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Physisch Bodemonderzoek,

door Dr. D. J . H I S S I N K ,
Directeur van de afdeeling voor algemeen
bodemkundig
onderzoek wan het Rijkslandbouurproef
station
l
ie Groningen ).
Iedere landbouwer en zelfs ieder die grond bezit, stelt een onderzoek in naar de physische geaardheid van de verschillende grondsoorten, d i e hij« bebouwt of bezit en hij onderscheidt dan o p grond
van dit onderzoek zijne gronden in lichte en zware gronden en in
d e verschillende nuances, d i e tusschen licht en zwaar in liggen.
Reeds een dergelijk onderzoek, hoe oppervlakkig dit ook moge
geschieden, geeft den landbouwer een vrij goed inzicht in verschillende eigenschappen van zijne grondsoorten en dat niet alleen
in physisch, doch eenigermate ook in chemisch en zelfs in biologisch opzicht. Hij weet, d a t a w a r e , stijve kleigronden moeilijk te
bewerken zijn; dat zij de lurht slecht binnenlaten, \»at tot verzuring aanleiding kan ge\*<,n.fc/-*iwijl ook in-t baeterieleven zich in
sommige gevallen in deze gronden niet zóó gunstig zal ontwikkelen, als hij wel wenscht ; maar hij weet ook, dat «Ie/e gronden rijk
zijn aan kleine bodemdeeltjes — de eigenlijke klei-substantie — en
dat deze deeltjes eene groote hoeveelheid voedende 'bestanddeelen
tevatten en vooral, dat kleigronden een groot absorptievermogen
bezitten, zoowel voor water als voor d e meeste voedende bestanddeelen. H e t bebouwen van deze gronden is dus meer een physisch
dan een chemisch vraagstuk.
Omgekeerd weet iedere landbouwer, dat zandgronden gemakkelijk te 1-ewerken zijn, doch weer in chemisch opzicht alle aandacht vragen — alleen bij zware bemestingen kunnen deze gronden
groote oogsten opbrengen.
Wanneer de wetenschappelijke bodemonderzoeker zich nu o p het
gebied van het physisch bodemonderzoek gaat bewegen, dan d:>et
hij dit natuurlijk om aan de praklijk adviezen te kunnen geven.
Vraagt, men zich nu af, in welke mate hem dit tot nu toe gelukt
is, d a n luidt het antwoord niet zeer bemoedigend. Men kan daartegen dan weer d e opmerking maken, dat de praktijk toch slechts
o p zeer ruwe wijze eene verdeeling kan maken in lichte en zware
gronden en aan deze opieerking, toevoegen, dat deze verdeeling,
wanneer, zij door der» pi. \<\<f''JËL lanues»nvter op het veld plaats
vindt, altijd van zeer subjectieven aar*' moet zijn. I n een streek
van zware gronden zal een minder zware Heigrond al reeds tot
de lichtere gerekend worden, terwijl d e kans bestaat, dat dezelfde
grondsoort, gelegen temidden van zandgronden, als zware Heigrond zal worden gekwalificeerd.
H e t physisch bodemonderzoek kan natuurlijk bij dit subjectieve
onderzoek eenige h u l p verleenen, maar het blijkt uit allerlei onderzoekingen van den laatsten tijd wel, d a t het practisch nut van dit
onderzoek nog niet heel groot is. Zoo heeft onlangs Carl Marquis
in de fniernationale Mitteilungen für Bodenkunde (Band V, ^ 9 1 5 ,
blz. 381—516) een zeer omvangrijke studie gepubliceerd, getiteld :
„Vergleichende Untersuchungen über die Methoden der Kohärenzbestimmung mit liesonderer Berücksichtigung der Kohärenzverhältnisse der M a r s c h b o d e n " . D e schrijver heeft getracht door
tal van methoden eenig inzicht te verkrijgen in de .»Bindigkeit"
of , , K o h ä r e n z " van de onderzochte grondsoorten, dus in datgene,
wat wij trachten te omschrijven met de begrippen licht en zwaar
zijn van den grond, maai' hij komt daarbij (blz. 511) tot deze
conclusie : , , D e r Landwirt kann also durch diese Methoden im
,,allgemeinen V u d a ; l>e>tütigV' 1halten, wa- _r auf Grund seiner
, , E r f a h r u n g e h bereits weiss und wa* ihn dazu geführt hat, die
,,Böden auf Grund ihrer Bindigkeit in leichte, mittlere und
„schwere einzuteilen". Dit klinkt nu wel niet zeer .bemoedigend,
m a a r Marquis laat er dan direct o p volgen : „ D a m i t soll der Wert
„ d e r in Rede stehenden Verfahren durchaus nicht herabgesetzt
„ w e r d e n , denn es ist gar nieht verwunderlich, dass auf einem
„ G e b i e t , auf dem die w i ^ ' n s r h a f t l i c h e Forschung sich noch
„ d e r a r t i g tastend bewegt, die ersten Untersuchungsverfahren
„ k e i n e K l ä r u n g zu bringen vermögen". Marquis spreekt over
zijne onderzoekingen als eerste schreden o p den weg, als „erster
„ E i n b l i c k in das neue Gebiet, auf deivn Erfahrungen sich dann
„ d i e weitere Forschung g r ü n d e t " .
