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Het is bekend, dat er aan het geven van bekalkingsadviezen ter
bereiking van een gewenschté•p H van den grond te velde op basis
van laboratoriumonderzoek vele moeilijkheden verbonden zijn. Bij
de bestudeering van dit vraagstuk is het allereerst noodig om een
scherp onderscheid te maken tusschen de bepaling van • de kalkhoeveelheid, welke door de basenbindende bestanddeelen van den
grond, dus bij de in deze me.dedeeling besproken humus-zandgronden door den humus, gebonden moet worden om de pH tot
de gewenschté 'hoogte te doen stijgen, en de kalkhoeveelheid, die
te velde noodig is om deze reactie tusschen den humus en de kalk
tot het gewenschté punt te doen plaats hebben; Verder 'is het bij
de onderzoekingen over dit probleem zeer gewenscht gebleken om
het effect van een/bekalking op den kalktoestand van den grond
steeds te beschouwen ten opzichte van een ongekalkt :gebleven vergelijkingsobject, om den invloed van factoren, welke naast de toegediende bekalking van belang zijn voor het cijfer, waarin de kalktoestand wordt uitgedrukt, zooveel mogelijk uit te schakelen. Er
moet dus meer gelet worden op de verschillen, welke er na eeii
bekalking tusschen de gekalkte en ongekalkte proefobjecten zijn
ontstaan, dan op het bereikte eindpunt, aangezien verschillende
nevenfactoren een vaak grilligen invloed kunnen uitoefenen, die
echter bij overigens gelijke behandeling der verschillende proefobjecten overwegend gelijk gericht is voor de verschillende kalktrappen ( 1 ) .
••-. ' '
Het hierboven genoemde onderscheid tusschen de toe te dienen
kalkhoeveelheid eénerzijds, en de gewenschté stijging van de aan
den humus uitwisselbaar gebonden hoeveelheid kalk anderzijds,
wordt bij de kalkadviczen, welke door het Bedrijfslaboratorium
voor Grondonderzoek en door het Rijkslandbouwproefstation worden verstrekt, wel terdege in het oog gehouden ( 2 ) . De kalkfactor
geeft aan, hoeveel kg CaCO s er per hectare en per 10 cm bouwvoor
door den humus gebonden moet worden 0111 den grond 0,1 in p H
te doen stijgen. Begrijpelijkerwijze zal er steeds een overmaat
noodig zijn om deze verandering in reactie van den grond ook
werkelijk teweeg te brengen. Het is nu maar de vraag, hoe groot
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deze toeslag moet zijn. Bij den aanleg van proefvelden wórdt hiervoor'als regel een vierde tot éen derde van de berekende kalkhoeveelheid genomen. Uit het hier volgende zal duidelijk blijken,
dat deze hoeveelheid voor verreweg de meeste gevallen te laag is.
Het optreden van vaak groote kalkverliezen uit de bouwvoor naar
den ondergrond gedurende de maanden, welke op het tijdstip der
hekalking volgen, blijkt voor de grootte van den toeslag een factor
. van overwegende beteekenis te zijn.
La de literatuur wordt aan de hiervóór genoemde kalkverliezen
eveneens aandacht besteed.
Christensen en Tovborg Jensen titreerden den grond met
Ca( O H ) 2, waarna de grondsuspensie's door doorleiden van een
luchtstroom in evenwicht werden gebracht met de C0 2 -spanning
van de atmospheer. Vergelijking met kalkproeven te velde leerde
hun, dat de volgens deze titratie bepaalde kalkhoeveelheden ter
bereiking van een gewenschtepH gemiddeld met 2.9 vermenigvuldigd moesten worden om te velde deze pH-inderdaad te verwezenlijken (3). Deze verhouding, welke bij de acht onderzochte gronden
varieerde van 2.4 tot 3.3, werd door hen de „liming factor" genoemd. De onderzochte gronden waren minerale gronden van uiteenloopende zwaarte' en met een humusgehalte beneden 3 %. De
p H van den ongekalkten grond varieerde, van 5.3 tot 6.7. O p ' d e
kalkproeven te velde werden stijgende kalkhoeveelheden toegediend,
welke opliepen tot 12000 à 16000 kg C a C 0 3 per hectare, waarmede pH's tot 7 à 8 werden bereikt. Er wordt in deze publicatie
niet vermeld, hoeveel tijd na de 'bekalking de grondmonsters
.werden genomen, terwijl er tevens niet bij wordt stilgestaan, of
er in de onderzochte grondmonsters der bekalkte veldjes no™koolzure kalkresten aanwezig waren. Er kan nog worden opgemerkt
dat,'wanneer men bij-kleinere kalkgiften, b.v. bij 4006 k<T C a C 0 3
per hectare, uit de gepubliceerde krommen de „liming factor" berekent, men eveneens tot een gemiddeld cijfer van ongeveer 3 komt.
In een latere publicatie van Tovberg leasen worden ' deze feiten
nog eens gereleveerd en wordt er verder uitvoerig stilgestaan bij
soortgelijke proeven met een zeer humusrijken grond («loeiverlies
^$ %, arm aan afslibbare deelen, pH 4.9) ( 4 ) . De te velde o-egeven kalkhoeveelheden bedroegen resp. '•8000, 16000 en 24000 kg
C a C 0 3 per hectare. Er werd in het voorjaar gekalkt en in het
daarop volgende najaar was bij de hoogste kalkgift de p H 6.7
bereikt. Ook voor deze .grondsoort bedroeg de „limine factor"
ongeveer 3. Ë r waren bij- deze bemonstering nog koolzure kalkresten aanwezig; bij de bemonstering van twee jaar later was er
practisela geen koolzure kalk meer in de bouwvoor aanwezi". Het
bleek toen, dat er slechts een derde gedeelte van de toegedieiade
kalkhoeveelheden uitwisselbaar door den humus was o-ebonden.
Tevens wordt er opgemerkt, dat de titratiekromme van het laboratorium practisch samenviel met den samenhang tusschen p H en
de stijging van het gehalte aan uitwisselbare 'kalk der te velde
genomen monsters. Een ;,liming factor" 3 geeft dus aan, dat er
over het algemeen op deze Deensche gronden van een gegeven kalkhoeveelheid slechts een derde gedeelte uitwisselbaar wordt <>ebonden. De schrijver trekt de conclusie, dat er twee derden van
de gegeven kalk naar den ondergrond verdwijnt. Tn een no»- latere
publicatie deelt Tovborg Jensen mede, dat de „liming factor" bij
653
•
•

