noemen. Feitelijk is de methode van H. en McL.
1) Ik heb hier enkel het oog op de reactie in het laboratorium. In de natuur
schijnt het onverzadigde bodemcomplex op den langen duur ook kalk nit koolzure kalk op te nemen. Zie hierover de onderzoekingen van het proefstation in
Tennessee, welke in het Journ. of Agr. Research., Vol. I l l , 1914, biz. 79/80 gerefereerd worden.
. 2) Journ. Amer. Chem. Soc, 1904. .
3) Journal Amer. Chem. Soc, 1904.
4) Studies on the lime requirements of certain soils, bij Henry Brougham,
Hutchinson and Kenneth MacLennan; Journ. of Agric. Science, Vol. V I I ,
75/L05.
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eene wijziging van de metliode YEITCH , terwijl ook de methode
WEIBULL van hetzelfde idee uitgaat. Ook H. en McL. zoeken.te
bepalen hoeveel kalk noodig is om het bodemwater eene alkalische
reactie te verleenen. De methode wordt als volgt beschreven :
„The Method. The method originally adopted and to which Ave
„have adhered throughout is based on the determination of the mi„nimum amount of lime required to render the soil water distinctly
„alkaline and is as follows : 100 grm. lots of the air-dry soil to be
„tested are placed in bottles of about 250 cc. capacity; according to
„the character of the soil (whether poor or rich, light or heavy) a
„number of dressings of calcium oxide are then made, rising bij inc r e m e n t s of 0.1 grm. to 1.0 per cent, or increments of 0.2 grm. to
„2.0 per cent of the weight of soil. Sufficient water (50 cc.) is added
„to moisten the soil, the bottles are then tightly corked and shaken
„for a few seconds at intervals for a definite period. This period
„is generally 24 hours, but actual comparisons have shown that the
„amount of change between 4 and 24 hours is only slight. At the
,,end of this time the contents of the bottles are then transferred
,,to, and washed in, a BUCHNER funnel with a further 200 cc. of
„water; the whole of the filtrate is then titrated with N/10 acid.
„using phenolphtalein as indicator.
„Within the range of applications made in the above manner it
„will generally be found that a point is reached where the reaction
„of the filtrate is distinctly alkaline, and the results of other invest i g a t i o n s have shown that where the alkalinity is such that 5—10
„c.c. of N/10 acid are required to neutralise the whole of the filtrate,
„this may be taken as the limit to which calcium oxide must be
„applied to the soil in order to produce the best results.
„With heavier applications the concentration of the filtrate tends
„to approach saturation point, but any increase in the application
„beyond the amount necessary to bring the filtrate to the above-mentioned point appears undesirable; such applications tend to
„constitute „overliming" if made under ordinary conditions."
Aangezien voor de methode van H. en McL. zeer groote hoeveelheden grond noodig zijn — voor eene serie bepalingen in enkelvoud6 a 8 maal 100 gram — heb ik bij eenige orienteerende onderzoekingen de methode in iets gewijzigden vorm met succes als volgt
toegepast: Een serie groote reageerbuizen van ± 50 cc inhoud
wordt gevuld met 10 gr. grond, opeenvolgende hoeveelheden goed
gegloeide kalk (CaO) en 25 ccuitgekookt gedestilleerd water. Debuizen
worden goed met kurken gesloten en in een roteertoestel gedraaid.
Ik woog den eenen dag af, schudde den eersten en tweeden dag, liet
daarna ± 16 uur bezinken en filtreerde dan de bovenstaande heldere
vloeistof den darden dag af. Mijne wijziging biedt deze voordeelen, dat ik
slechts een tiende noodig heb van de hoeveelheid grond door H. en McL.
voorgeschreven. Bovendien is mijne methode in de uitvoering eenvoudiger en vlugger; het filtreeren door een filter duurt vrij lang en
geeft nog al wat work. Na zich met kleine hoeveelheden grond georienteerd te hebben, kan men ten slotte het verzadigingspunt met
eene grootere hoeveelheid wat nauwkeuriger bepalen.
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De kalkmethode van Hutchinson en MacLennan.
Zooals men ziet wijkt de methode van H. en McL. in principe
weinig af van de methode van VEITCH. Het belangrijkste van hetgeen
ik hierboven uit de publicatie van H. en McL. heb overgenonien is
wel dit, dat men zooveel kalk moet toevoegen, totdat „5—10 ec
of N/10 acid are required'to neutralise the wohle ofte nitrate", terwijl dan verder uit de Engelsche publicatie blijkt, dat de grens meer
op 5 cc te stellen is. Ik zal in het vervolg het percentage.kalk (CaO),
dat moet worden toegevoegd om per 100 gr. grond en 250 cc water
het geheele iiltraat een sterkte van 5 cc 0.1 N zuur te geven, m. a. w.
om de sterkte van dit bodemextract op eene normaliteit van 0.002
te brengen, den kalkfactor van den bodem noemen.
Reeds geven H. en McL. enkele voorbeelden om te laten zien hoe
sterk verschillende gronden volgens deze methode uiteenloopen,
welke voorbeelden in tabel V zijn opgenomen.
TABEL V.

Kalkfactor en verdere samenstelling van verschillende gronden.
Grond.

kalkfactor

gloeiverlies

stikstof
(N)

CaC0 3

CaO

MgO

0.03
Millbrook
4.46
0.26
0.2
0.15
0.085
2.66
Rothamsted
1.94
0.3
7.72
0.21
0.133
geen
0.56
Woburn
0.6
0.15
4.58
0.117
0.89
1.42
Chelsea
0.8
0.17
14.32
0.455
geen
0.41
1.5
0.22
0.316
Craibstone
14.55
Enkele orienteerende bepalingen, te Wageningen gedaan bij Nederlandsche bodemtypen, gaven aan — zooals trouwens te verwachten is — dat ook deze gronden zeer ver uiteenloopen in kalkbehoefte. De Groninger kleigrond G bijv. geeft aan ± 0.3 a 0.4 pot.
CaO-, een cijfer, dat zeer goed overeenkomt met het bedrag, door
mij reeds op pag. 19 genoemd. Een Katteklei daarentegen verlangde
niet minder dan eene toevoeging van ongeveer 2 pet. CaO om een
filtraat van de vereischte basiciteit te geven.
Ik wil hier in dit verband wijzen op het verschil in de resultaten
van de methode MEYEB en de methode H. en McL. Volgens de
eerste methode bezit de Groninger kleigrond met zijn gehalte aan
0.4 pet. uitwisselbare kalk een voldoend hoog kalkgehalte, zoodat
bemesting hiermede onnoodig is. Volgens de methode H. en McL.
moet deze grond evenwel nog met ongeveer 12.000 KG. CaO per
HA. bemest worden. Zooals men ziet is dit wel een groot verschil en
het zal zeker zaak zijn te trachten door nadere proeven uit te maken•
op welke van de beide methoden men kan afgaan. Eene verklaring voor dit verschil ligt waarschijnlijk wel hierin, dat MEYER alleen de werking van de kalk als plantenvoedsel op het oog heeffc,
terwijl H. en McL. verder gaan en ook rekening houden met de
alkalische reactie, die de bodemvloeistof door eene kalkbemesting
ontvangt.
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Potproeven. De bovengenoemde grens van 5 a 10 cc 0.1 N. zuur
voor het geheele filtraat van 100 Gr. grond is door de Engelsche
onderzoekers H. en McL. met willekeurig aangenomen, doch berust
op de resultaten van verschillende onderzoekingen I n de eerste
plaats wil ik van deze onderzoekingen de serien potproeven met
verschillende gewassen vermelden :
TABEL VI.

Potproeven met kalk en koolzureJcalJc.
Opbrengst aan droge stof, onbemest = 100.
Millbrook
Craibstone
Rothamsted
Bemesting

onbemest
0.1 pet. CaO
0.2 „ CaO
0.3 „ „
0.4 „ „
0.5 „ „
1-0 „ „
1.0 „ OaOO,

l e gewas 2e gewas l e gewas 2e gewas l e gewas 2e gewas
gerst mosterd
gerst mosterd
gerst mosterd
100
209
224
300
276
199
14
101

100
79
155
190
245
435
1086
118

100
184
230
'271
—
85
. 1.5
114

100
64
171
306
—
890
697
64

100
96
110
116
132
135
160
118

100
154
148
210
295
362
654
309

Uit deze resultaten blijkt het zeer nauwe verband, dat er bestaat
tusschen het kalkoijfer van tabel V en de hoeveelheid kalk (CaO),
die op het eerste gewas de optimum werking uitoefent. Op den
Rothamsted-grond bereikt de productie aan gerst een maximum bij
eene bemesting met 0.3 pet. CaO ; bij toediening van hoogere bemesting gaat de opbrengst achteruit. Bij den Millbrook-grond wordt
dit punt bereikt bij eene bemesting met 0.3 pet. k a l k , waarna de
opbrengst daalt. De sterk zure Craibstone-grond, die bijdemethode
H. en McL. de aangegeven grens eerst bij toevoeging van 1.4 pet.
CaO overschreed, heeft de maximumopbrengst bij eene bemesting
met 1 pet. CaO nog met bereikt.
In tabel VI is bovendieh het resultaat van eene bemesting met
1 pet. CaCOg, overeenkomende met 0.56 pet. CaO, opgenomen. Ten
opzichte van onbemest oefent deze bemesting met koolzure kalk —
wanneer ook op de opbrengst van het 2e gewas gelet wordt — nagenoeg geen werking uit op de Rothamsted- en- Millbrook-gronden,
terwijl ze op den Craibstone-grond eene werking vertoont, die ongeveer overeenkomt met die van 0.4 pet. kalk in den vorm van CaO.
We zijn onmiddellijk geneigd om deze laatste feiten daaraan toe te
schrijven, dat de twee eerste gronden niet en de Craibstone-grond
wel positief zuur reageeren. Dit is inderdaad het geval. H. en McL.
hebben de methode ter bepaling van de positieve aciditeit van den
bodem iets gewijzigd ; zij werken met calciumbicarbonaat, in plaats
van met calciumcarbonaat. Volgens deze bicarbonaat-methode hebben de onderzochte gronden de volgende hoeveelheden CaCOs noodig
om geneutraliseerd te worden : Rothamsted 0 pet.; Millbrook 0.05
pet.; "Woburn 0.26 pet. en Craibstone 0.43 pet. De Rothamsted- en
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Millbrook-gronden, die met CaCO;; niet of nagenoeg niet Teageeren,
geven ook met koolzure kalk geen meerdere opbrengst; Graibstone
daarentegen, dat volgens de bicarbonaat-methode' een zuurgraad van
0.43 pet.- bezit, geeft ook met CaCO;j een meeropbrengst. Ook op
den Woburn-grond zijn proeven genomen tor vergelijking van de
werking van CaO en CaCOg en ook hier oefenen beide meststoffen
tot bet neutralisatiepmit dezelfde werking uit. H. en McL. drukken
dit aldus u i t : „The values of calcium oxide and carbonate have been
„shown to be indentical, provided that the lime requirements (for
^neutralisation purposes) are not fully satisfied. After 'the neutral
„point is reached calcium oxide exercises its specific effect". Ik
heb in deze conclusie het punt, waar 't op aankomt, cursief laten
drukken. Het is na het bovenstaande duidelijk, dat alleen de kalkmethode de volledige kalkbehoefte van den bodem leert k e n n e n ,
omdat de kalk (CaO) zoowel eene neutraliseerende als eene.verzadigende werking uitoefent.
Aangezien eene bemesting met kalk (CaO) niet alleen de positieve
bodemaciditeit neutraliseert, dock- ook het onverzadigde absorbeerende bodemmateriaal van kalk voorziet, zullen de planten door eene
kalkbemesting in hun strijd om de plantenvoedende stoffen in betere
conditie komen. De kalk oefent intusschen, naast eene voedende ,
nog eene andere werking uit. De kalkmethode van H. en McL.
schrijft voor zooveel kalk aan den bodem toe te voegen, totdat de
bodem duidelijk alkalisch reageert (normaliteit van de vloeistof =
0.002). Deze alkalische rea'ctie van de bodemvloeistof, na eene voldoende bemesting met kalk (CaO), is mede een oorzaak van de betere
werking van eene kalkbemesting boven eene bemesting met calciumcarbonaat. Maar aan den anderen kant ligt ook in eene te groote
alkaliteit van het bodemwater het gevaar van de bemesting met kalk
in den vorm van CaO opgesloten.
De alkaliteit van het oodemwater werkt in tweeerlei opzicht — ze
brengt eene verschuiving van het biochemisch evenwicht in den bodem te weeg, terwijl hare werking ook van kolloidchemischen aard is.