Zeer duidelijk omschrijft Marquis verder, wat naar zijne meening het doel van het physisch bodemonderzoek is en d a n blijkt,
hoe ver men nog van het bereiken van «lit doel af is. „ N u n kommt
„ e s dem praktischen Landwirt aber gar nicht so sehr darauf an
„ z u erfahren, welcher von nvhreren Böden der bindigere, welche
"„der losere i^t : da<> weisst er schon ungefähr aus E r f a h r u n g .
„ E r will v i H n v h r darüber Aufklärung haK-n, Kd welchem Wass e r g e h a l t ein bestimmter Boden für die Bearl**itung im günstig,.sien Znstand ist, oder durch welche Stoffe er die Kohärenz
„verbessern kann. Darüber vermögen die besprochenen Methoden
„ e n t w e d e r gar bu'ne oder nur sehr unsichere, vielleicht c ogar
„falsche Auskunft zu g e b e n ; «las Liauchr nach allen vorhergegang e n e n Besprechungen nicht nv-hr Ivgwie^n zu w e r d e n " .
Tk meende goed te doen deze beschouwingen te laten voorafgaan aan eene l>espreking van No. 1 der ,,Mededeelingen van het
Laboratorium voor Agrogeologie en Grondonder/o-dg -, welk
nummer een onderzoek U'vat van den chef van flit lal oratorium»
Dr. E . C. Jul. Mohr. oy* r _ ] V methoden van A t ! e n < r g ter bel
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„ p a l i n g van consistentiecijfers en uitkomsten daarmede verkregen
„ a a n gronden van J a v a en M a d o e r a " .
I n eene inleiding zet D r . Mohr in het kort de bedoeling van dit
onderzoek uiteen. D e schrijver wijst ook o p de fouten, die bij eene
subjectieve beoordeeling van den bodem van de zijde van de praktijk gemaakt worden. Wil men komen tot objectieve vergelijking
en beoordeeling — en dat is toch steeds, zegt D r . Mohr, de t a a k
der wetenschap — d a n is er noodig een maatstaf. Groot en klein
meet men met meters, enz. ; rijk en arm met guldens ; tijd met
jaren — kortom, alles meet men met maten en drukt de objectieve
uitkomst uit in getallen. E n nu : licht en zwaar van den grond ?
D e publicatie van D r . Mohr wil nu eene bespreking geven van
eenige getallen, die een antwoord o p deze vraag moeten geven.
D e nieuwe maten, noodig om de physische grootheden van den
bodem te meten, zijn vooral door den onlangs gestorven Zweed
D r . A. Atterberg ( K a l m a r ) in de laatste jaren nader onderzocht.
Dr. Mohr volgt in hoofdzaak de werkwijzen van AtterK-rg, »loch
voegt d a a r a a n eigen beschouwingen en* hypothesen lue. D a a r n a
wordt medegedeeld, welke resultaten met N e d . - I n d i s c h e gronden
verkregen zijn en tot welke algemeene uitkomsten deze resultaten
geleid hebben.
Uit den aard der zaak is het niet wel mogelijk eene publicatie
als deze van Dr. Mohr te bespreken, zonder vooraf eene definitie te geven van de nieuwe begrippen, die er in voorkomen. Men
kan niet over vloeigrens, kleefgrens, bewerkbaarheid, enz. spreken, zonder eerst vooraf duidelijk omschreven te hebben, wat
men onder deze grootheden verstaat. I k zal trachten aan de hand
van D r . Mohr's publicatie dit zoo kort mogelijk te doen.
Vloeigrens.