40 Deensche kalkproefvelden nooit lager dan 2.6 en meestal omstreeks 3 werd gevonden (5). De pH van de ongekalkte gronden
was bij deze proeven nooit veel lager dan 5. De schrijver acht het
zeer wel mogelijk, dat de „liming factor" bij nog zuurdere gronden
lager zal uitvallen. De resultaten van extractie's der grondmonsters
met 20 % zoutzuur bevestigen tenslotte nog eens, dat er na een
bekalking dergelijke groote kalkhoeveelheden uit de bouwvoor
kunnen verdwijnen; de kalkverliezen blijken procentueel ten opzichte van de toegediende hoeveelheden te verlóopen. ,•
Bij de hierboven aangehaalde proeven werden er geen grondmonsters van de lagen onder de bouwvoor genomen. E, M. Crowther vermeldt eenige resultaten van bemestingsproeven te Rothamsted-en te Woburn betreffende den invloed v^n een bekalking op
den zuurgraad van diepere lagen. Analyses van grondmonsters tot
een diepte van 70 à 90 cm toonen aan, dat de pH's der gekalkte
perceelen tot genoemde diepte duidelijk hooger zijn dan de pHcijfers der overeenkomstige lagen van de ongekalkte, maar overigens op gelijke wijze bemeste objecten. Deze invloed van de bekalking strekt zich echter uit over een tijdsbestek van ongeveer
twintig jaren (6).
Het ligt in onze bedoeling om in het hier volgende de orde van
grootte der kalkverliezen uit de bouwvoor van humus-zandgronden
gedurende het eerste jaar na een bekalking voor Nederlandsche
omstandigheden nader te beaccentueeren.
Gevolgde methode van onderzoek. . : '
De vermeerdering van den kalkrijkdom der gronden wordt bij
onze proeven vervolgd door bepalingen van het koolzure kalkgehalte
en van het S-cijfer (som der uitwisselbare basen) der van de verschillende proefobjecten genomen grondmonsters. Het koolzure
kalkgehalte wordt volgens de methode Scheibier bepaald (7). Het
S-cijfer wordt verkregen door titratie van het zoutzure grondextract (0.1 n HCl in een schudverhouding van 5 g grond op
100 cm3'oplossing), waarbij dan de door de basische kationen van
den grond geneutraliseerde hoeveelheid zoutzuur aequivalent wordt
aangenomen met de som der uitwisselbare basen; er' wordt hierbij
natuurlijk een correctie aangebracht voor het gehalte van den grond
aan carbonaten (2). Het S-cijfer wordt opgegeven in milligramaequivalenten per .100 g drogen grond.
Het gebruik van de stijging van het S-cijfer als maatstaf voor
de vermeerdering van den kalkrijkdom van den grond (eventueel
vermeerderd met het verschil in koolzure kalkgehalte tusschen de
gekalkte'' en ongekalkte proefobjecten) vereischt nog wel eenige
.nadere toelichting. Het is bekend, dat er naast uitwisselbare kalk
ook andere uitwisselbare basen, adsorptief aan klei en humus gebonden, in den grond voorkomen. Het gehalte aan uitwisselbare
kalk overweegt echter verre. Bij het hier behandelde onderwerp
gaat het echter niet zoozeer om de grootte v*an het S-cijfer zelf
als wel om de stijging daarvan tengevolge van een bekalking. De
meeste in Nederland gebruikte kalkmeststoffen bevatten practisch
alleen kalk als bestanddeel, dat den zuren grond kan neutraliseeren.
' Het is natuurlijk dan toch nog wel mogelijk, dat er een kleine
verschuiving plaats grijpt in de gehalten der andere uitwisselbare
basen tengevolge van een dergelijke bekalking. Het zal dus over
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het algemeen juister zijn om te spreken van een stijging in het
gehalte aan uitwisselbare basen; kortheidshalve zullen wij echter
steeds schrijven over stijging in kalkgehalte; kalkverliezen, enz.,
ook al zijn bij deze processen andere basische kationen aanwezig.
De vraag, of de stijging, welke in de door den grond geneutraliseerde hoeveelheid zoutzuur tengevolge van een bekalking optreedt, aequivalent genomen mag worden aan de toegediende hoeveelheid basische bestanddeelen, welke'in staat is den grond minder
zuur te maken, dient nu nog nader onder oogen gezien te worden,
liij de beantwoording van deze vraag moet er onderscheid gemaakt
worden tusschen den invloed, welke er in dit opzicht kan uitgaanvan bepaalde nevenbestanddeelen der gebruikte kalkmeststoffen, en
de vraag, of een éénmalige extractie bij de genoemde schudverhouding voldoende is om alle uitwisselbare basen en eventueel
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Fig. 1.
De in laboratoriumschaaltjes aan den grond toegediende hoeveelheden koolzure kalk (stijgende hoeveelheden bij vijftien onderling zeer verschillende
grondsoorten) zijn uitgezet tegen de bij de analyse teruggevonden kalkhoeveelheden (éénmalige extractie met 0.1 n JHC1 en bepaling van de geneutraliseerde hoeveelheid zoutzuur). OB is de gemiddelde lijn door de
punten. Er wordt gemiddeld 97%> van de gegeven kalkhoeveelheden teruggevonden ; bij volledige overeenstemming zou deze lijn samenvallen met de
bissectrice van den rechten hoek, dus met de lijn OA. De cijiers geven
milligramaequivalenten per 100 g grond aan.
Lime, found by analysis in the limed soil, on the ordinate (extraction with
0.1 n HCl and titration of this, extract) against lime actually added to it
on the abscissa, m laboratory experiments with fifteen different types of
sod, with different amounts of lime added. OA (45°) represents complete
correspondence, OB is the average of the figures actually found Figures
• m millwequivalcnts per 100
gr-of soil ' 1-' v ? V :
:
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aanwezige carbonaten in oplossing te doen gaan. Omtrent het
eerstgenoemde punt volstaan wij er mede door er op te wijzen,
dat deze aequivalentie zeker gecontroleerd moet worden, wanneer
er door de bekalking verandering wordt gebracht in de verhouding
der gehalten van het zoutzure extract aan de soni van ijzer en
aluminium eenerzijds en fosfaationen anderzijds; wij kunnen hieromtrent verwijzen naar de desbetreffende publicatie ( 8 ) . De meestal bij kalkproeven gebruikte kalkmeststoffen mergel en poederkalk
zullen in deze verhouding geen verandering teweegbrengen. Wij
hebben uitvoerig nagegaan, of de gekozen schudverhouding de
beperking tot een éénmalige extractie toelaatbaar doet zijn. Hierbij
merken wij nog op, dat de schudverhouding nog wijder wordt gekozen, wanneer er meer dan de helft van de toegediende hoeveelheid zoutzuur wordt geneutraliseerd. De controle is bij een vijftiental gronden van uiteenloopend type (zand-, dal-, klei- en laagveengronden) na toediening van stijgende kalkhoeveelheden op het
laboratorium in porceleinen schaaltjes uitgevoerd. Hiervoor werd
chemisch zuivere, zeer fijn verdeelde, koolzure kalk (Brocapharm
praeparaat) gebruikt, die na een paar maal herhaald achtereenvolgend bevochtigen en weer laten indrogen van den grond tot
p l i 6.5 practisch geheel door de klei-humus werd gebonden ;• bij
grootere kalkhoeveelheden bleven er koolzure kalkresten onveranderd in de monsters aanwezig. Bij éénmalige extractie met 0.1 n
HCl wordt er onder de gegeven schudverhouding langs den beschreven titrimetrischen weg gemiddeld 97 % van de toegediende
kalkhoeveelheden teruggevonden. Figuur 1 geeft hieromtrent een
grafisch beeld. Hetzelfde wordt in figuur 2 voor één humuszandgrond afzonderlijk weergegeven (humusgehalte 14 % ; p H
van den ongekalkten grond 4.3), aangezien de hieronder beschreven
Ijekalkingsproeven met dezen grond werden uitgevoerd.
Er mag geconcludeerd worden, dat bij de in deze mededeeling
behandelde proeven de stijging van het; S-cijfer (eventueel vermeerderd met de stijging van het koolzure kalkgehalte, omgerekend
in milligramaequivalenten per Too g drogen grond) als-maatstaf
genomen mag worden voor de vermeerdering van den kalkrijkdom
van den grond tengevolge van een bekalking; Wij hebben in deze
methode van onderzoek dus een middel om de kalkverliezen naar
den ondergrond te vervolgen aan de hand van analyse's van de
grondmonsters der bekalkte laag.
De kalkverliezen bij een bckalkingsproef op humus-zand grond in 1
bodcmloöze houten vakken (door ons genoemd:
Tuinbouiuprocf. vak I) en cenige bcschoim'ingcn naar aanleiding daarvan.
De humus-zandgrond, waarmede de vakken voor de verschillende
proefobjecten (oppervlakte 800 X 80 cm) gevuld waren, was aangevoerde grond, afkomstig uit Grootcgast (Gr.). Nauwkeurig afgewogen mergelhoeveelheden ( 9 8 % C a C 0 3 en 8 0 % fijnmeel)
werden vóór het invullen der vakken zeer goed met afgewogen
hoeveelheden grond gemengd. Voor de hier behandelde proefobjecten bedroegen de toegediende kalkhoeveelheden resp. o, 6.1,
10.2 en 12.3 millival per 100 drogen grond. De ondergrond van
dit proefvak bestond uit gewoon straatzand. Na het bezakken van
de ingevulde teellaag was de dikte daarvan ongeveer 20 cm; de .
bovenkant van de teellaag was in het vlak van het maaiveld van
656 '
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Fig. 2.
Hetzelfde als in Fig. 1 en wel voor de bekalking op het laboratorium van
den humus-zandgrond, welke voor de beschreven vakproei resp, potproef
werd gebruikt.
Same as Fig. 2 for a humous sandy soil (Laboratory experiment). This
soil was used m the small plot experiment and in the pot experiment.