De verschuiving van het biochemisch evenwicht in den bodem.
De alkalische reactie van de bodemvloeistof heeft eene partieele
sterilisatie van den bodem ten gevolge. I n den bodem komen
protozoen voor, die de ammoniakbacterien als voedsel gebruiken. Bij
gedeeltelijke sterilisatie van den bodem schijnen deze protozoen
en ook de ammoniakbacterien gedood te w o r d e n , terwijl de sporen van deze laatste blijven leven. Na den dood van hunne
vijanden, de protozoen, kumien de ammoniakbacterien zich in veel
sterkere mate ontwikkelen, hetgeen op de ammoniakvorming van
invloed is. Bovendien bevordert kalk in den bodem de destructie
van organisch materiaal en als gevolg daarvan eene vluggere circulatie van plantenvoedingsstoffen. Ten slotte onderdrukt de kalk het
leven van de nitrificeerende bacterign. W a t er nu ten slotte bij eene
kalkbemesting gebeuren zal, hangt geheel af van de hoeveelheid,
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waarmede bemest wordt en wel meer in het bijzonder of het neutrale
punt overschreden wordt, en zoo ja, hoe ver.
Bij een dosis, ongeveer overeenkomende met die, welke door de
kalkmethode van H en-MoL. wordt voorgeschreven, (alkaliteit van de
bodemvloeistof = 0.002 N), daalt het aantal bodembacterien gedurende de eerste dagen, dooh stijgt daarna aanzienlijk tengevolge van
de betere levensvoorwaarden voor de ammoniakbacterien, gedeeltelijk
bestaande in het dooden van de protozoen en gedeeltelijk in het
beschikbaar .komen van meer voedsel door de destructie van organische stoifen. De ammoniakvorming in den bodem neemt dus toe.
Wanneer nu de overmaat aan kalk gering is, wordt de werking van
de nitrificeerende bacterien slechtsgeduren.de korten tijd vertraagd
en na enkele weken kan weer een normaal gehalte aan ammoniakstikstof en een stijging van het gehalte aan nitraatstikstof opgemerkt
worden. .Wordt evenwel het neutrale punt overschreden, dan daalt
het aantal bacterien aanzienlijk en duurt het langer voor eenstijging
valt te constateeren. De ammoniakproductie neemt toe en bereikt
betrekkelijk hooge waarden, omdat de nitraatvorming zeer vertraagd
wordt en bij nog hoogere kalkgiften ten slotte zelfs geheel ophoudt.
Aangezien evenwel meer organisch materiaal ontleed wordt en dus
beschikbaar komt, stijgt het totals gehalte aan ammoniak- en nitraatstikstof aanzienlijk, doch geheel op rekening van de ammoniakstikstof.
ScJiadelijke gevolgen van sterJcebemesting op veen- en lichte gronden.
Hierin nu ligt het groote gevaar van te hooge kalkgiften opgesloten.
Immers planten, die in dergelijke gronden met eene overbemesting
aan kalk in den vorm van CaO groeien, krijgen de stikstof niet in
den nitraatvorm, doch hoofdzakelijk in den ammoniakvorm, een vorm,
die in het algemeen minder economisch voor de planten te benutten
is. Bovendien schuilt er een groot gevaar in het vrij plotseling beschikbaar komen van groote hoeveelheden oplosbare stikstof. Het is
mogelijk, dat deze onmiddellijk door de planten worden opgenomen,
doch het gevaar voor uitloogen van deze in water oplosbare stikstof
is groot.
Volgens de bovenstaande opvattingeny die aan H. en McL. ontleend"
zijn, is dus de slechte werking van eene te groote kalkgift toe te
schrijven aan het beschikbaar komen van groote hoeveelheden stikstof in den ammoniakvorm, terwijl de directe oorzaak hiervan gezocht
moet worden in eene te sterke alkaliteit van de bodemvloeistof.
Andere onderzoekers komen wel in hoofdzaak tot een zelfde conclusie en stellen ook de slechte gevolgen van te groote bemestingen
met kalk op rekening van de omzettingen, die de organische stof en
meer in het bijzonder de stikstofverbindingen in den bodem ondergaan. Ten opzichte van eene verklaring van de oorzaken en van den
aard van deze omzettingen, meenen zij evenwel voorloopig nog eene
gereserveerde houding te moeten aannemen. Zoo is het bijv. een
feit, dat hooge venen, die eene sterk zure reactie bezitten en eene
uiterst geringe hoeveelheid bodemkalk bevatten, toch slechts kleine
kalkbemestingen van hoogstens 2000 KGr. per HA. voor bouwland
en ongeveer 4000 KG. voor weiland kunnen verdragen. Grootere
hoeveelheden werken zeer schadelijk en toch is eene bemesting met
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4000 KG. CaO per HA. bij lange na niet in staat om de bodemaeiditeit van de meeste hoogveen-gronden te neutraliseeren. I)e slechte
gevolgen van eene te groote kalkbemesting zijn herhaaldelijk geconstateerd op plekken, waar de bodem nog sterk zuur reageerde. Ook
op de lichte zandgronden is het gebleken, dat men zeer voorzichtig
met eene kalkbemesting moet zijn. Gewoonlijk is hier zelfs de kalkbemesting, die in den vorm van thomasphosphaat gegeven wordt,
reeds voldoende. Het is verder gebleken, dat op al deze gronden
op eene lange nawerking van de kalk te rekenen valt, zoodat eene
hernieuwde kalkbemesting eerst dient te geschieden, wanneer door
vergelijkende proefnemingen de noodzakelijkheid daarvan duidelijk
gebleken is. Zij, die meer over dit onderwerp willen weten, kan ik
de lezing van eon kort artikel van TAGKE in bet Jahrbuch der Moorkunde 1) aanbevelen. De opvattingen van den directeur van het
Bremer Moorversuchsstation zijn het best door de volgende aanhalingen weer te geven : „Alle Erfahrungen und Erwagungen drangen
„zu der Auffassung, dass die Erage der Kalkwirkung auf das engste
„mit der Frage der Stickstoffernahrung der Pilanzen zusammenhangt.
„Unter dem Einfluss des Kalks scheinen in den Humusboden beson„ders giinstige Bedingungen fur Denitrifikationsprozesse geschaffen
„zu werden, nm sp mehr, je starker der natlirliohe Gehalt des Moor„bodens an Sauren durch die Kalkung abgeschwacht wird
Neue
„Versuchsergebnisse, liber die nooh nicht beriohtet worden ist, spre„chen dafiir, dass doch in erster Linie bakterielle Prozesse eine Rolle
„spielen und eine befriedigende Aufklarung wird voraussiehtlich nur
„die eingehende Untersuchung dieser Vorgange liefern. . . . . Von
„anderer Seite ist die Entstehung von giftigen Zersetzungsprodukten
„aus den Humussubstanzen des Bodens unter dem Einfluss des Kal„kes als Ursache seiner schadlichen Wirkung namentlich auf Moor„boden bezeichnet worden, doch ist der exakte Naohweis solcher
„Substanzen bis jetzt noch nicht gefiihrt worden". Het vraagstuk,
dat hier is aangeroerd, biedt dus nog zeer vele duistere punten, maar
zooveel is wel zeker, dat bij de oplpssing er van bacteriologische
hulp niet mag ontbreken.