Als weinig grond met Veel water wordt gemengd,
zullen alle gronddeeltjes wrel aan alle kanten door water omgeven
zijn. L a a t men nu den grond bezinken en het water, dat afloop-ii
wil, afloopen, dan komen de .gronddeeltjes tegen elkander aan
te liggen, m a a r alle capillaire ruimten zijn dan nog met water gevuld. Zoolang de uronddeelt jes nogr volledig door water omgeven
zijn, is het geheel «hin vloeibaar. Bij vermin«lering van het watergehalte beginnen do gronddeeltjes elkaar meer en meer te raken,
d e ma>sa wordt dikker en dikker vloeibaar en zoodra de deeltjes
overal tegen elkaar aan liggen, houdt het vloeien op en is d e vloeigrens bereikt. 'Onder „t-lneigrej/s" wordt nu verstaan de-hoeveelheid water (ontwijkend toi 1 ^5° Cel.dus), «lie den grond in dezen
toestand bindt, betekend in procenten van de overgebleven droge
stof. Dr. Mohr vond! cijfers voor de vloeigrens tus-chen 14 en
1 7 ; in.
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Het oogenblik, dat in een grond, waarin de deeltjes tegen elkaar
aan liggen, alle capillaiivn gevuld zijn, is ook reeds uit andere,
oudere onderzoekingen b e k e n d ; toen noemde men den grond in
dezen toestand verzadigd met water en het vastgehouden water
heette de watercafaeiteit.
Bijgevolg' n v e t e n watercapiciteit en
vloeigrens zich vrijwel dekken, wat dan ook bij de onderzee-kingen
van D r . Mohr vrij aardig uitkwam.
Uitrolgrens. Sommige gronden zijn plastisch, d. w. z. zij laten
zich vormen, zonder te scheuren. Met water aangemengd tot een
deeg laten deze gronden zich in allerlei vormen kneden en tot
draden uitrollen, die men weer bijeenvoegen kan tot eene kneedbare massa. Tijdens dit uitrollen verlie.-t de l*>demma»a water en
eindelijk komt het oogenblik, w r aarop nog slechts z<>o weinig water
aanwezig is, dat de d r a d e n bij het uitrollen scheim-n. /«iowel
overlangs als overdwars. De* uitrol grens 4 ' ^ a n Ivieik*". Onder
„uitrolgrens"
wordt nu verstaan de hoeveeiVid water (ontwijkend
0
weer bij 1 2 5 Celsius), die de grond in dezen u v s t a n d bevat, berekend in procenten van de overgebleven droge stof. Afgezien
van de gronden, die geen plasticiteit vertoonen en dus geen uitrolgrens hebben, vond Mohr voor deze grens cijfers tusschen 18
en 136.
Plasticiteit.
Atterberg verstaat nu onder plasticiteit het verschil tusschen vloeigrens en uitrolgrens. Voor Neil.-Indische
gronden vindt men daarvoor cijfers tusschen 3 en 53.
Kleefgrens.
Het is een beken*1 ver.-ehijmel. »lat de meeste
gronden bij een zeker watergehalte aan de werktuigen, waarmede
zij bewerkt worden, kleven. H œ droger de grond wordt, h« e
minder hij kleeft. Eindelijk komt een punt, waarop de grond niet
meer kleeft en het gehalte aan water, dat de grond op dit oogenblik bevat, wordt kleefgrens geno-md.
Zoolang de grond zooveel water H-vat, dat hij kleeft, is de
grond practisch niet te bewerken, tenzij men er zulk een dunnen
brij \\m maakt, dat het weer wel gaat. zooals dat bijv. bij de
sawahl-ewerking het geval is. Om droog govd L-werkbaar te zijn,
moet de grond dus minder water levalten dan met de kleefgrens
correspondeert. Anderzijds moet men L>v< n de uitrolgrens blijven,
aangezien anders de grond te stijf en te hard wordt. D e marge
tusschen kleefgrens en uitrolgrens is dus ]ivt gebied, waarbij de
gronden zeer g<*-d bewerkbaar zijn. D r . Mohr -telt v<x>r dezen
afstand de bc;-/erhhaarJieid te noemen.
Nu is hiermede n:ct gezeg d. dat alle* gronden buiten
<:e nier
genoemde grenzen (Kleefgrens en U i t r o L n n>) niet bewerkbaar
zouden zijn. In de eer>te plaats zijn alle L.n.>mï«-n. die ueen kleefgrens l*vitten. zeer gemakkelijk l^wvrkbaar. omdat dan in <\<'n
regel alle plasticiteit ontbreekt. Maar <r zijn o»k gronden, «be
beneden de uitrolgrens nog goed bewerkbaar blijven, omdat ïi\
dan verkruimelen en ni«-t tot harde khüten mdn»
i1
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Omslagpunt. Wanneer men na de bepaling van de uitrolgrens
de uiteengerolde en verbrokkelde draden op een plaatje laat uitdrogen, dan ziet men op zeker oogenblik de kleur van de korrels
plotseling lichter worden, omslaan —- vooral als men een paar
korrels fijndrukt. Het omslagpunt is bereikt. Het is het oogenblik, waarop het capillaire water tusschen de gronddeeltjes opraakt en de vochtmantel der deeltjes zelve gaat verdampen, om
plaats te maken voor lucht. Onder het omslagpunt van een grond
verstaat men dus weer het gehalte aan water (ontwijkende bij 125 0
Celsius), uitgedrukt in procenten van de achterblijvende droge
stof, hetwelk de grond bij de beschreven kleurverandering nog
bevat.