het terrein gelegen: De bekalking greep plaats op 29 Juli 1930.
De hoogste mergelgift komt overeen niet een bekalking naar
T2.000 kg CaCO» per hectare. De grond van alle proefvakken werd
op 9 Augustus 1930 bemest met zwavelzuren ammoniak, superfosfaat en patentkali naar resp. 200 kg N, 100 kg P 2 0 - en 200 kg
K , 0 per hectare; op 15 Augustus werd er spinazie gezaaid. De
grond werd voor de eerste maal op 7 November 1930 dus drie
maanden na de bekalking, bemonsterd en wel tot een diepte van
de teellaag.
De resultaten van deze eerste bemonstering zullen uitvoerig behandeld moeten worden. De pH-cijfers der monsters van de vier
genoemde proefvakken bedroegen resp. 4.7 5 T ; 7 e u K 9 He*
bleek dat er geen koolzure kalkresten meer aanwezig waren,' zoodat alle kalk, die in de teellaag was achtergebleven, door den humus
uitwisselbaar was gebonden De stijging der S-cijfers (volgens de
hiervoor beschreven methode m 0.1 n HCl bepaald) van de gekaIk e proefobjecten ten opzichte van het S-cijfer van den ongekalkt gebleven grond is m hig. 3 o T a f i s c h u i t
t De
ü *
waardoor de gemiddede hm 0 1 getrokken is, geven den samenhang weer tusschen de b.j de bekalking toegediende kalkhoeveelhedeii en de kalkhoeveelheden, welke bij de eerste bemonstering
werden teruggevonden voorzoover dit natuurlijk de bemonsterde
laag 0—20 cm betreft. De schaalverdelingen van de ordinaat en
657
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Fig. 3.
De aan den humus-zandgrond van de vakproef op het terrein toegediende
kalkhoeveelheden zijn uitgezet tegen de door titratie van de zoutzure
grondextracten teruggevonden kalkhoeveelheden en wel voor grondmonsters«
welke bij de volgende bemonsteringen werden genomen : 3 maanden na
de bekalking met mergel (stippen met de gemiddelde lijn OB ; verlies aan
kalk 26°/o), 14 maanden na deze bekalking (cirkeltjes met de gemiddelde
lijn OC; verlies aan kalk 32°/o), 3 maanden na de tweede bekalking en
wel in den vorm van poederkalk (kruisjes met de gemiddelde lijn OD;
verlies aan kalk 14?/o). De beide bekalkingen grepen resp. plaats op
29 Juli 1930 en 17 Nov. 1931.
'
Same as Fig. 2, for the. small plot experiment in the open. First addition
of lime (marl) on July 29, 1930. The dots with the mean line OB give
the results of the samples taken on Nov. 7, 1930. The circles with the mean
line OC give the results of the samples taken on Oct. J, 1931. Secotid
addition of lime (slaked lime) on Nov. 17, 1931. The results of the samples
taken on Febr. 24, 1932 are given by 'the crosses with the mean line OD.
The losses of lime are respectively 26 %, 32 % and 14 %.

van de abscis zijn zoo gekozen, dat deze stippen om de bissectrice
OA gelegen zouden zijn, wanneer alle aan den grond toegediende
kalk bij deze bemonstering nog in de teellaag aanwezig geweest
zou zijn. liet blijkt echter, dat de gevonden gemiddelde lijn met
de abscis een hoek maakt, die kleiner is dan 45°. Er is dus kalk
uit de teellaag verdwenen. Men kan gemakkelijk in de figuur nameten, dat de verdwenen hoeveelheid 2 6 % bedraagt van de toegediende hoeveelheid. Deze kalkverliezen bedragen eenzelfde percentage bij alle giften; bij de hoogste kalkgift komt dit verlies neer
op ongeveer 3000 kg CaC0 3 per hectare. Dit is dus een zeer groote
'hoeveelheid, welke na drie maanden reeds uit de teellaag is ver^658
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dwenen. Men vraagt zich onwillekeurig af, of het mogelijk is, dat
deze kalkhoeveelheid in den vorm van bicarbonaat uit de teellaag
is verdwenen. Wij willen hierbij iets uitvoeriger -stilstaan, aan.gezien deze kalkverliezen ook in het vervolg van deze mededeeling
zeer vaak voorkomen.
Bij de reactie van CaC0 3 met zuren humus komt er C 0 2 vrij,
waardoor nog aanwezig calciumcarbonaat in calciumbicarbonaat
kan worden omgezet, dat onder daarvoor gunstige omstandigheden
in opgelosten toestand in den ondergrond kan verdwijnen. Wij
willen de.actieve rol, welke de humus bij dit proces speelt, eens
terdege beaccentueeren, aangezien deze'zijde van het vraagstuk in
de landbouwhteratuur wel vaak te zeer wordt veronachtzaamd De
zure humus is n.l. in vochtigen toestand zeer actief te noemen (het
spreekt vanzelf, dat al deze reacties zich in de vloeistofphase afspelen, al is deze vloeibare phase in dit geval niet als een aparte
phase waar te nemen, aangezien alle vloeistof, door den humus is
opgezogen). De aan den humus adsorptief gebonden waterstof ionen
zijn actief. Dit is eveneens het geval met waterstof van zure kleideelen, Deze activiteit treedt b.v. aan het licht in het verschil, dat
er gevonden wordt tusschen de pH in een waterige grondsuspensie
en de p H van.hét Mtraat daarvan bij zure gronden; laatstgenoemde p H is dan steeds hooger. Dit is het zgn. suspensie-effect
van Wiegner. Wtegner en F'allmann toonden verder, bv. ook aan.
dat-de .inversiesnelheid van rietsuiker katalytisch wordt verhoogd
âan kld
fon°en r ^ a a A W e Z f d ^
'
a d s o r b e e r d e waterstofionen
(9)
Overal
nu,
waar,
er
een
weinig
in oplossing gegaan
C
calciumcarbonaat m contact komt met den vochtigen zuren grond,
in ons geval dus in het byzonder met den vochtigen humus
S

i caici m
:ns^rT,p,aats; waarb^
« Assess

wordt gebonden en er koolzuur ontstaat ; het op deze wijze steeds
aan koolzuur/wordende bodemvocht lost koolzure kalk in
steeds grootere hoeveelheden op. Wanneer het nu n a t T b e S i n "
met koolzure kalk gaat regenen, kunnen de gevormde S a r b o n a ën
naar, andere plaatsen m de bouwvoor .worden g e t r a n s ^ r t e e r d
welke tengevolge van een niet ideale menging van de l ï ï k m e S o f
met den grond nog met met de kalkoplossbg in a a n a f e zi?n
gekomen; er zal dan op deze plaatsen L i k , ;• i n a a n r a k m S z l J n
flcnHp m]^umW,^fh^J^
1 lIddli'fn Kaik uit de koolzuur houdende calciumbicarbonaatoplossmg door den humus worden gebonden, wanneer de verzadigingsgraad van den humus aan bassen
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lager is dan die verzade no-sprand WAII™ •
f , a a n Dase"
PH en de c a l c i u m i o n e n c o n c e S f e 'v i d e h i S * ^
?"* •de
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ondergrond verdwunen Het v-\\ »;* ,i„
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?
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bij een bekalking van bouwland 5 i ,
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met den regenval na de bekalking I „ ~ X r a n « , r f ° p l o s s i n ~ ?
lende gegevens omtrent de oplosbaaëheid Van
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koolzuur houdend water voor; de cijfers van Schlösing worden als
de meest juiste beschouwd. Tabel i is aan Schlösing ontleend en
geeft het verband tusschen de C0 2 -spanning in de gasphase en de
concentratie van de oplossing aan koolzuur en calciumbicarbonaat.
'

T A B E L i.
Oplosbaarheid van CaCOs volgens Schlösing.
(Comptes rendus de l'Académie des Sciences, Paris, 75 (1872),
70 en 74 (1 872), 1 5 5 2 * ) .

y

C0 2 -druk
in atm.
0.000504 '
0.000808
0.00333
0.01387
0.0282
0.05008
•0.1427
0.2538
0.4167
. 0.5533
* 0.7297
0.9841

CaCÛ3 in rag
p. liter
74.6 . *
85.0
137.2
223.1
296.5
. 360.0

533-°
663.4
787.5
885.5
972.0
1086.0

Vrij [ C 0 2 ] in
millimol p. liter
v

0.022

0.036
0.136
0.618
1.25
2.22

6.22
u . 23
18.50
24.60
32-3
43.6

'