De kolloidchemische invloed van de kalk.
Bij de kalkmethode van H. en McL. kan men in vele gevallen
waarnemen, dat de vloeistof in het fleschje, waajin zich alleen de
kleigrond zonder kalk bevindt, zeer moeilijk filtreert. Bij mijne modificatie van deze methode is in dat geval de vloeistof in het buisje
zelfs na ongeveer 16 uur stilstaan, nog zeer troebel en loopt ook
troebel door. Bij de volgende buisjes, met 0.1 pet., 0.2 pet. kalk,
enz. wordt hoe langer hoe meer grond afgezet en is de bovenstaande vloeistof hoe langer hoe minder troebel, terwijl ze ook beter filtreert. Wanneer men ten slotte komt bij het buisje, waaraan zooveel
CaO is toegevoegd, dat de vloeistof duidelijk alkalisch reageert, dan
heeft zich een heldere vloeistof afgescheiden. Bij de methode, in
den vorm waarin H. en McL. deze toepassen, maakt zich de invloed
1) Das Kalkbedttrfnis kalkarmer Moore und verwandter B5den, von Dr. Br.
Taoke, Bremen; Jahrbuch der Moorkunde, 2e Jrg. (1913), 1—22.
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van de alkalische reactie van de vloeistof kenbaar door de snelheid,
waarmede de vloeistof door het filter loopt. We hebben hier te doen
met de uitvlokkende working van de kalkoplossing.
Zooals bekend is geven de meeste kleigronden, met zuiver water
gesohud, een troebele vloeistof, die na lang staan minder en minder
troebel wordt, doch gewoonlijk zelfs na maanden aan zichzelve te zijn
overgelaten, nog eene meer of minder zwakke opaliseering vertoont.
Dit verschijnsel is toe te schrijven aan het voorkomen van zeer
kleine deeltjes in de klei, die successievelijk, al naar gelang van
hunne afmetingen, bezinken: ten slotte zijn nog slechts deeltjes aanwezig, die voortdurend in zwevenden toestand blijven.
Uitvlokhing. Het is mogelijk de troebele vloeistof, ontstaan door
schudden van klei met water, binnen korten tijd volkomen holder te
maken. Verschillende ohemisehe verbindingen bezitten het vermogen
de kleideeltjes, die in water gedurende korteren of langeren tijd
zwevende blijven, zeer snel tot bezinken te brengen. Men zegt, dat
deze chemische verbindingen de kleisuspensie uitvlokken, omdat de
kleine kleideeltjes zich onder invloed van deze ohemisehe verbindingen tot grootere vlokken samenballen en tengevolge daarvan bezinken. Tot de ohemisehe,verbindingen, die dit uitvlokkingsvermogen
bezitten, behooren tal van in water oplosbare zouten en zuren, als
bijv. keukenzout, zwavelzuur, azijnzuur, aluminiumsulfaat — om
slechts enkele te noemen. Het spreekt wel vanzelf, dat kleigronden,
die deze verbindingen reeds bevatten, met water geschud, zich vrij
spoedig zullen afzetten en een heldere bovenstaande vloeistof zullen
geven. Men kan dit bijv. waarnemen bij verschillende ingepolderde
kweldergronden. die nog rijk zijn aan de zouten van het zeewater.
Trouwens het is bekend, dat juist het zeewater meewerkt bij het
neerslaaii van het slib aan de monden van de rivieren. Ook zure
gronden en gronden, die gips bevatten geven, met water aangelengd,
na korten tijd een heldere bovenstaande vloeistof.
Devloikkuleering. G-eheel tegenovergesteld aan de working van de
genoemde zouten en zuren, is die van verschillende basen, als kaliloog, natronloog, ammonia. Hunne waterige oplossingen bezitten'
niet alleen geen uitvlokkingsvermogen, doch zijn integendeel in staat de
kleideeltjes lahger in suspensie te houden dan zuiver water. Ze
werken dus suspendeerend. Deze suspendeerende working zou op
tweeerlei wijze tot stand kunnen komen. I n de eerste plaats ware
het mogelijk, dat ze zou moeten worden toegeschreven aan eene
verandering van de viscositeit van het gebruikte medium, dat is dus
aan een verandering van den weerstand, die de vloeistof aan de nedervallende bodemdeeltjes biedt. HALL vermeldt intusschen, dat er
weinig of geen verschil bestaat tussehen de viscositeit van water en
van zelfs vrij sterke ammoniakale oplossingen. Men neemt dan ook
gewoonlijk aan, dat ammonia en loog devlokkuleerend werken, d. w.
z. de kleine bodemdeeltjes in nog kleinere deeltjes doen uiteenvallen. "Waarop intusschen deze devlokkuleerende working berust, is
niet bekend 1). Eene dergelijke werking als kaliloog, natronloog en
1) Zie over dit punt mede „De methode van het mechanisch bodemonderzoek",
Verslag van het Natuur- en Geneeskundig Congres. 1915.
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ammonia, oefenen ook de carbonaten en bicarbonaten van kali en
natron uit en ook de boraten en phosphaten van deze basen.
UitvlokJcende werking van CaO. Voor ons is bet mi van zeer veel
belang te weten welke werking de kalkzouten en calciumoxyd uitoefenen. Terwijl SCHLOESING- 1) in 1874 mededeelt, dat kalkzouten en
CaO een groot uitvlokkingsvermogen bezitten, komt DURHAM 2) in
bet zelfde jaar tot de tegenovergestelde conclusie, dat. kalk, evenals
natron- en kaliloog suspendeerend werkt. Het is gebleken, dat
SCHLOESING gelijk heeft en dat de fout van DURHAM zeer waarschijnlijk hierin zal liggen, dat bij zijne onderzoekingen te weinig kalk
aan de kleisuspensie is toegevoegd. E n aangezien de eerste kleine
boeveelbeden kalk door de klei gebeel aan de vloeistof onttrokken
kunnen worden, is. het duidelijk, dat zoolang dit het geval is, zoolang dus de vloeistof geen kalkverbinding in oplossing bevat,
deze ook niet uitvlokkend kan werken. Nog onlangs is dit vraagstuk zeer nanwkeurig onderzocht door HALL en MORISON 3 ) , die
daartoe een stof gebruikten, waarop de kalk niet inwerkte. Bij dit
onderzoek is gebleken, dat calciumoxyd-hydraat — want als zoodanig is CaO in de vloeistof aanwezig — een positief uitvlokkend vermogen bezit. De beide Engelsche onderzoekers zorgden er bij hunne
proeven met CaO voor, dat geen koolzuur aanwezig w a s , zoodat
geen oplosbaar calciumbicarbonaat gevormd kon worden. Calciumbicarbonaat toch vlokt sterk uit. Het uitvlokkend vermogen van
calciumoxyd-hydraat werd vastgesteld op 3, tegen dat van calciumnitraat op 10.
VerMaring der verschijnselen. Eene verklaring van deze verschijnselen is niet te geven. Men kan de zaak het beste aldus onthouden,
dat het de OH-ionen zijn, die suspendeerend werken, terwijl de Hionen, K-ionen, Ca-ionen uitvlokkend werken. Men kan zich dan
verder voorstellen, dat de suspendeerende werking van de OH-ionen
grooter is dan de uitvlokkende werking van de K-, Na- en NH 4 ionen, zoodat oplossingen van KOH, NaOH en NH 4 OH klei'in suspensie houden. De uitvlokkende werking van het Ca-ion moet dan
grooter zijn dan de tegenovergestelde werking van het OH-ion;
Ca(OH)2 vlokt dus uit. Ook vonden H A L L en MORISON voor eene
oplossing van koolzuur (CO;?) in water een zeer zwak uitvlokkingsvermogen. Dit is ook weer in overeenstemming te brengeu met het
feit, dat eene oplossing van calciumbicarbonaat sterker uitvlokt daii
eene oplossing van calciumhydroxyd. Waarom echter calciumbicarbonaat sterker uitvlokkend werkt dan CalNO,^ en waarom K0CO3en
Na 2 C03 suspendeerend werken, is niet in te zien.
Voor ons doel is het thans hoofdzaak te w e t e n , dat de kalk
in den bodem gebracht, eerst zijn neutraliseerende werking zal
uitoefenen. Daarbij vormen zich: als aanwezig zijn zure organische
verbindingen, kalkhumaten, die onoplosbaar zijn en geen uitvlokkende
werking uitoefenen ; als aanwezig zijn zuren, zooals zwavelzuur, op1) Th. Schloesing, Annales de Chimie et de Physique. Serie V,Tome II (1874).
2) W. Durham, The Chemical News, 30 (1874),'57.
3) The flocculation of turbid liquids by salts, bij A. D. Hall and C. G. .T.
Morison ; Journ. of Agric. Sc. I I , 244—256.
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losbare zouten, die uitvlokkend werken ; terwijl als de grond absorptief onverzadigd is ten opzichte van kalk, de eerste hoeveelheden
kalk mede door den bodem worden vastgelegd. Eersi wanneer het
neutralisatiepunt, zooals dat door de methode H. en McL. bepaald
wordt, ongeveer bereikt is, en het bodenrwater alkalisch reageert,
beviridt zicb caleiumhydroxyde in oplossing, hetwelk uitvlokkend op
de kleideeltjes inwerkt. Hierbij zij nog aangeteekend, dat bet onoplosbaar worden van de humuszuren van gunstigen invloed is op het
uitvlbkkingsproces; oplosbare humusverbindingen toch werken beschuttend op de kleisuspensies 1).
Koolzure kalk is zoo goed als onoplosbaar in water en kan dus
geen uitvlokkenden invloed uitoefenen. Wanneer deze verbinding
evenwel door h e t ' koolzuurhoudende bodemwater in oplossing gebracht is als calciumbioarbonaat, dan werkt ze eveneens uitvlokkend.
Verband tusschen hoeveelheid van het uitvlokkingsmiddel en hoeveelheid van de uit te vlokken stof. Nog een enkel punt dient wat nader
onder de oogen gezien te worden, wat ik wel het beste als volgt
kan doen uitkomen. Onlangs is eene dissertatie verschenen van GUY
GIVEN 2). GIVEN doet uitvlokkingsproeven met oplossingen van verschillende kalkzouten en eveneens met eene oplossing van Ca(OH)2.
Hij bereidt vooraf eene kleisuspensie, die per 20 ec bevat 0.092 gram
klei. Hierbij wordt dan telkens 80 cc van eene oplossing gevoegd,
zoodat totaal aanwezig is 100 cc, waarin 92 mGr. klei en verder wisselende hoeveelheden Ca(OH).>. Na goed geschud te zijn blijft de
vloeistof 48 uur staan. Eerst bij eene concentratie van 0.4 millimols
Ca(OH)2 per liter (dat is 22.4 mGr. CaO per liter) is de vloeistof helder
geworden ; bij kleinere hoeveelheden Ca(0H) 2 blijft de vloeistof troebel.
GIVEN maakt nu op grond van deze proef de volgende berekening
van de hoeveelheid CaO , waarmede deze klei bemest zou moeten
worden per HA. Tot op een diepte van de bouwvoor weegt een HA.
kleigrond ongeveer 4.000.000 KG. GIVEN neemt een bodemvochtigheid aan van'50 pet., zoodat 2.000.000 KG. liter water aanwezig is.
Men moet n u . p e r liter toevoegen, redeneert hij verder, 0.4millimols,
dat is 0.4 X 56 mGr. CaO = 22.4 mGr. per liter; dat wordt p e r ,
2.000.000 L. dus ongeveer 45 KG. kalk „um blosse Ausfloekung
entstehen zu lassen." Nu is dit resultaat geheel in tegenspraak met
de praktijk. De gunstige gevolgen van eene kalkbemesting, zegt
GIVEN zelf, openbaren zich niet bij eene bemesting met 45 KG. per
HA. I n de praktijk is het noodig van 2500—4000 KG. kalk per HA.
te geven, voor men gunstige resultaten op de structuur van den
bodem ziet. E n nu is het cijfer van 45 KG., dat GIVEN berekent,
nog te hoog, omdat eene bodemvoohtigheid van 50 pet. niet als gemiddelde mag worden aangenomen. GIVEN staat voor deze kwestie
en meent nu maar, dat de gunstige physische werkingvan de kalk
niet alleen aan het uitvlokkend vermogen is toe te schrijven.
De fout in de redeneering van GIVEN zit hierin, dat hij niet gedacht heeft aan het verband, dat er bestaat tusschen de hoeveelheid
1) Notiz liber Schutzwirkung von Kolloiden auf Tonsuspensionen und natttrliche Tonbeden, von Dr. E. Fickendey; J. f. Landw., Jrg. 54 (1906), biz. 343.
2) Kolloide Eigensohaften des Tons und ihre Beeinflussung durch Kalksalze,
Inaugural-Dissertation von Dr. G-uy Given, Gettingen 1915.

30
van het uitvlokkingsmiddel en de hoeveelheid uit te vlokken stof.
Dit verband bestaat zelfs, wanneer de uit te vlokken stof en het
uitvlokkingsmiddel niet op elkander inwerken. Zeer duidelijk hebben
H A L L en MORISON dit aangetoond (biz. 248): „Suspensions containing
„tlie same ratio of kaolin to calcium nitrate cleared simultaneously,
„whatever the absolute amounts ofthe substances that were present in
„the liquid. I n other words, a certain amount of salt isrequired to
„ilocculate a given amount ofkaolin" (dat is destof, waarmede deproevengenomen zijn). De eerste conclussie vandeze interessante publicatie
l u i d t d a n o o k : „Thenocculation depends upon the ratio of amounts of
„flocculating material and flocculant, andnotmerely onthe concentrat i o n of the flocculant". GIVEN had dus inaanmerking moeten nemen,
dat bij zijn laboratoriumproef aanwezig was 2.24 mGr. GaO (100 CG
van de concentratie 0.4 millimol per L.) op 92 mGr, klei, terwijl bij
zijn berekening voor den bodem 45 KG. GaO aanwezig waren op
4.000.000 KG. kleigrond, waarvan toch minstens wel 400.000 KG.
voor uitvlokking in aanmerking kwam. Wilde hij in' eenzelfdeverhouding zijn kalkbemesting toedienen, dan moest toch minstens ongeveer 10.000 KG. kalk (GaO) per H A . gegeven worden. Bovendien
dient niet uit het oog verloren te worden, dat de klei de kalk aan
de vloeistof onttrekken kan en dat eerst van dit punt af het door
HALL en MOBISON gevonden verband bestaat.

Conclusie. Na deze beschouwingen kan ik kort zijn over degunstige werking van de kalk in de praktijk op de structuur van den
bodem. De kalk vlokt de fijne deeltjes, die in suspensie zijn uit,
tengevolge waarvan deze samen spoedig bezinken ; dit zal ookplaats
vinden in den bodem en het gevolg zal zijn, dat een rationeel bekalkte bodem een korrelige structuur verkrijgt, zoodat lucht en water
kunnen toetreden en de bodem gemakkelijk te bewerken wordt.
Vindt het uitvlokken niet plaats, oefenen integendeel stoffen als natronloog en natriumcarbonaat eene devlokkuleeren.de werking op de
kleideeltjes uit, dan ballen deze niet tot vlokken samen, doch blijven
gesuspendeerd, verstopp'en den bodem en zetten zich bij het indrogen
als een moeilijk doorlaatbaar laagje om de grootere krummels af.
Het is intusschen niet onmogelijk, datdegunstige werking vankalkzouten, speciaal boven natroiizouten, op de structuur vanden bodem
ook nog aan andere oorzaken is T;oete schrijven. I k denk hier aanhet
verschil in uiterlijk tusschen kalkpermutiet (calciumaluminiumsilikaat)
en natronpermutief; de eerste verbinding is korrelig, de tweede slijmig. De bodemkolloiden vertoonen op verschillende punten groote
overeenkomst met deze permutieten. Zoo vond ik danook, dat eene
oplossing van keukenzout, die door een kleigrond heenloopt, deze
meer verstopt dan zuiver water en dat niettegenstaande hetuitvlokkingsvermogen van NaCl positief is 1). Een goed overzicht van
deze kwestie geeft EHBENBEHG in zijn pas verschenen werk „Die
Bodenkolloide."

Kalk en koolzure kalk.
Een van de vragen, die de praktijk stelt is wel deze, in welken
1) De invloed van verschillende zoutoplossingen op het doorlatingsvermogen
van den bodem, door Dr. D. J. Hissink, Chem. Weekbl. (1907), biz.663.
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vorm de kalk gegeven moet worden, als bijtende kalk (CaO) of als
koolzure kalk (CaCOg). De volgende overwegingen kunnen bij het
beantwoorden van deze vraag van nut zijn.
We hebben gezien, dat. voor het neutraliseeren van de positieve
bodemaoiditeit de working van kalk en koolzure kalk gelijk is. Van
af dit punt oefende de kalk (CaO.) zijne speciale werking u i t , bestaande in eene verzadiging van bet onverzadigde bodemcomplex en
in het geven van eene alkalische reactie aan de bodemvloeistof. De
gevolgen van deze laatste werking waren van biologischen en kolloidchemischen aard. Koolzure kalk werkt dus in de eerste plaats neutraliseerend. Het verhindert dus het zuur worden van den bodem, bevordert daardoor de ontwikkeling van eene normale bacterienflora in
den bodem en gaat de ontwikkeling van schimmels tegen. Verder
is CaCOs ook in zeer geringe mate in water oplosbaar en deze oplossing reageert alkalisch, zij het dan ook zeer zwak, Als gevolg
hiervan oefent ook CaCOsinvloed uit op het biochemisch evenwicht in
den bodem. Zoo constateerde CHRISTENSEN een krachtige ontwikkeling
van de Azotobacter-vegetatie als gevolg van de toevoeging van calciumcarbonaat. Dat calciumcarbonaat geen partieele sterilisatie van den
bodem teweeg brengt, kan ons niet verwonderen; daarvoor werkt
het, tengevolge van zijne geringe oplosbaarheid, te langzaam. Alleen bij gronden met eene positieve bodemaoiditeit, waar de koolzure
kalk dus neutraliseerend op werkt, constateerden H. en McL. eene
vermeerdering van de nitraatproductie na toevoeging van CaCO;;
1). I n hunne volgende publicatie 2) komen zij tot de conolusie, dat de bemesting met koolzure kalk zoowel de vorming
van ammoniakstikstof als van nitraatstikstof begunscigt, doch de eerste
het meest. Dat men van deze vermeerderde ammoniakproduktie
niets bemerkt, is een gevolg van de omzetting van de gevormde
ammoniakstikstof in nitraatstikstof.
Koolzure kalk wordt verder door het koolzuurhoudende bodemwater
als bioarbonaat opgelost en oefent in dezen vorm eene sterke uitvlokkende werking uit. De uitvlokkende werking eener kalkbemesting op zware gronden is evenwel intensiever en komt vlugger tot
stand tengevolge van de grootere oplosbaarheid van CaO boven"
CaCOs. Ten slotte heb ik reeds de aandacht gevestigd op het resultaat van eenige onderzoekingen van het proefstation in Tennessee
3), waaruit zou volgen, dat ook het onverzadigde bodemmateriaal de
kalk uit CaC03 kan opnemen, al verloopt deze reactie dan ook met
geringe snelheid.
Alles bijeen genomen komen we dus tot de conclusie, dat de kool' zure kalk in dezelfde richting werkt als de bijtende k a l k ; deze werking is echter minder intensief. Alleen op gronden met een klein
gehalte aan verweeringssilikaten kan even goed koolzure kalk als
bijtende kalk gebruikt worden. Op zware gronden zal men dus aan
bijtende kalk de voorkeur geven, terwijl de lichtere gronden en de
veengronden meer voor eene bemesting met calciumcarbonaat in aan1) The Journal of Agr. So., VI, biz. 303.
2) 'The Journal of Agr. So., VII, biz. 1023) Decomposition of soil carbonates, bij W. H. Maolntire; Tennessee Exp.
St., Bulletin 107.
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meriting komen. In eene onlangs verschenen publicatie komt ook
1) in hoofdzaak tot deze conclusie.