Gebonden [HCO3J
in millimol p. liter
1.492
1.700
2.744
4.462
5-930
7.20
10.66
13.268
15-750
17.710
19.440
21.720

Het blijkt, dat er bïj lage concentratie's aan CO» practisch één
grammolecule C 0 2 noodig is om; één grammolecule C a C 0 3 als
calciumbicarbonaat in oplossing te doen gaan. Naar hpoger C 0 2 concentratie's wordt* de hoeveelheid zgn. vrij koolzuur in de oplossing ten opzichte van de evenwichtsconcentratie aan calciumbicarbonaat relatief steeds grooter. Bij een C0 2 -druk van ongeveer
een derde atmosfeer zijn de hoeveelheden „vrij" resp. „gebonden"
koolzuur gelijk geworden. Dit komt hierop heer, dat er dan per
één grammolecule C a C 0 3 drie grammoleculen C 0 2 noodig zijn om
de koolzure kalk in oplossing;te houden. Bij een C0 2 -spanning van
een derde atmosfeer is er dus ter verkrijging van een verzadigde
oplossing aan calciumbicarbonaat drie vierde gedeelte van een beschikbare hoeveelheid koolzure kalk noodig om de hoeveelheid
koolzuurgas te krijgen (b.v. door ontleding van C a C 0 3 door den
zuren humus), welke één vierde gedeelte van de toegediende hoeveelheid koolzure kalk in oplossing kan houden (de hoeveelheden
worden dan aangegeven in grammoleculen). Hierbij komt dan
eigenlijk nog de koolzure kalk, welke in rekening gebracht moet
worden voor de leverantie van koolzuurgas aan de gasphase tot
een druk van een derde atmosfeer. Deze hoeveelheid bedraagt per
hectare en per 20 cm teellaag en onder aanname, dat het luchtvolume tijdens flinke regen; dus onder omstandigheden, waaronder
de calciumbicarbonaatoplossing naar den ondergrond vloeit, 15 %
bedraagt, 450 kg CaC0 3 , dus maar een klein percentage van de
totale hoeveelheid C a C 0 3 , die in ons voorbeeld met den zuren
humus reageert (90Ó0 kg). De oplosbaarheid bedraagt dan 725 mg
CaCOi per liter. Aangezien bij de hierboven beschreven proef rondweg drie vierde gedeelte van de gegeven kalkhoevcelheid als uit*) Zie ook F. J. J. II. Knrris, „Evenwichten van vast calcium- en
magnesiumcarbonaat met koolzuuroplossingen", diss. Delft 1930.
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wisselbare kalk wordt gebonden en één vierde gedeelte naar den
ondergrond verdwijnt, zullen wij bij .onze verdere berekening eens
uitgaan van deze oplosbaarheid aan koolzure.kalk.
/ De totale regenval van 29 Juli tot 7 November 1930 bedroeg
,op het terrein van het Rijkslandbou'wproefstation 370 mm, wat
overeenkomt met 3.700.000 liter water per hectare. Deze hoeveelheid water kan bij een C02-spanning van een derde atmosfeer
maximaal 2700 kg CaC0 3 in oplossing houden. Een gedeelte van
dit regenwater zal echter niet meegeteld mogen worden, aangezien
er een belangrijke verdamping plaats grijpt. J. G.Maschhaupt vond
bij zijn lysimeterproef ophet terrein van het Proefstation bij braak
liggenden zavelgrond gedurende de maanden Augustus-October der
jaren 1934—1937 gemiddeld een hoeveelheid drainwater, welke gelijk was aan de helft van de hoeveelheid regenwater (10). Aangezien dit cijfer betrekking heeft op een laag grond van 1 meter
dikte en de laag, waarom het bij onze proef gaat, slechts 20—25 cm
bedraagt, zal in ons geval een wat hooger percentage van het gevallen regenwater de gekalkte laag hebben kunnen passeeren en
koolzure kalk in oplossing hebben kunnen brengen;aan den anderen
kant zal de begroeiing met spinazie weer een grootere verdamping
teweeggebracht hebben. Wij komen dus volgens deze berekenipg
lang niet tot het gevonden kalkverlies uit de bouwvoor van 3000 kg
CaC0 3 . Verder moet er bedacht worden, dat wij bij stroomenden
regen,waarbij er dus regenwater tot den ondergrond doordringt,
zeer waarschijnlijk niet met aan calciumbicarbonaat verzadigde
oplossingen te maken zullen hebben. Dit wil dus zeggen, dat een
gedeelte van het koolzuur, dat vrijkomt bij ,de reactie van koolzure kalk met den zuren humus, zeer waarschijnlijk niet gebruikt
zal worden voor het in oplossing brengen van koolzure kalk. Het
is dan natuurlijk even goed nog wel mogelijk, dat er een vierde
gedeelte van het aan den grond toegediende calciumcarbonaat in
oplossing gaat, maar dit zal dan, althans ten deele, moeten geschieden bij lagere C02-spanningen. Hiervoor zijn dan echter
grootere hoeveelheden water noodig.
Het~is a priori natuurlijk ook niet onmogelijk, dat de CO=spanning van de bodemlucht kort na bekalking met koolzure kalk
hooger is dan een derde atmosfeer. De'oplosbaarheid van koolzure kalk neemt dan volgens de gegevens van Tabel 1 nog belangrijk toe; deze bedraagt bij een C02,-spanning van één atmosfeer
1086 mg CaC0 3 per liter. Er is voor deze maximale oplosbaarheid aan koolzure'kalk echter veel meer koolzuur noodig dan er
vrijkomt bij de reactie van drie vierde gedeelte van de,toegediende kalkhoeveelheid met den zuren humus. Wanneer mén zou
willen aannemen, dat alle verdwenen koolzure kalk in den vorm
van bicarbonaat, naar den ondergrond gegaan zou zijn, dan zou
men tevens moeten aannemen, dat er na de bekalking zeer veel
koolzuur uit een andere bron ter beschikking zou komen, waarbij
natuurlijk aan de.ontleding van organische stof gedacht zou moeten
worden, Immers bij een C02-spanning yan één atmosfeer is er in
de vloeistofphase, in grammoleculen omgerekend, vijf maal zooveel
koolzuur noodig als er koolzure kalk in oplossing gebracht is,
terwijl men uit de reactie van drie vierde gedeelte van de toegediende koolzure kalk met den zuren grond over drie maal deze
hoeveelheid beschikt. Hoewel wij hier slechts met veronderstellingen
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te maken hebben, heeft het toch wel zijn nut ons eens een kwantitatief beeld van deze hoeveelheden te vormen. Bij de hoogste
mergelgift (overeenkomende met 12.000 kg.CaC0 3 per hectare en
per 20 cm bouwvoor) zou er dan onder de genoemde voorwaarden
een hoeveelheid C0 2 uit de ontleding van organische stof ter beschikking moeten komen, welke aequivalent is met de helft van
deze toegediende hoeveelheid^ kalk, dus rondweg 2600 kg C0 2 .
Hierbij komt dan nog de hoeveelheid koolzuurgas, die noodig is
om de gasphase tot 1 atmosfeer met C0 2 te verzadigen en die
onder dezelfde aanname, als bij de berekening voor een derde
atmosfeer werd ingevoerd, rondweg 600 kg C0 2 per hectare
en per 20 cm teellaag bedraagt. Dit wordt in totaal dus 3200 kg
C0 2 . Wanneer wij een volledige afbraak van de organische stof
tot C0 2 aannemen, komt dit, uitgaande van een koolstofgehalte
van deorganische stof van 58 %, neer op een verlies aan organische
stof van 1500 kg per hectare, dat is dus 0.075 % (hierbij wordt
het volumegewicht van dezen grond met 14 % humus gelijk 1aangenomen). Er zou'dus tengevolge van deze bekalking een verlies
aan organische stof van Ó.075 % moeten hebben plaatsgegrepen.
Een dergelijk verschil kan, in aanmerking nemende alle fouten,
welke bij de menging van den grond voor de pröefvakken, bij de
bemonstering en bij de analytische bepaling worden gemaakt, tusschen de humuscijfers der monsters van het hoogstgekalkte en van
het ongekalkte vak niet met*zekerheid worden aangetoond. Het is
echter bekend, dat er, vooral bij de ontleding van wortelresten in
een bouwvoor, groote hoeveelheden C0 2 gevormd kunnen worden
en ook, dat deze ontleding ten zeerste door een bekalking kan
worden beïnvloed. De hieromtrent gevonden cijfers wekken den
indruk, dat de door ons berekende C02-hoeveelheid naar 2600 kg
per hectare, wat orde van grootte betreft, zeker niet onmogelijk
geacht moet worden ( i r ) . . .
Er is nog een andere factor, waarop voor een mogelijke verklaring der zeer hooge kalkverliezen naar den ondergrond de aandacht gevestigd moet worden, n.l.. op de mogelijkheid, dat een
gedeelte van de kalk in een anderen vorm dan als calciumbicarbonaat de bouwvoor verlaat, waarbij dan aan sulfaten en nitraten
gedacht moet worden. Bij de hier beschreven proef treft het, dat
er rijk met stikstof in den vormvan zwavelzure ammoniak werd
bemest (naar 200 kg N per hectare). Dit is een zgn. physiologisch