ENGELS

Goede werking van eene bemesting met koolzure kalk
op zwaren grond.
Dat zware gronden op den duur ook door bemesting met koolzure
kalk goed te maken zijn, is natuurlijk geheel in overeenstemmingmet
de boven gegeven beschouwingen. Ik wil dit met een voorbeeld,
aan H A L L 2) ontleend, toeliehten, te meer daar dit voorbeeld de resultaten van eene zware kalkbemesting op inderdaad schitterende
wijze aantoont.
H A L L beschrijft in deze ptablicatie twee stukken land van de proefboerderij Rothamsted, vlak bij elkander gelegen, van hetzelfde bodemtype en vrijwel geheel dezelfde mechanische samenstelling, resp.
genaamd Broadbalkfield (B) en Geescroftfield (G). Beide terreinen
waren vroeger bouwland, doch wefden daarna aan zichzelf overgelaten. Reeds, de flora, die zicli daarna op de beide terreinen ontwikkeld heeft, verraadt een groot onderscheid. De flora van hetB-iand
bestaat voor ongeveer 60 pet. uit gramineeen, 25 pet. uit leguminosen
en IB pet. uit diverse onkruiden ; de flora van het G-land voor 9B
pet. uit gramineeen en 5 pet. uit diverse onkruiden. Verder is het
zeer merkwaardig, dat het gras van het G-land voor 86 pet. uit
aera caespitora bestaat, een graminee, die op B. niet voorkomt. Het
G-land is ten slotte daardoor gekenmerkt, dat het slecht opdroogt en
nagenoeg niet te bewerken is. Men heeft vroeger getracht er haver
en boonen te planten, doch moest deze pogingen opgeven, tengevolge
van de misoogsten in natte jaren. Chilisalpeter oefent onmiddellijk
een zeer slechten invloed uit. Om al deze redenen is het land sinds 1878
braak blijven liggen en heeft zioh de natuurlijke, hierboven beschreveti flora ontwikkeld. Zelfs nu nog staat het water vaak op het veld,
hoewel het 't hoogst gelegene is en geen water van de omliggende
terreinen ontvangt. Op al deze punten is er een verschil als van
dag en nacht tusschen het G-land en het B-land.
De oorzaak van deze verschillen is niet moeilijk te vinden. Het
B-land bevat in den bovengrond 3.33 pet. CaC03; het G-land slechts
0.16 pet. Het is wel interessant te lezen hoe dit groote verschil
ontstaan is. Beide kleigronden liggen op kalkrotsen en moeten in
de 18e eeuw even kalkarm geweest zijn. • I n dien tijd nu was het
gebruikelijk de gronden zwaar met kalk te bemesten. Men groef
daartoe slechts een p u t in den grond, haalde de koolzure kalk naar
boven en strooide deze over het land. Dank zij deze bewerking bevatten nu alle velden van Rothamsted eene zeer voldoende hoeveelheid koolzure kalk, liggende tusschen ongeveer 2pet. en 5 pet. CaCOg.
H A L L heeft nu reden om aan te nemen, dat het Geescroft-land door
toevallige omstandigheden in de 18e eeuw niet bekalkt geworden is.
1) Der Einfluss von Kalk in Form von Aetzkalk and kohlensaurem Kalk auf
die physikalische Besehaffenheit versohiedener Bodenarten, von Dr. 0. Engels ;
Landw. Versst., 83, 409-466.
2) On the accumulation of fertility by land allowed t o : run wild, bij A. D.
Hall, J. of Agr. Science, I, 241—249.
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In 1835, toen de stichter van Rothamsted, Sir JOHN LAWES, deze
gronden koeht, was de gewoonte om met koolzure kalk te bemesten
reeds uitgestorven. Is deze onderstelling juist en hebben beide terreinen, voor men in de 18e eeuw tot bekalken overging, ongeveer
hetzelfde kalkgehalte bezeten, dan moeten de oude bewoners van dit
land wel heel wat mergel uit de diepte hebben opgegraven en over
het land gestrooid. Om het gehalte aan kalk met 3 pet. te vermeerderen is toch ongeveer 120.000 KG. koolzure kalk per HA. noodig,
eene inderdaad respectabele hoeveelheid.

Kalkbehoefte van Nederlandsche gronden.
Veengronden. Hier dient men goed onderscheid te maken tusschen
hoogveen en laagveen, daar het onderscheid tusschen beide
formaties juist door het kalkgehalte wordt aangegeven.
Tot
hoogveen worden alle veengronden gerekend met hoogstens 0.5 %
kalk (CaO) op de van toevallige verontreiniging (als zand) vrije, geheel droge massa; tot laagveen alle veengronden, die onder dezelfde
omstandigheden minstens 2.5 °/n kalk bevatten, terwijl de-overgangsveengronden daar tusschen in liggen. Hoogveengrond heb ik nooit
onderzpeht. Men kan zich voor deze gronden vrij algemeen houden
aan het hierboven op biz. 25 en 26 gegeven advies om de bemesting met
kalk niet hooger op te voeren dan tot 2000 KG. CaO voor bouwland en
4000 KG. voor weilaud en verder de kalkbemesting niet te herhalen
voor en aleer de noodzakelijkheid daarvan door proeven duidelijk
gebleken is. W a t de laagveengrond betreft, beschik ik over eene
uitgebreide collectie cijfers van, gronden uit Kockengen, Spengen,
Portengen, Horstermeer, Bethune (alle gelegen in de provincie
Utrecht) en de Koekoek (bij Kampen). Verreweg het grootste gedeelte van deze gronden bestaat uit een goed vergane veenmassa en
bezit eene voldoende hoeveelheid kalk. Zelfs zijn sommige van deze
gronden zeer rijk aan kalk. Eene bijzondere kalkbemesting acht ik
in de meeste gevallen niet noodig. Mogeln'k komt hier en daar
plaatselijk wat te veel pyriet en ijzersulfaat voor, zoodat eene extra
kalkbemesting gewenscht zou zijn. I n de meeste gevallen echter zal
de kalkbemesting, die met het thomasphosphaatmeel gegeven wordt, a
wel voldoende zijn. Eene bemesting met phosphorzuur en ook met
kali is steeds noodig. Dat dit inderdaad de meest rationeele bemesting voor onze laagveengronden is, volgt ook uit de samenstelling van hooi van deze gronden in onbemesten toestand afkomstig. Ik vond in een drietal monsters : 0.19, 0.19, 0.11 pet. phosphorzuur (P2Ofi), 0.46, 0.57, 0.73 pet. kalk (CaO) en 0.89—1.44—1.15
pet. kali (KoO). Dit zijn inderdaad zeer lage gehalten. Dergelijk
hooi wijst niet alleen op een slechten bemestingstoestand, doch levert ook gevaar bij de voedering op (beengebreken, enz.).
Zandgronden. De meer of minder humeuze zandgronden zijn uit
den aard der zaak arm aan kalk. Toch is, zooals hierboven reeds
werd opgemerkt en toegelicht, ook voor deze gronden voorzichtigheid met kalkbemesting en in het algemeen met alkalische of physiologisch alkalische zouten geboden. Aan den anderen kant evenwel geldt hetzelfde voor de bemesting met zure en physiologisch
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zure zouten. Het teveel, zoowel naar de eene als naar de andere
zijde, schaadt altijd en dit teveel wordt juist op de lichte gronden
zeer spoedig bereikt. De resultaten van het teveel aan basische
stoffen hebben we leeren kennen in de zoogenaamde „haverziekte/' 1)
Thans wordt eene andere „ziekte" in het Noorden gesignaleerd 2),
die waarschijnlijk aan kalkgebrek of vermoedelijk zuurheid van den
bodem is toe te schrijven en die, naar men niet zonder reden aanneemt, ontstaan is door het ondoordacht bemesten met zure meststoffen. Ik vind het verkeerd voor deze gevallen het woord „ziekte"
te gebruiken ; het is onnoodig, het brengt de menschen op een dwaalspoor en geeft hun geen inzieht in de oorzaken van het verschijnsel.
Men gaat onwillekeurig meenen, dat de „nieuwe ziekte" alleen met
meer of minder geheimzinnige geneesmiddelen te bestrijden is. Zoo
lees-ik reeds in een referaat „Een nieuwe Bodemziekte', in het Algemeen Landbouwblad van 29 Mei 1915: „Een geneesmiddel voor
,,deze nieuwe bodemziekte is nog niet gevonden, 'men is er dus
„voorloopig op aangewezen de ziekte op de verdachte velden te
„voorkomen, door het aanwenden van alcalische meststoffen, a l s :
„kalk en kalkhoudende stoffen, slakkenmeel, chilisalpeter, kalksal„peter en compost en de vermijding van.zure meststoffen, als : super„phosphaat en zwavelzuren ammoniak/' Ik kan den referent geruststellen; andere middelen 'dan hij daar opnoemt zijn ook niet
noodig — en bestaan ook niet, althans voor zoover ik de zaak thans
van af mijn studeerstoel kan beoordeelen.
Eene geregelde kalkbemesting met de kalkhoudende phosphorzuurmeststoffen is voor onze meeste zandgronden voldoende. Bij
ontginning van heidegronden kan soms een extra kalkbemesting haar
n u t hebben. De meest aangewezen kalk-phosphorzuur-meststof voor
dc lichte gronden is het thomasphosphaatmeel, behotidens bijzondere
gevallen, wanneer de bodem tengevolge van al te zware bemestingen
met alkalische meststoffen (chilisalpeter, thomasslakkenmeel en kaliasch) te sterk alkalisch geworden is. Doch veel gevaar zal hiervoor,
vooral bij matige bemesting met chilisalpeter, wel niet bestaan, te
meer niet, omdat als kalimeststoffen in den regel de physiologisch
zure Stassfurter zouten, als kainiet, patentkali, zwavelzure kali enz.
gegeven worden.
Slechte gevolgen van het weglaten van de kalkbemesting (ihomasmeel).
Door deze jaarlijksche kalkbemestingen met het thomasphosphaatmeel wordt de grond niet rijker aan kalk ; er vormt zich m. a. w.
geen reservekapitaal aan bodemkalk , zoodat de nadeelige gevolgen
van het nalaten van deze kalkbemesting al heel spoedig voor den dag
komen. Ik heb dit zeer mooi kunnen waarnemen bij een hooionder-

1) Onderzoek naar de oorzaken der vruohtbaarheidsafname van enkele gronden
in de Groningsche en Drentsche veenkolonign, door Dr. B. Sjollema en door J.
Hudig (rapporteur); Verslagen van Landbouwknndige Onderzoekingen der R. L.
Proefstations, V, biz. 29—139.
2) Eene nieuwe bodemziekte, door J. Hudig ;Landbouwcourant van de Noordooster : naar een referaat in het Algemeen Landbouwblad van 29 Mei 1915 (zie
ook de Veldpost van 8 Mei 1915).
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zoek, waarover het volgende kan worden medegedeeld 1). Het betreft een onder Eibergen genoinen proef op een perceel middelmatig
hoog gelegen, leemhoudende zandgrond, reeds in 1899 van hei tot
weiland ontgonnen. Het terrein ontving nooit een speciale kalkbemesting, doch van af 1899jaarlijks 500 KG. thomasphosphaatmeel van
16 pet. phosphorzuur, dat is 80 KG. phosphorzuur en ongeveer '250KG.
kalk (CaO) en verder 70 KG. kali (K 2 0), alles per HA. berekend.
De botanische samenstelling, de opbrengst aan luchtdroog hooi (le
snede) in KG. per HA., de scheikundige samenstelling in procenten,
berekend op hooi van 15 pet. vocht en de opbrengst aan kalk, kali
en phosphorzuur in KG. per HA., over de jaren 1910, 1911, 1912
en 1913 zijn opgenomen in onderstaande tabel V I I .
TABBL

VII.

1910

Botanische
samenstelling.

grammeSn.
leguminosen.
onkruiden.

1911

1912

1913

Alleen geconstateerd,
dat het hooi van
1910 aanzienlijk
meer klaver bevatte
dan in 1911

72.8

70.7

24.9

28.3

1.7

1.0

5000

4500

3000

7500

CaO

1.95

0.57

0.74

1.17

P2O5

0.92

0.52

0.56

0.76

KoO

2.80

1.69

2.24

2.93

97.5

25.7

22.2

87.8-

P205

46.0

23.4

16.8

57.0

K20

140.0

76.1

67.2

219.8

Opbrengst in KG. aan hooi per HA.

Scheikundige samenstelling
van het hooi in procenten
bij een vochtgehalte van
15 pet.