zure bemesting, terwijl er tevens door bacteriologische omzettingen
salpeterzuur en zwavelzuur gevormd 'kunnen worden. Het is bekend, dat er tengevolge van een dergelijke bemesting belangrijke
kalkhoeveelheden uit de bouwvoor verloren kunnen gaan. Wij
willen er echter allereerst op wijzen, dat de vorm der bemesting
in dit bijzondere geval wellicht van invloed is op de hooge kalkverliezen na de bekalking, maan dat dit over het algemeen toch
niet van een overwegende beteekenis zal zijn; de in het hier volgende beschreven potproeven geven eveneens zeer groote kalkverliezen te zien, terwijl daarbij in het geheel geen bemesting is toegediend. Verder moet men bedenken, dat de N-, P- en K-bemesting
op alle objecten van,de beschreven proef gelijk geweest is, zoodat
wij te maken hebben met verschillen in physiologische en bacteriologische werking tusschen de gekalkte en ongekalkte proefobjecten,
aangezien wij immers ook de kalkverliezen berekenen uit het ver662
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schil in kalkgehalte tusschen. den gekalkten'en ongekalkten grond.
Ook in deze richting zijn verschillende speculatieve beschouwingen
mogelijk. Wij willen volstaan met er op te wijzen, dat deze invloed
iu bepaalde gevallen zeker niet veronachtzaamd mag worden, aangezien de grootte-orde van het effect toch wel tot eenige honderden
kg C a C 0 3 kan bedragen. Er kunnen tevens nog nitraten en sulfaten
ontstaan bij de ontleding van organische stof. Wanneer wij voor
het bepalen van de orde van grootte van dit effect eens uitgaan
van het hiervóór genoemde verlies.aan organische stof van 0.075 %>
dan laat zich berekenen, dat de daarbij vrijkomende hoeveelheden
stikstof en zwavel aan slechts enkele tientallen kg C a C 0 3 aequivaleut. zijn (wij nemen voor deze berekening het N- resp. S-gehalte
van den humus aan op resp. 3 % en 0.4 %.
Tenslotte moet er bij een verklaring der zeer hooge kalkverliezen ,nog gedacht worden aan de mogelijkheid, dat de calciumcarbonaatdeeltjes langs zuiver mechanischen weg door het regenwater naar beneden worden gespoeld. Aan dezen factor wordt ook
herhaaldelijk aandacht besteed bij de verplaatsing van fosfaten in
een zandgrond (12).
Wij zijn bij 'al deze veronderstellingen wat uitvoerig blijven stilstaan om het belang" van het analyseeren. van doorzakkend water
in een periode na een bekalking te beaccentueeren. Er zal dan vooral aandacht besteed moeten worden aan de koolzuurhuishouding
van den grond. Het*zal uit het bovenstaande ook duidelijk zijn,
dat de weersomstandigheden, welke na een bekalking heerschen,
van veel belang kunnen zijn voor het te bereiken nuttig effect der
bekalking t.a.v. het neutraliseerend vermogen, aangezien .deze de
kalkverliezen naar den ondergrond ten zeerste zullen kunnen",beïnvloeden.
• .
De analyseresultaten van de tweede bemonstering der vakproef
worden tevens in Fig. 3 grafisch weergegeven; de lijn OC geeft
aan, welke kalkhoeveelheden er bij deze bemonstering, welke elf
maanden na de eerste plaats greep, worden teruggevonden. De
kalkverliezen ten opzichte van den toestand bij de vulling'der vakken blijken gemiddeld 32 % te bedragen, dus slechts 6 % meer
dan bij de eerste bemonstering wordt gevonden. Zooals wij reeds
opmerkten, werd er in de monsters der eerste bemonstering in het
geheel geen koolzure kalk meer in de teellaag aangetroffen; in de
periode tusschen de eerste en tweede bemonstering komt 'er dus
geen koolzuur meer vrij tengevolge van de reactie tusschen koolzure kalk en den zuren humus. Wij zien in deze^sterke vermindering
der kalkverliezen dan ook een aanwijzing voor den invloed welke
er van dit C 0 2 is uitgegaan in de periode, voorafgaande aan de
eerste bemonstering.
,;
Kort na de tweede bemonstering is er opnieuw gekalkt en wel
deze keer in den vorm van poederkalk, dus calciumhydroxyde.
Dezelfde proefobjecten kregen toen resp. 3.0, 6.5 en 8.9 millival
kalk per 100 g grond. E r werden drie maanden na deze bekalking
grondmonsters genomen. De bereikte pH's waren resp. =5.4, 6.2
en 6.7. De resultaten omtrent de van deze bekalking teruggevonden
hoeveelheden worden in Fig. 3 weergegeven De gemiddelde lijn
OD heeft hierop betrekking. Met blijkt, dat er 14 % van de bij
de tweede bekalking toegediende kalkhoeveelheden uit de bouwvoor is verdwenen. Dit kalkverlies is dus veel la<*er dan er "-e663
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durende de eerste drie maanden na de- eerste bekalking wordt
gevonden. Men is allicht geneigd .dit toe te schrijven aan het verschil in gebruikte kalksoort. Bij de tweede bekalking werd immers
poederkalk gebruikt, waarbij geen of althans veel minder C O .
tijdens de reactie met den zuren humus zaKzijn vrijgekomen. De
omstandigheden na deze tweede bekalking verschillen echter ook
in ander opzicht van die, welke na de eerste bekalking voor deze
processen van belang zijn. De regenval gedurende 'de drie maanden
na de tweede toediening was veel geringer dan gedurende een even
groote periode na de eerste bekalking, n.l. resp. 157 en 370 mm.
Verder moet er bedacht worden, dat de eerste bekalking plaats
greep op 29 Juli en de tweede op 17 November, dus veel later in
het jaar. De veel lagere temperatuur gedurende deze laatstgenoemde
periode kan van grooten invloed geweest zijn op de hoeveelheid
C 0 2 , welke bij de ontleding van organische stof ontstaan kan 'zijn;
bij lage temperatuur wordt deze omzetting veel geringer. De invloed ,
van de kalksoort kan daarom beter gedemonstreerd worden bij de
'resultaten van de hierna beschreven potproef, waarbij de beide
kalksoorten tegelijkertijd aan den grond werden toegevoegd en ook
overigens onder gelijke omstandigheden op den grond inwerkten.
De kalkvcrliezen bij een bekalkingsproef met resp. mergel en poederkalk in Mitschcrlich potten.
De grond, die voor deze potproef werd gebruikt, is dezelfde als
bij de hiervóór beschreven vakproef. Deze proef werd oorspronkelijk opgezet om de snelheid van reactie van verschillende kalkmeststof fen met een zuren zandgrond na te gaan. De potten werden
niet bemest, terwijl er geen gewas op groeide; zij stonden op het
terrein van het Proefstation opgesteld en ondergingen alle wisselingen in1 weersgesteldheid; het water, dat door den grond heenzakte, kon yrij wegloopen. Een gedeelte der beschikbare gegevens
kon voor het .hier ;behandelde onderwerp worden gebruikt. De
grorid werd op 25 Nov. 1937 bekalkt met drie stijgende kalkhoeveelheden en wel resp. naar 6.3, 12.7 en 21.1 millival per 100 g
grond (overeenkomende met resp. 600a, 12000 en 20000 kg CaCO s
per hectare en 20 cm bouwvoor). De kalk werd vóór, het vullen
der potten zeer goed door den grond gemengd. Aangezien de grond
zeer droog was, werd er n a . d e menging wat water toegevoegd.
Deze maatregel verzekert een regelmatig doorzakken van het.regenwater door de gevulde patten. De resultaten der verschillende
bemonsteringen, voorzoover het de van de toegediende kalkhoeveelheden teruggevonden percentages en verder ook de door den humus
adsorptief gebonden kalk betreft, worden in Fig. 4 grafisch weergegeven. Er waren bij deze proef drie verschillende mergelsoorten
betrokken, waarvan wij de resultaten hebben gemiddeld. Tevens
hebben wij het gemiddelde genomen der percentages, welke voor
de drie objecten met stijgende kalkhoeveelheden afzonderlijk werden
gevonden ; ook bij deze proef hadden de kalkverliezen, betrokken
op de toegediende kalkhoeveelheden, een procentueel beloop. Elk
cijfer der mergelobjecten is dus het gemiddelde der cijfers van
negen potten, terwijl elk gemiddelde voor de poederkalkobjecten
betrekking heeft op de resultaten van drie potten. Het koolzure
kalkgehalte van de gebruikte mergels'oorlen was resp. 98.2, 91.9
en 99.1 %, dus gemiddeld 96.4 % ; het gehalte aan fijnmeel was
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resp. 73.7, 834 eu 79.4 %, dus gemiddeld
78.8% . De analysecijfers van de gebruikte poederkalk waren: 68 '*
CaO en fijnheid 99.6 °/o.

^

M
^o
^a
V/eken na de bekatking

Fig. 4.
De na de bekalking (25 Nov.1937) van den humus-zandgrond der potproef
teruggevonden kalkhoeveelheden in procenten van de toegediende hoeveelheden voor de achtereenvolgende bemonsteringen. De kolommen a hebben
betrekking op merge guten en de b-kolommen op de p o X X l k o b i e c t e n
De gearceerde gedeelten geven de als CaCO, in den A f S t e S b U ^
kalkhoeveelheden aan en de gezwarte gedeelten der kolommen hebben
betrekking op de door den humus gebonden kalk.
Percentage amounts of lime found back in the humous sandv soil oi the
pot experiment (black columns for the calcium
bounTtoShimusatd
hatched columns for he calcium carbonate still present in the samples) at
different dates after liming and zvhen using marl (a) and slaked UrneY(h)
respectively. For marl each data ii the average from Zie Jots with three
different quantities; for slaked lime from three The h,ll uL*if
changes in percentage of lime taken Jp by
telL^tffi^ffitte,
the total percentage of lime still present m the soil '

In Fig. 4 geeft de som van de gezwarte en de gearceerde kolommen het percentage van de toegediende kalkhoeveelheden aan dat
op de verschillende bemonstermgsdata nog in den grond aanwezig
was; de gezwarte kolommen hebben dan betrekking op de door
den humus gebonden kalk en de gearceerde kolommen geven aan,
welk gedeelte.-van de gegeven, kalk nog als koolzure kalk werd
er^gevonden. De gegevens voor mergel resp. poederkalk zijn
telkens naast elkander uitgezet (donker resp. licht gezwart aangegeven met a resp. b). Het gedeelte van de nog in de potten
aanwezige kalkhoeveelheden der poederkalkobjecten, dat niet door
den humus is gebonden., is in koolzure kalk omgezet
De eerste bemonstering greep vier weken na de bekalking plaats.
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Fig. 4 geeft aan, dat 81 %'van de als mergel gegeven kalkhoeveelheden op dat tijdstip nog in den grond aanwezig is. Bij de poederkalkobjecten is er dan practisch nog geen verlies aan kalk. Slechts
twee procent van de als poederkalk gegeven kalk is dan als koolzure kalk in de potten aanwezig; de rest is reeds gebonden aan
den humus op een zeer kleine hoeveelheid na, welke is uitgespoeld.
Bij de mergelobjecten is een vierde van de toegediende kalk nog
als koolzure kalk aanwezig, 56 % is door den humus gebonden en
de rest is uitgespoeld. Bij het hoogstgekalkte mergelobject komt
het verlies aan kalk overeen met ongeveer 4000 kg CaC0 3 per
hectare. Dit is voor een tijd van vier weken toch wel een buitengewoon groote hoeveelheid. Het verschil in kalkverlies tusschen
de beide kalksoorten treedt wel zeer duidelijk aan den dag. Dit is
toch wel een sprekend bewijs van den grooten invloed, welke het ,•
kooldioxyde, dat bij de reactie tusschen koolzure kalk en den zuren
humus vrijkomt, op de optredende kalkverliezen kan hebben.
De resultaten der volgende bemonsteringen, welke resp. 11j 21
en 47 weken na de bekalking plaats vonden, laten zien, dat de
verdere kalkverliezen bij de mergelobjecten nog gering zijn. Immers na bijna een jaar bedraagt dit verlies gemiddeld ongeveer
2
S % tegen 21 % na vier weken. De kalkverliezen der poederkalkobjeeten zijn in de maanden, welke op de eerste bemonstering volgen, wat grooter en bedragen tegen het einde van het jaar ongeveer
15 %. Bij de poederkalkobjecten blijven gedurende deze maanden
zeer kleine kalkhoeveelheden als koolzure kalk in den grond aanwezig. Bij de mergelobjecten wordt het maximum der aan den
hunius gebonden kalk ongeveer vijf maanden na de bekalking bereikt. Daarna neemt het gehalte van den grond aan uitwisselbare
basen reeds weer af ;ongeveer 5°/o van de toegediende kalkhoeveelheden blijft in het tweede halfjaar na de bekalking als koolzure
kalkresten in den grond aanwezig..Aangezien het gehalte van de
gebruikte mergel aan fijnmeel 78.8 °/o bedraagt, volgt hieruit, dat
een gedeelte, van de mergel, dat niet tot het fijnmeel wordt gerekend, in.de loop van het'eerste jaar na de bekalking wel met
den humus in reactie treedt.
Dit voorbeeld is wel zeer illustratief, voor het verloop van de
reactie van de aan den grond toegediende kalk met den zuren
humus. Een dergelijke wijze van,werken zal zeker aan beteekenis
winnen, wanneer er ook analyse's in het door den grond gezakte
water worden uitgevoerd.
.
.
Kalkverliesen uit de bouwvoor van kalkproef'veldengedurende het
eerste jaar na een bekalking. ., .
In aansluiting 'bij de hiervóór beschreven vak- en potproeven
kunnen wij dè kalkverliezen eens nagaan, welke er gedurende het
.eerste jaar na een bekalking bij kalkproefvelden, welke voor verreweg het grootste gedeelte op zandgrond zijn gelegen, optreden.
Een zestigtal proefobjecten (bestaande uit twee tot vijf parallellen), verdeeld over een vijfentwintigtal proefvelden, welke ver-spreid over geheel Nederland waren aangelegd, leenden zich voor
een dergelijke studie. In Tabel 2 worden deze proefvelden met
cenige karakteristieke gegevens vermeld. Het zal direct duidelijk
zijn, dat de in dit opzicht bij proefvelden verkregen resultaten met
een veel grootere fout behept zijn dan de gegevens, welke bij vak666

T A B E L 2.
Reg.
nr.