CaO
Opbrengst in K.G.
per HA. aan

Op een tweetal bijzonderheden dient de aandacht gevestigd te
worden. I n de eerste plaats op den drogen zomer van 1911. Het
hooien in 1911 vond evenwel plaats voor de invallende droogte;
eerst de zode van het volgende jaar 1912 ondervond de schadelijke
werking van het abnormaal droge jaar 1911. I n de tweede plaats
werd het land in het najaar van 1910 niet bemest. Bijzondere om1) Zie „De wenschelijkheid van een systematisch onderzoek naar de samenstelling van de voornaamste landbouwgewassen", Mededeelingen en Berichten van
de G.-O. Mij van Landb., 1918, I I en verder : „Tot welkegevolgtrekkingen geven
aschanalysen van verschillende Nederlandsche hooisoorten aanleiding ?"; Jaarverslag van het Natuurwetenschappelijk Gezelschap te Wageningen over 1913—1914
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standigheden, schreef de proefnemer, de heer OBBINK te Aalten, waren daarvan de oorzaak en het land leek in het najaar van 1910 in
zoo uitstekenden staat te zijn, dat men meende, dat een jaar zonder
bemesting wel niet te bemerken zou zijn. W e zullen zien, dat de
proefnemer zich vergist heeft.
De opbrengst aan droge stof gaat van 1910 op 1911 niet veel
achteruit, slechts van 5000 KG. op 4500 KG. per HA. De daling
van 1911 op 1912 is aanzienlijker, van 4500 KG. op 3000 KG., doch
is voor een deel toe te schrijven aan de gevolgen van den drogen
zomer van het jaar 1911. Zeer sterk daalt het gehalte en vooral de
opbrengst aan minerale bestanddeelen van 1910 op 1911. Terwijlin
het jaar 1910 geoogst werd per HA. 97.5 KG. kalk, 46 KG. phosphorzuur en 140 KG. kali, zijn deze cijfers over 1911resp. 25.7 KG.,
23.4 KG. en 76.1 KG. Niettegenstaande in het najaar van 1911 onmiddellijk wederom eene voile bemesting met thomasslakkenmeel en
kali gegeven wercl, blijkt het land de slechte gevolgen van h e t w e g laten van de bemesting nog niet teboven gekomen te zijn ; de opbrengsten aan alle drie de minerale bestanddeelen dalen nog steeds,
hetgeen intusschen wel mede een gevolg zal zijn van den drogen
zomer.
Vooral springen in het oog de schommelingen van het kalkgehalte
en de kalkopbrengst. Over de jaren 1910 en 1913 is het gehalte en
de opbrengst aan CaO gemiddeld resp. 1.48 pet. en 92.7 KG., terwijl
over de jaren 1911 en 1912 het kalkgehalte slechts gemiddeld 0.64
pet. beclraagt en per HA. slechts 24 KG. kalk geoogst wordt.
Merkwaardig is het nog eene vergelijking te maken tusschen de
kali en de kalk. Jaarlijks wordt in de bemesting gegeven 70 KG. kali
(K>0), en 250 KG. kalk (CaO), zij het dan ook dat deze laatste slechts
gedeeltelijk opneembaar is 1 ) , terwijl in het hooi (le snede) hoogstens 100 KG. kalk en van 70—220 KG. kali Avorden weggevoerd.
Niettegenstaande deze aanzienlijke jaarlijksche overbemestingen met
kalk, is daarvan blijkbaar niets in denbodemvastgelegd, zoodat de bodem
overgeen voldoende kalkkapitaal tebeschikken heeft. Met de kali is het
anders. Hoewel jaarlijks aanzienlijk meer kali wordt weggevoerd dan
opgebracht. krijgt men nit de gehalten en de opbrengsten aan kali
niet den indruk van een kaligebrek. Zeer waarsehijnlijk zal deze
leemhoudende zandgrond nog beschikken over een vrij aanzienlijk
kapitaal van bodemkali. De kali wordt sterk door den bodem geabsorbeerd, de kalk slechts zwak.
Kleigronden. I n zijn reeds genoemde verhandeling OA'er de samenstelling en vorming van de zure gronden in het Nederlandsche Alluvium geeft VAN BEMHELEN een overzicht van zijne plaatselijke waarnemingen over de zure lagen in het LJ, den Haarlemmermeerpolder,
het Naardermeer, het Lageland in de provincie Groningen, het Makkumermeer in Friesland, het Legmeer in Zuid-Hollaiid. Uit deze
opsomming blijkt wel, dat overal in Nederland zure lagen in onze
1) Volgens eene onlangs verschenen verhandeling van kSirot en Joret (Maurice Sirot et Georges Joret, Solubilite des divers elements des scories ;J. d'Agric.
pratique, 78, (1914), ler Sem., 787) schommelt de oplosbaarheid van de totaal
kalk in thomasphosphaatmeel in zwakke zuren, als citroenzuur, appelzuur, enz.
van ongeveer 50 pet.—90 pet.
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kleiafzettingen voorkomen en al deze gronden hebben in de eerste
plaats eene flinke kalkbemesting noodig. Het onderzoek van VAN
BEMMELEN, hoe uitvperig ook reeds, heeft uit den aard der zaak niet
volledig kunnen zijn. Het was trouwens ook niet als een systematisch onderzoek bedoeld. Voor zulk een arbeid is een mensch niet
voldoende, zelfs niet als hij over een zoo zeldzaam goed inzicht beschikt als VAN BEMMELEN. Aan het Rijkslandbouwproefstation "Wage^
ningen zijn enkele zure lagen onderzocht, voorkomende in de provincie Zuid-Holland (Prins Alexanderpolder; Vierambachtspolder;
Oosthoekeindsche polder; Oudendijksche polder ; Hovensche polder ;
St. Anthony-polder ; verder bij Ter Aar en Hazerswoude). Ik bedoel
de grondsoort, die daar algemeen bekend staat als „katteklei".
Katteklei. Het was in het jaar 1911, dat op verzoek van Mr. D.
A. KLEIJ te 's Gravenhage, eenige monsters katteklei uit den Prins
Alexanderpolder bij Rotterdam onderzocht werden. Volgens ontvangen bericht wilde op deze grondsoort niets groeien ; ze was absoluut
ongevoelig voor bemesting. Bij onderzoek in loco bleek de katteklei
rijk te zijn aan organische resten en op vele plaatsen doortrokken
met roode aderen van ijzerhydroxyde. Hier en daar komen nog betrekkelijk uitgebreide plekken laagveen voor. De grond reageert
sterk zuur, komt dus voor zoover een voorloopig onderzoek dit kan
uitwijzen met VAN BEMMELEN'S zure gronden overeen. De bodem is
rijk aan plantenvoedende bestanddeelen, zooals blijken kan uit de
analyse van twee, dicht bij elkander gelegen plekken (A en B ; C is
de ondergrond van B ) :
TABEL V I I I .

C

Stikstof (N)
Phosphorzuur (P';0 5 )
Kali (K 9 0)
Kalk (CaO)
Magnesia (MgO)
Reactie
Ferroverbindingen

0.60 pet.
0.13
0.24 „
0.20 „
0.31 „
zuur
aanwezig.

0.75 pet.
0.17
0.28 ,.
0.20 ,.
0.33 „
zuur
afwezig

0.69 pot.
0.14
0.24 „
0-20 „
0.31 „
zuur
aanwezig.

Alleen het kalkgehalte is zeer laag te noemen. Zonder eenigen
twijfel zullen maatregelen ter ontzuring van den bodem — openleggen, goede afwatering en vooral een fiinke bemesting met bijtende
kalk — afdoende "blijken ter herstelling van de vruohtbaarheid 1).
Ik heb den Rijkslandbouwleeraar voor Zuid-Holland, den heer A.
A. N E E B te Rotterdam, indertijd mijne bevindingen over de katteklei
in den Prins Alexanderpolder medegedeeld en hem om nadere inlichtingen betreffende het voorkomen en de eigenschappen van deze grond1) Zie „Kort Verslag van de lanclbouwkundige onderzoekiBgen van het Rijkslandbouwproefstation Wageningen" tot 1 Januari 1912, biz. 13—14.