Pr. 24
I'r. 117
NGr. 33
W'F. —
W'F. iV7
\VF. 138
W'F. .139
W'F. 140
W'F. 141
OF. 202
OF. 204
l'O.. 3
PO. 4
ZGe. 13
Z. 46 '•
WB. —
WB. —
Pr. 145
D. 1
D. 2
OO. 351
OO. 353
OO. 355
Pr. 120
Pr. 151
Pr. 200

Näam van de
plaats

Opende
Elsloo
Slochteren
Veenklooster
Oudemirdum
Sondel
Harich
Oudwoude
Wijgeest
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en potpröeven worden verkregen, ondanks het feit, dat met gemiddelde .cijfers van verscheidene parallelveldjes gewerkt kan worden. Immers bij vak- en potproeven kunnen de hoeveelheden grond,
welke voor de menging met bekende kalkhoeveelheden worden
gebruikt, meestal worden gewogen, terwijl men bij bouwland met
een tamelijk ruw aangeven van de dikte van de bouwvoor en van
het volumegewicht van den grond moet genoegen nemen. Wanneer er echter vele gevallen kunnen worden onderzocht, kaii men
ook bij proefvelden wel een aardig beeld krijgen-van wat er met
de kalk na een bekalking gebeurt. Het zal dan meestal niet geoorloofd zijn om al te zeer stil te staan bij verschillen, welke tusschen de verschillende proefvelden afzonderlijk aan den dag treden.
Daarvoor zijn de zooeven genoemde cijfers te globaal vastgesteld
en is verder ook de bepalingsfout van het S-cijfer te grqot. Wijbeperken ons daarom tot een weergave van het totale beeld.
Fig. 5 geeft den samenhang tusschen de kalkhoeveelheden, welke
aan den grond werden toegediend en de hoeveelheid kalk, die ongeveer een jaar na de bekalking nog werd teruggevonden. Ook bij
deze proeven is de toestand der gekalkte objecten vergeleken met
het basengehalte van de daarbij behoorcnde ongekalktc objecten.
De teruggevonden kalkhoeveelheden zijn berekend uit de stijgingvan de (S + CaC0 3 )-cijfers tengevolge van de bekalking. De
kalkhoeveelheden zijn aangegeven in milligramaequivalenten per
100 g grond (bij ecu humusgehalte van 8 % en per hectare en
667
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Fig. 5.
De in monsters van proefvelden, ongeveer een jaar na de bekalking, teruggevonden kalkhoeveelheden (titratie van de 0.1 n HCl extracten) zijn uitgezet tegen de toegediende hoeveelheden en wel voor een zestigtal proefobjecten, behoorende tot 26 proefvelden. De cijfers zijn millival per 100 g
grond. De stippen hebben betrekking op bekalking met mergel en de
kruisjes op gebruik van poederkalk. De kalkverliezen bedragen gemiddeld
30°/i), maar kunnen wel oploopen tot 50% of meer.
Amounts of lime found buck after about a year (on the ordinate), against
the amount applied (on the abscissa), for 6o plots on z6 different experimental fields on various types of soil and under varying local conditions.
Figures in viUU-equivalents per ioo gr of soil. Average loss about 30 %,
average for extreme cases about 50%. .
Dots: limed with marl; crosses: slaked lime.,

per 15 cm bouwvoor komt één milligraniaequivalent per 100 g
grond overeen met 900 kg CaCO.,).
Het zal duidelijk zijn, dat er gemiddeld in het geheel geen kalkverliezen zouden zijn opgetreden (hierbij wordt dan de vorm,
waarin de toegediende kalk zich in de bouwvoor bevindt in het
midden gelaten), wanneer de stippen.zich met een zekere spreiding
mu de bissectrice van den rechten hoek zouden groepeeren. Dit
blijkt geenszins het geval te zijn. .De gemiddelde lijn door de
punten, welke globaal op het oog is getrokken, geeft aan, dat er
bij-al deze proefobjecten gemiddeld 30 % van de toegediende kalk
uit de bouwvoor is verdwenen. Dit cijfer komt dus vrij aardig
overeen met de cijfers, welke wij voor dergelijke kalkverliezen bij
de pot- en vakprdeven hebben •gevonden. Er kunnen echter nog
belangrijk grootere verliezen plaats grijpen. De lijn, die 50 % verlies aangeeft, demonstreert dit duidelijk. De verliezen schijnen
zelfs nog grooter te kunnen zijn. Men moet echter blijven be668

denken, dat de verschillende bepalingen, welke aan deze berekeningen ten grondslag liggen, met eeri groote fout behept zijn, die
zoowel positief als negatief kan uitvallen; hierdoor is het te verklaren, dat er ook punten links van de bissectrice gelegen zijn.
De stippen van Fig. 5 hebben betrekking op de gevallen, waarin
de kalk in den vorm van mergel werd gegeven; de kruisjes slaan
op proefvelden, waarop poederkalk als kalkmeststof werd gebruikt.
Er valt geen systematisch verschil in de ligging der kruisjes t.a.v.
de groepeering der stippen waar te nemen. Men zou naar aanleidingvan de resultaten der-potproef wellicht kunnen denken, dat de
kalkverliezen bij de poederkalkobjecten kleiner zouden zijn dan die
der mergelobjecten. Uit de bij de proefvelden gevonden resultaten
blijkt, dat men in dit opzicht geenszins mag generaliseeren. Verschillende factoren, waaronder vooral de weersomstandigheden
kort na de bekalking, zullen op het verloop der kalkverliezen uit
de bouwvoor ten zeerste van invloed zijn.
Het effect van een bekalking wordt voornamelijk bepaald door
het gedeelte van de kalk, dat adsorptief door den humus wordt
gebonden. Hieromtrent geeft Fig. 6 de resultaten! Deze gegevens
hebben op dezelfde proefobjecten betrekking als in Fig. 5 worden
behandeld. In Fig. 6 worden de toegediende kalkhoeveelheden uitgezet tegen de kalk, die ongeveer een jaar na de bekalking uit-
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Fig. 6.
Hetzelide als in Fig. 5, maar voor de door den humus uitwisselbaar gebonden kalk. Gemiddeld wordt 40°/o van de toegediende kalkhoeveelheden
niet door den humus gebonden (gedeeltelijk uit de bouwvoor verdwenen en
gedeeltelijk nog als CaCO.< aanwezig). Voor de uiterste gevallen is dit
percentage gemiddeld 70.
Amount_of lime (in milli-equivalcnts per 100 gr of soil) bound to the
humus in about a year (on the ordinate), against amount of Ume applied
(on the abscissa) for the same experimental material as in Fig. 5. Average
of lime not bound about 40%, extreme cases about 70%.
669

wisselbaar is geworden. De ervaring leert, dat in dit opzicht na
een jaar wel een maximum is bereikt. In Fig. 6 is op het oog een
gemiddelde lijn voor de aan den humus gebonden kalk getrokken,
liet blijkt, dat er gemiddeld 40 % van de toegediende kalk na een
jaar nog niet door den humus is gebonden ; Fig. 5 leert, dat verreweg het grootste gedeelte van de-niet'gebonden'kàlk uit de bouwvoor is verdwenen. In vele gevallen is het percentage van de toegediende kalk, dat door den humus van de bouwvoor is gebonden,
nog belangrijk kleiner. Voor de uiterste gevallen is de 30 %-lijn
getrokken; hierbij is dus 70 % van de toegediende kalk niet door
den humus van de bouwvoor uitwisselbaar vastgelegd. Voor deze
uiterste gevallen is de „liming factor" van Çhristensen en Toyborg
Jensen dus ongeveer 3. In verreweg het grootste gedeelte der gevallen is deze factor voor de Nederlandsche humusgrotiden echter
belangrijk lager. Bij het gemiddelde.cijfer van 60 % van de toegediende kalkhoeveelheid voor de aan den humus van de bouwvoor
adsorptief gebonden kalk moet er, theoretisch gesproken, 12/$ maal
zooveel kalk worden gegeven als er op het.laboratorium is bepaald
0111 den gewenschten kalktoestand te velde te bereiken.
Men zal inzien, dat het geven van dergelijke toeslagen boven
de op het laboratorium bepaalde kalkhoeveelheid als hiervóór
worden berekend gevaarlijk kan zijn. Ten eerste is het moeilijk te
voorspellen, aan welke uitspoeling deze groote kalkkwanta onderhevig zullen zijn, en ten tweede zou er kort na de bekalking een
veel te hooge pH kunnen ontstaan, zoodat daarvan schade voor de
gewassen zou kunnen uitgaan. Men doet dus veel beter om de
toeslag wat 1 'aan den lagen kant te houden. Men zal dan in vele
gevallen later nog wel moeten bijkaiken om de gewenschte pH te
bereiken.
,

. S A M E N V A T T I N G . , "•

De kalkverliezen, welke gedurende: de eerste maanden na een
bekalking van humus-zaudgrondeii optreden, werden bij vak-, poten veldproeven nagegaan. Deze verliezen werdeif berekend dooide toegediende kalkhoeveelheden te,vergelijken met het verschil in
het gehalte aan in o.1 n FIC1 oplosbare basische kationen (het
z.g.n. ( S -J- CaC0 3 )-cijfer, bepaald door titratie van de extracten) :
tusschen de gekalkte en ongekalkte objecten. Er wordt door laboratoriumproeven met vijftien onderling zeer verschillende'grondsoorten en bij stijgende kalkhoeveelheden aangetoond,. dat volgens
deze analysemethode en door een éénmalige extractie met 0.1 n
HCl gemiddeld 9 7 % van de gegeven kalkhoeveelheden teruggevonden wordt (zie Fig. 1 en ook Fig. 2 ) .
'
•.
De resultaten van een vakproef niet een zuren' humus-zandgrond
(1>[I 4.3 en liumusgehalte 14 % ) , -waarbij op de verschillende
objecten stijgende hoeveelheden mergel (tot 12000 kg CaCO, per
hectare en per 20 cm bouwvoor) waren- toegediend, toonen aan, ;
dat er drie maanden na deze bekalking (van 29 Juli tot 7 November) reeds 26 °/o van de toegediende kalkhoeveelheden, dus bij
het hoogstgekalkte object rondweg 3000 kg CaCO :i uit de bouwvoor is verdwenen, terwijl er geen koolzure kalk meer als zoodanig
in de bouwvoor voorkomt; 11 maanden later blijken deze verliezen
slechts 6 % gestegen te zijn. 13ij een verdere bekalking met poeder670 :
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kalk. wordt na drie maanden (17 November tot 24-Februari) een
verlies van 1 4 % gevonden (zie Fig. 3 ) .
'
Er wordt met nadruk op gewezen, dat er bij de reactie van
C a C 0 3 met zuren humus zeer veel C 0 2 wordt gevormd, waardoor het gehalte van het bodemvocht aan bicarbonaten zeer sterk
zal stijgen. Onder daarvoor gunstige weersomstandigheden (b.v.
sterke regenval korf na bekalking) zal er dan kalk als bicarbonaat
naar den ondergrond verdwijnen. Men kan dus verwachten, dat
onder bepaalde weersomstandigheden een bekalking met poederkalk (snelle reactie met vochtigen, zuren humus, waarbij er zeer
veel minder C 0 2 zal vrijkomen) geringere verliezen te zien zal
geven dan een bekalking met mergel. De resultaten van de vakproef mogen niet als bewijs daarvoor worden genoemd, aangezien
de beide bekalkingen resp. met mergel en met poederkalk onder
; zeer verschillende omstandigheden werden uitgevoerd.
De potproef met denzelfden humus-zandgrond geeft een aardige
vergelijking te zien tusschen kalkverliezen bij bekalking met mergel
resp. bij toediening van de kalkmeststof in den vorm van poederkalk (zie Fig. 4 ) ; de hoogste kalkgift komt bij deze proef overeen met 20.000 kg CaCQs per hectare (bekalking op 25 November). Vier weken na de"bekalking bedragen de kalkverliezen bij
de mergelobjecten 19 °/o, terwijl practisch alle als poederkalk gegeven kalk wordt teruggevonden. Bij de poederkalkobjecten is dan
practisch alle kalk door den humus gebonden (gemiddeld 2 % van
de gegeven kalk is als C a C 0 3 aanwezig); bij de mergelobjecten
is nog gemiddeld 25 °/oals CaCOé aanwezig, terwijl 5 6 % dooiden humus is gebonden. Na bijna een jaar zijn de verliezen bij de
mergelobjecten gestegen tot 25 % en bij de poederkalkobjecten
tot 15 %. Het maximum in het gehalte aan uitwisselbare basen
wordt bij de mergelobjecten 5 maanden na de bekalking bereikt
(5 % blijft als C a C 0 3 achter), waarna weer een daling optreedt.
•,' De kalkverliezen gedurende het eerste jaar na een bekalking zijn
tevens berekend voor een zestigtal proefobjecten (2 tot 5 parallellen), verspreid over 26'proefvelden (zie Tabel 2 ) . Het blijkt,
dat er dan gemiddeld 30 % van de toegediende:hoeveelheden kalk
uit de bouwvoor is-verdwenen. De verliezen kunnen echter ten
zeerste uiteenloopen en bedragen, globaal aangegeven, van 0—50 %
(zie Fig. 5). Er. wordt in dit opzicht geen systematisch verschil
gevonden tusschen mergel en poederkalk.
De stijging in p H wordt vnk bepaald door de aan den humus
gebonden kalk. De hierboven genoemde proefveldresultaten laten
zien, dat er een jaar na de bekalking (de maximale binding is
dan zeker bereikt) gemiddeld 40 % van de toegediende kalk niet
door den humus is gebonden (som van uit de bouwvoor verdwenen en de als C a C 0 3 achtergebleven kalkhoeveelheden). Ook dit
percentage kan zeer uiteenloopen en kan wel 7 0 % (gemiddelde
van de extremen) bedragen (zie Fig. 6 ) .
Naar aanleiding van de resultaten, welke bij de vak- en bij de
potproef worden gevonden, wordt er een beschouwing gegeven, of
het mogelijk is, dat deze groote kalkverliezen op rekening van naar
den ondergrond verdwijnende bicarbonaten geschoven kunnen worden. Men stuit dan op verschillende vragen, welke er toe animeeren
om over te gaan tot analyse's in het doorzakkende water. Aanname van een groote oplosbaarheid van de bicarbonaten voert tot
671
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de aanname van een belangrijke koolzuurontwikkeling uit de'ontleding van de organische stof, terwijl bij lagere G0 2 -spanningen
de oplosbaarheid van calciumbicarbonaat zoozeer daalt, dat de
waargenomen regenval onvoldoende is om de kalkverliezen in den
vorm van calciumbicarbonaat te kunnen verklaren.
Uit het voorgaande is wel duidelijk gebleken dat, ook wanneer
een laboratoriummethode op de juiste wijze aangeeft, welke hoeveelheid kalk door den humus moet. worden gebondeii om een
gewenschte pH-stijging te verkrijgen, er té velde een groote onzekerheid aanwezig is omtrent de vraag, in hoeverre de toegediende
kalk •inderdaad door den humus van de bouwvoor gebonden zal
worden. Een bekalkingsadvies, gebaseerd op laboratoriumonderzoek, moet dan ook meer worden opgevat als eén leidraad bij de
bekalking dan als een zeer precies voorschrift.
Losses of linie from the top soil during the first year after liming
. humous sandy soils.
.
Summary. _
Losses of lime in the first months after liming humous sandy
soils are estimated in small plot, pot and field experiments.' T o
this purpose samples of limed and unlimed plots are extracted
with o.i n HCl; these extracts are titrated. It is proved, that this
method gives reliable results (see Fig. i and Fig. 2 ) .
These losses of lime are very often high. In the small plot
experiment in the open in the course of three months 26 % of
the lime added (as marl) is leached to the subsoil (this corresponds
for the highest amount of lime with 3000 kg CaC0 3 ~per hectare).
Difficulties arise by explaining the causes of these losses. The
carbon dioxyde produced by the reaction between humus and added
CaCOs is, of course, an important factor. The losses of lime are
therefore much smaller in the period" after the first sampling (see
1'''&• 3)> t n e C a C 0 3 having then disappeared as such. The pot
experiment in the open gives also evidence of the importance of
Ibis factor, marl and slaked lime being compared in this experiment
under the same circumstances, (the highest amount of lime given
corresponds with 20000 kg C a C 0 3 per hectare). The losses of
the lime given as marl are, especially shortly after liming the soil,
much higher than when slaked lime was added to the soil (see
Fig. 4 ) . On closer examination however (in connection with rainfall and with the amount of C 0 2 , produced by the exchange reaction) this fact cannot be the only factor for explaining the high
losses of lime during such a short period of time. Decomposition
of the humus stimulated by,liming and producing C O . may be
assumed. Analysis of the drainage water however would have to
supply more accurate figures to give an explanation of the experimental facts.
In addition to these experiments, the results"of 26 lime,experi-'
mental fields were summarized. The average loss of lime in the
course of about a year after liming the plots is found to be 30 %,
with an average for extreme cases of about 50 % (see Fig. 5).
A systematic difference between plots limed with marl and slaked
lime respectively is not found (marl and slaked lime were not
compared on the same experimental fields). It will be clear, that
672
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weather conditions shortly after liming will have a great influence
on the results in this respect. The average amount of lime, which
is not hound by the humus in about a year, is found to be 40 %,
with an average for extreme cases of about 70 % (see Fig. 6 ) .
It will be clear from the above that, even when a laboratory
method gives reliable and sufficiently accurate indications as
regards the amount of lime-that has to be bound by the humus
to reach the desired rise in p l l , there remains a large uncertainty
as regards how much of this lime will actually find its way as
a calcium-humus compound.
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