38i

soort verzocht. De heer NEEB had de groote welwillendheid mij enkele
monsters katteklei te doen toekomen. Verder voegde de heer N E E B
er nog eenige monsters van een eigenaardige grondsoort bij, die hij
beschrijft als compacte klei, die voor bemestingsinvloeden vrijwel
onvatbaar is. De vezelachtige grond neemt zeer moeilijk water tot
zich, vooral na uitdroging. Men behoefde tijdens de monsterneming
(Januari 1912) slechts een paar cM. in den grond te dringen om op
het kurkdroge deel te komen. Het water vloeit dan ook grootendeels
over de oppervlakte heen af. Deze gronden komen zoowel op zeeals op rivierklei voor. Uit de geheele beschrijving van den heer
N E E B krijgt men het beeld van den kalkarmen kleigrond, die alle
nadeelige gevolgen — en dat zoowel physisch als chemisch, zoowel
wat betreft structuur als samenstelling — van het gebrek aan kalk
ondervindt.
I k vraag mij af hoe 't mogelijk is, dat hier niet reeds sinds lang
door kalkbemesting verbetering is aangebracht en dat men mij nog
zelfs schrijven moet, dat geen bemesting op dit land (katteklei, Prins
Alexanderpolder) helpt. Het is niet aan te nemen, dat men niet
getracht zou hebben door kalkbemesting verbetering aan te brengen
en wanneer deze niet geholpen heeft, dan moet dit wel daarin liggen, dat te weinig kalk is gegeven. Om nu een indruk te krijgen
van de hoeveelheid kalk, die op deze gronden wel noodig is, heb ik
een der monsters katteklei (Prins Alexanderpolder, B. 38) aan een
voorloopig onderzoek volgens de kalkmethode van H. en McL. onderworpen en gevonden, dat eerst bij toevoeging van ongeveer 1.5
a 2 pet. GaO de bodemvloeistof de vereischte alkalische reactie bezat.
Volgens dit resultaat zou deze kleigrond eene bemesting met 60- a
80.000 KG. kalk (CaO) per HA. vereisehen, eene inderdaad zeer
groote hoeveelheid. Het is mij niet bekend of dergelijke zware bemestingen met bijtende kalk ooit in ons land zijn toegepast. Gezien de resultaten in Amerika, met eene bemesting met 90.000 KG.
kalk per HA. verkregen, is eenige voorzichtigheid zeker aan te raden,
hoewel moet worden toegegeven, dat niet bekend isof het Amerikaansche land eene zoo groote positieve bodemaciditeit bezat, zooals de katteklei in kwestie. GIVEN (t. a. p . biz. 13) verhaalt, dat het aldus bemeste
land in plaats van beter veel slechter van structuur werd : „man konnte
„die Erdschollen nicht mit dem Schmiedhammer zerschlagen. Es"
„dauerte 15 Jahre, bis die betreffenden Stiicke Landes wiecler eine
„Durchschnittsernte erbrachten." Zooals reeds opgemerkt, wordt omtrent de reactie van dit land niets gemeld en bestaat dus de moge*lijkheid, dat de klei uit den Prins Alexanderpolder inderdaad voor
eene bemesting met 60- a 80,000 KG. OaO dankbaar zal zijn, maar
men zal toch eerst de resultaten van eenige bemestingsproeven willen afwachten, alvorens te adviseeren dergelijke zware kalkbemestingen in het groot toe te passen. Intusschen is het reeds een positief
resultaat van de kalkmethode, dat ze er toe leidt tot het nemen van
bemestingsproeven met dergelijke groote hoeveelheden kalk te adviseeren.
Stichtsche Meigronden. Ik ben thans gekomen tot een zeer belangrijk artikel van den heer VAN DAALEN, Rijkslandbouwleeraar voor de
provincie Utrecht, verschenen in U. L. G., officieel orgaan van het
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Genootschap voor Landbouw- en Kruidkunde te Utrecht, van 22Mei
1915, 2e Jg., No. 11 en getiteld „Kalkbemesting op de Stichtsche
kleigronden/' In dit- artikel memoreert de heer VAN DAALEN degunstige werking van kalk op kalkarme gronden, zoowel bouw- als weiland en zoowel op de structuur als op de chemische samenstelling
van den bodem. De heer VAN DAALEN geeffc verder in het kort
een overzicht van de gunstige werking, bij verschillende proefnemers met kalk verkregen, welke zoowel in eene verbetering
van de structuur van den bodem als in eene vermeerdering
vanj de opbrengst bestaat, terwijl ook het gehalte van den oogst,
meer in het bijzonder van het hooi, aan kalk stijgt, wat van
belang is voor de beenvorming van net vee. De heer VAN DAALEN geeft den raad geen kalk te gebruiken op kalkhoudende
klei en vervolgt: „Maar tegen dat gevaar kan men zich wapenen.
„Men koopt bij een drogist voor een dubbeltje raw zoutzuur, verdunt
„dit met tweemaal de hoeveelheid regenwater en nu heeft men een
„geschikt middel om te onderzoeken of de grond voldoende koolzure
.,kalk bevat.
„Een vochtig kluitje grond wordt op een schoteltje- met eenige
„druppels verdund zoutzuur overgoten en als eenflinke bruising ont„staat, behoeven we geen kalk te gebruiken. Men moet van een
„stuk land op een paar plaatsen monsters onderzoeken, menzoutoe„vallig eens een stukje kalk dat op de een of andere manier, b. v.
,.in compost, in den grond was gekomen, moeten treffen !
„En ziet men tegen deze bewerking op, aan de Bijkslandbouw„winterschool wordt gratis het onderzoek verricht en de landbouw„onderwijzer op het dorp zal ook gaarne zijn hulp verleenen".
Tegen deze conclusie, dat de kleigronden, die met verdund zoutzuur goed opbruisen, geen bemesting met kalk noodig hebben, zal
wel niemand bezwaar kunnen hebben. De heer VAN DAALEN laat er
dan op volgen: „Alle kleigronden, die met overgieten met zoutzuur
„niet goed opbruisen, moeten flink gekalkt worden". Ooktegen deze
conclusie kan men in het algemeen geen bezwaar hebben, maar men
dient toch wel te bedenken, dat er tusschen de gronden, diein meer
of minder vochtigen toestand met zoutzuur niet opbruisen, groot ver-,
schil in kalkgehalte enin behoefte aankalkbemesting kan bestaan. Kleigronden met ongeveer 0.5pet. koolzure kalk bruisen, met verdund zoutzuur overgoten, evenmin op als de sterk zure katteklei van den Prins
Alexanderpolder, maar terwijl delaatste grond alleen door een zeer zware kalkbemesting op den duur terecht te brengen is,zalbij de gronden,
die nog 0.5 pet. koolzure kalk van nature bevatten, in het algemeen
met een zeer matige kalkbemesting kunnen worden volstaan. De
heer VAN DAALEN weet dit natuurlijk ook en hij wekt daarom aan
het slot van zijn artikel de Stichtsche boeren op „eenvoudige proef„velden aan te leggen, bestaande uit 2 veldjes, elkbijv. 20Are groot,
„het eene bemesfr met kalk, het andere niet, naast eene volledige
„kunstbemesting en deze eenige jaren aan te houden om de werking
„der kalk na te gaan." Dit plan is ongetwijfeld toe te juichen,
maar ik heb mij afgevraagd of het niet mogelijk zou zijn reeds van
te voren met behulp van de methode HUTCHINSON en MCLENNAN
eenige vingerwijzingen te geven betreffende de grootte van de toe
te passen kalkbemesting. E n dit zou van te meer belang zijn, omdat

40
te groote kalkbemestingennadeeligwerken, in welk geval misschien als
resultaat geboekt zal worden, dat het land geen kalkbemesting noodig
heeft. Ook kan de gift zoo klein zijn in vergelijking met wat het
land noodig heeft, dat alleen op den langen duur, bij herhaalde toepassing, goede resultaten zullen zijn waar te nemen.
Een en ander werd door mij ter sprake gebracht in de vergadering van de Commissie van Toezicht op de proefvelden in de provincie Utrecht en het is mij aangenaam te kunnen mededeelen, dat
het plan om van eenige kalkbemestingsproefvelden grondmonsters te
nemen, bijval vond en dat reeds in deze maand (Juni 1915) van
verschillende proefvelden op zwaren kleigrond door den heer VAN
DAALEN en sohrijver dezes monsters genomen zijn, terwijl het plan
bestaat ook van eenige proefvelden op lichten bodem monsters te nemen. Uit den aard derzaak zullen later tebestemder plaatse uitvoerig
de resultaten van dit onderzoek worden medegedeeld. Het zal stellig aanbeveling verdienen de methode van H. en McL. te combineeren
met andere methoden (WEIBULL, MEYER, zoo mogelijk CHBISTENSEN,
bicarbonaat-methode H. en McL.) en tevens het gehalte aan koolzure
kalk en aan .totaal kalk, oplosbaar in kokend sterk zoutzuur, te bepalen. Alleen op die manier — door combinatie van laboratoriumonderzoek met practische proefnemingen — lijkt het mij mogelijk
eenige gegevens voor de practische waarde van de verschillende methoden, meer in het bijzonder van de methode H. en McL.. te verkrijgen. Met het oog op de groote voorzichtigheid, die speciaal bij
het geven van kalk betracht moet worden, zou deze kennis van groot
practisch belang kunnen zijn. Eene vergelijking van de verschillende laboratorium-methoden — onderling en met de resultaten van
eene kalkbemesting in de practijk — is des te dringender gewenscht,
omdat ik reeds thans meen te kunnen constateeren, dat deze methoden tot geheel verschillende adviezen aanleiding geven. Zoo bevat
de Groninger kleigrond G 0.4 pet. uitwisselbare kalk-Meyer en zou
volgens MEYER op grond van dit cijfer niet voor eene kalkbemesting
in aanmerking komen; de kalkfactor volgens H. en McL. is evenwel
0.3 a 0.4 pet., hetgeen volgens deze Engelsche onderzoekers wijst
op eene kalkbehoefte van 12.000 a 16.000 KG. CaO per HA.

Het instellen van eene enquete.
Een onderzoek als het hierboven aangegevene moet niet tot de
provincie Utrecht beperkt blijven. Ook in andere provincies liggen
tal van gronden, die een kalkbemesting noodig hebben en waarvan
het de moeite loonen zal een nader onderzoek in te stellen. Intusschen spreekt het wel vanzelf, dat dit onderzoek alleen dan resultaten kan opleveren, als het met de onmisbare bemestingsproeven
gecombineerd wordt. Ook zal in vele gevallen een onderzoek naar
de samenstelling van den oogst waardevolle gegevens kunnen opleveren. Mocht het naar aanleiding van deze publicatie in meerdere provincies tot een dergelijk onderzoek komen, dan wil ik er direct op
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wijzen, dat een van de voornaamste onderdeelen van het onderzoek
eene goede monsterneming is. Bovendien zal het aanbeveling verdienen zich niet tot het nemen van monsters van den bovengrond
te beperken, doch een zoo diep mogelijk bodemprofiel op te maken
en daarbij allerlei belangrijke punten te noteeren. Het spreekt wel
vanzelf, dat vcroral bestaande permanent* proefvelden, waarvan reeds
de grootte van de kalkbehoefte met meer of minder nauwkeurigheid
is vastgesteld, in de eerste plaats voor dit onderzoek in aanmerking
komen. Want het gaat er in de eerste plaats nog om , om na te
gaan, of de versehillende methoden inderdaad practische vingerwijzingen voor de kalkbemesting opleveren.
Dat een dergelijke enquete groot n u t kan opleveren, moge met
enkele voorbeelden kort worden toegelicht.
Deensche enquete. I n het jaar 1907 werd op voorstel van prof. T.
in Denemarken eene „Kalkcommissie" benoemd, bestaande uit de landbouwconsulenten van de landbouwvereenigingen
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en HARALD E . CHEISTENSEN , directeur van het agricultuur-bacterio-

logisohe laboratormm van de Rijks Landbouw-Hoogeschool te Kopenhagen. De resultaten van de door deze commissie ingestelde enquete
zijn door CHEISTENSEN en den consulent D. H. LAESEN gepubliceerd
in een Deensch Tijdsclrrift en later verkort opgenomen inhet Centralblatt fur Bakteriologie etc. 1) Een overzicht van de resultaten van
deze enquete is opgenomen in tabel I X (biz. 42). waarin de cijfers
sub a en b de volgende beteekenis hebben. Onderzocht zijn bijv. 129
grondmonsters ten opzichte van hun gedrag met zoutzuur. Hiervan
geven 91 geen opbruising en 14eenzwak opbruisen, terwijl 24sterk met
HC1 opbruisen (91, 14 en24zijn decijfers suba). Hetaantal gevallen,
waarin debemestingsproeven opdeze 129 terreinen eenpositief resultaat
met eene kalkbemesting geven, is sub b opgenomen. Zoo reageeren
dus van de 91 gronden, die met zoutzuur niet opbruisen, 55op eene
kalkbemesting; van de 14, die zwak opbruisen, daarentegen slechts
2 en van de 24, die sterk met HC1 opbruisen, eveneens slechts een
tweetal. De uitslag van de Azotobacter-proef wordt aangegeven door
de cijfers 0 (geen Azotobacter-vegetatie), 1—2 (zwakke vegetatie) en^
3—4 (krachtige vegetatie). Van de 62gronden, die geen Azotobacter-"
vegetatie vertoonen, bezitten 54 eene positieve behoefte aan eene
kalkbemesting; van de 12, die eene zwakke vegetatie geven, reageeren er 2 op een kalkbemesting, terwijl van de 55 gronden, waarop
zich eene krachtige Azotobacter-vegetatie ontwikkelt, slechts een drietal dankbaar zijn voor eene kalkbemesting. Ik moet aan deze gegevens nog toevoegen, dat ook CHEISTENSEN de resultaten van MEYEE
bevestigt, dat de cijfers van MEYEE zoowel voor zware als lichte
gronden gelden, terwijl hij ook in dit opzicht geen verschil metzijn
Azotobacter-methode kon aantoonen. Wel constateert hij eene grootere kalkbehoefte bij de lichte gronden dan bij de zware. Van de
61 lichte gronden geven er 43 een positief resultaat met eene kalkbemesting, terwijl van de 64 'zware en zavelgronden slechts 14 eene
behoefte aan kalk bezitten.

1) Ziet. a. p.,biz. 862-369, tabel2—7.
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TABEL

Opbruisen met
zoutzuur
Geen
Zwak
Sterk

Gehalte aan
uitwisselbare
kalk (MEYER)

a

b

91 55
14 2
24 2

a

b

IX.

Azotobactervegetatie
0
1—2
3—4

Reactie ten
opzichte van
lakmoes

a

b

62 54
12 2
55 3

a

Gehalte aan
CaCOs

a

0.0—0.10
0.10—hooger

99 54
29 4

Aanwezigheid
b van kalkmijdende planten

32 28 Zuur-zwak zuur 26 25 Niet aanwezig
32 17 neutraal-zwak
gering
69 32
alkalisch
2B 4
0.21—0.30
alkalisch
34 2
rijkelijk
0.31—hooger 27 3
0.0—0.10
0.11—0.20

b

a

b

49
26

8
7

41 36

Conclusies. Moet men uit dit materiaal conolusies trekken, dan zijn
het wel deze, dat de kalkbehoefte van den bodem in de uiterste gevallen met vrij groote zekerheid met behulp van de toegepaste laboratoriummethoden is vast te stellen. Bij zure of zwak zure reactie
van den bodem is eene kalkbehoefte in 25 van de 26 gevallen aanwezig, terwijl bij alkalische reactie deze slechts in 2 van de 32 gevallen bestaat. Er bleven echter nog 69 gronden met eene neutrals
of zwak alkalische reactie over en in die gevallen liet het toegepaste
laboratoriumonderzoek CHBISTENSEN in den steek. Van deze 69
gronden reageeren immers 32 op eene kalkbehoefte, de rest niet, of
althans twijfelachtig. E n dit resultaat geldt voor alle toegepaste
methoden. Hoewel dus in ongeveer de kleinste helft van het aantal
onderzochte gevallen een laboratoriumonderzoek de Deensche onderzoekers in den steek laat, is het toch in meer dan de helft van het
aantal gevallen een goede gids gebleken om de behoefte van den
bodem aan eene kalkbemesting vast te stellen*
Groninger enquete 1886. I n de tweede plaats wil ik hier de aandacht vestigen op eene enquete, die voor 1886 in de provincie Groningen gehouden moet zijn. I k vind althans in de Nieuwe Landbouw-Oourant van 3 Juli 1886 een artikel over het „gebruik van
gaskalk", waarin eene commissie uit de landbouwvereeniging te Baflo
(prov. Groningen) een „catechismus voor het gebruik van bovenstaand
afvalproduct der gasfabrieken" heeft opgesteld, terwijl uit de inkleeding volgt, dat dit materieel uit de antwoorden, door de leden ingezonden, verzameld is. Met het oog op de plaatsruimte vermeld ik alleen
het voornaamste uit dit artikel. Gaskalk moet worden aangewend op
zure waterhoudende klei en op losse lichte zandgronden, ter hoeveel-
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heid van 140 tot 200 HL. per HA. 1), hoewel in uiterste gevallen
veilig grooter hoeveelheid mocht worden aangewend. De kalkbemesting oefende een gunstigen invloed uit op de bodemstructuur.
De anders zoo slempige en waterzuchtige gronden werden direct
doorlatend en hadden geen hinder meer van de anders gewone korstvorming, de kluiten verdwenen en de bewerking werd zeer vergemakkelijkt, zoodat minder paarden en minder zware werktuigen
noodig waren. Op zandgronden werd de bodem er compacter van
en daardoor de te snelle doorlating van het water belet. De werking
van de gegeven kalkbemesting werd op ongeyeer 25 jaar gesteld.
D.e kalk moet in den nazomer gegeven worden, zoodat bet land minstens drie keer voor het zaaien geploegd en geegd kan worden. Als
bemesting — bedoeld wordt uit een voedingsoogpunt — heeft de
gaskalk weinig waarde, daar voor eene kalkbemesting slechts een
klein aantal HL. per HA. benoodigd is. Overigens moet de gewone
bemesting gegeven worden. Ten slotte verklaart de commissie , dat
de vruchten op bekalktland onvergelijkelijk veel beter en de opbrengst
belangrijk hooger was dan die op en van gelijksoortige onbekalkte
Ianden.
Bondschrijven Mayer. Ten slotte zij hier vermeld het rondschrijven, dat mijn ambtsvoorganger prof. dr. ADOLF MAYER in Augustus
1904 aan alle Rijkslandbouwleeraren gericht heeft met het doel „te
„trachten bepaalde gewichtige feiten, die bij. de veelvuldige bemes„tingsproeven geconstateerd waren, te verzamelen." 0 . m. verzocht
MAYER hem wel te willen opgeven „of, vooral op weideland, waar,,nemingen gedaan waren, waardoor de een of andere plant als bruik„bare indicator voor armoede aan de een of andere plantenvoedingsstof kon worden aangezien." Dit verzoek werd gedaan, omdat wel
is waar in de litteratuur verscheidene planten genoemd worden, meest
zg. onkruiden, diearmoede aan de eenofandere voedingsstof aanwijzen,
bijv. wilde zuring voor kalkgebrek. Maar de lijsten dezer planten
wor,den veelal door den eenen schrijver vanden anderen overgenomen
zonder kritiek en zijn gedeeltelijk uit het buitenland afkomstig. Het
was nn MAYER'S bedoeling eene poging te doen „deze indicatoren
„van specifieke voedingsarmoede te herzien en daarvoor toevallige
„waarnemingen, bij de bemestingsproeven gedaan, te gebruiken/'
Misschien zou men dan later, door waarneming van de natuurlijke
vegetatie, in staat zijn bij eene bemestingsproef in de eene of andere
richting te adviseeren. Aan het verzoek van Prof. MAYER is slechts
door enkele Rijkslandbouwleeraren voldaan; de resultaten zijn nooit
gepubliceerd, wat wel een gevolg geweest zal zijn van MAYER'S vertrek
in het najaar van 1904.
Het groote n u t — zoowel het directe als het indirecte — dat een
enquete, als hierboven door mij werd aangegeven, kan afwerpen, zal
1) Het is mij met gelukfc uit te vinden hoeveel KG. CaO met deze bemesting
per HA. gegeven wordt. Mayer en Keinders vermelden wel analysen van gaskalk, doch de gehalten loopen nogal uiteen ; bovendien is het gewicht per HL.
niet bekend. Ik taxeer, dat per HA. toch wel 20.000 KG. CaO gegeven is. Voor
mededeeling van nauwkeuriger cijfers houd ik mij aanbevolen.
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thans duidelijk zijn. Het spreekt evenwel vanzelf, dat een dergelijke
enquete, die niets minder beoogt dan een onderzoek in te stellen
naar het verband tusschen de behoefte aan kalkbemesting eenerzijds en
de physische en chemische samenstelling van den bodem en de flora
anderzijds, een zeer omvangrijke arbeid is. Het zal in de allereerste
plaats noodig zijn geschikte terreinen voor proefnemingen uit te
kiezen, waarvoor ook bestaande proefvelden kunnen dienen. Uit
den aard der zaak is hier de medewerking van H.H. Bijkslandbouwleeraren een eerste vereischte. Vervolgens zullen op zeer zorgvuldige wijze grondmonsters genomen moeten worden. Ook hierbij is
de voorlichting van de plaatselijk goed bekende Rijkslandbouwleeraren zeer gewenscht. Aangezien het nemen van de monsters
tot op groote diepte, waarbij allerlei bijzonderheden genoteerd moeten worden en waarbij zoo mogelijk een voorloopig onderzoek
dient te worden ingesteld, veel tijd vordert, zal dit werk aan
een speciaal ambtenaar zijn op te dragen, die zonder twijfel over de
noodige landbouwkundige kennis zal moeten beschikken. Dan volgt
het tijdroovende laboratorium-onderzoek van de genomen monsters. Verder zal gelet moeten worden niet alleen op de opbrengst
van de verschillende bemeste perceelen, doch zal tevens moeten worden nagegaan" of zich ook veranderingen in den physischen toestand
en, zoo het weiden betreft, ook in de flora voordoen, terwijl zoo
noodig een onderzoek van de oogstproducten dient te geschieden.
Voor al dit werk is veel en geoefend personeel noodig, want wanneer
het vraagstuk eenmaal ter hand genomen is, zal zoo vlug gewerkt
moeten worden, dat de resultaten van het eene proefjaar bij het opmaken van het plan voor het tweede proefjaar van dienst kunnen
zijn.
Het doel van het schrijven van deze verhandeling is wel hoofdzakelijk om te trachten eenige belangstelling voor dezen arbeid te
wekken bij de betrokken personen, dat zijn in de eerste plaats de
practici en de ambtenaren, die. hen moeten adviseeren. Belangstelling van practische zijde heeft een stuwende kracht voor den wetenschappelijken onderzoeker ; zij prikkelt zijn energie en zij gaat allengs
over in die deelneming aan en dien steun van het wetenschappelijk
landbouwkundig onderzoek, die dit behoeft om tot sterker groei te
komen.
Kijkslandbouwproefstation,
WAGENINGEN , J u n i 1915.
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