Zoodra het capillaire water op is, houdt men alleen het vocht
over, dat op de gronddeeltjes verdicht is. Dit vocht is echter,
aldus Dr. Mohr, hetgeen andere onderzoekers (vooral Mitscherlich) reeds hebben nagegaan en de hygrospiciteit noemen. Omslagpunt en hygroscopiciteit moeten dus niet ver van elkander afliggen.
Maximale watervoorraad. Dr. Mohr meent nu in het verschil
tusschen vloeigrens ( = watercapaciteit) en omslagpunt ( = hygroscopiciteit) een belangrijk cijfer te zien. De vloeigrens is de
bovengrens, waartoe het overtollige water nà een regenbui afloopt; de hygroscopiciteit is de ondergrens, waarbij water iii den
grond voorkomt, anders dan verdicht op of in de gronddeeltjes.
Bijgevolg heeft men hier voor zich — zegt Dr. Mohr •— de grenzen, waarbinnen er water in den grond i s , dat voor de plantenwortels opneembaar is. Vandaar het voorstel om het bedoeld verschil den maximalen watervoorraad te noemen.
Ik mœt hier de opmerking maken, dat de voorstelling van
Dr. Mohr, als zou de boven het hygroscopisch gebonden water
aanwezige watervoorraad geheel voor d e planten beschikbaar zijn,
niet juist is. Misschien doet men beter voor den watervoorraad te
nemen : vloeigrens verminderd met driemaal omslagpunt (hygroscopiciteit) 1 ).
Ten slotte bespreekt Mohr nog eene grootheid, nl. de krackt van
samenhang, dat is de kracht noodig om grondkluiten, dooHndroging ontstaan, te breken en te vergruizen. Mohr gebruikt hiervoor
een door Atterberg verbeterd apparaat. Zonder afbeelding laat
zich dit toestel moeilijk beschrijven.
Ik kan hier niet nalaten op het reeds aangehaalde werk van
Marquis te wijzen. Volgens Marquis (blz. 489) ,,hat Kühne mit
,,seinen jüngst veröffentlichen Versuchen einen völlig neuen Weg
»»zur Ermittelung der bei der Bodenbearbeitung auftretenden
,,Zugwiderstände betreten" en Marquis koestert de gegronde
hoop (bladz. 516) ,,dass das Verfahren Kühnes dasjenige ist, das
,,im Verlauf weiterer Forschungen zu den einwandsfreiesten
„Resultaten führen 'wird, die wir augenblicklieh überhaupt er,,warten können 11 . Hierbij is niet alleen de aandacht op de publicatie van Marquis en' de methode van Kühne gevestigd, .mM*,..
hiermede is tevens duidelijk aangetoond, dat nog niet te veel
waarde aan de cijfers, die de knvht van samenhang aangeven,
gehecht moet worden.
In het tweede gedeelte van zijrne publicatie deelt Dr. Mohr de
uitkomsten mede, met de verschillende grondtypen van Java en
Madoera verkregen. Ik zal uit dit gedeelte enkele grepen doen.
De licht verweerde aschgronden kenmerken zich o. m. daardoor,
dat de kleefgreus boven de vloeigrens ligt ; deze gronden zijn dus
allen nat gemakkelijk 'bewerkbaar. De minst verweerde onder
deze gronden bezitten nog geen kracht van samenhang, d. w. z.
dat zij- drogende nog niet pakken. De iets meer verweerde onder
deze aschgronden geven daarentegen hooge cijfers voor de kracht
van samenhang. Dit type van gronden is het, dat nijgt tot vertuffen, tot tufvorming aan de oppervlakte. Mohr noemt nu de
eerstgenoemde gronden — dus de minst verweerde — nat- en
droog-licht en de iets meer verweerde aschgronden nat-licht en
dr oog-zwaar.
Daarna worden behandeld de gele en geelbruine laterietachtige gronden uit jongvulkanisch materiaal en de roode gronden uit meestal wat ^uder jongvulkanisch materiaal.. Kenmerkend voor al d e » gronden zijn de h<x>ge cijfers voor de vloeigrens
en de kleefgrens en ook voor het omslagpunt, terwijl de kracht
van samenhang bij sommige gronden matig hooge waarden tereikt, bij andere geheel ontbreekt. Vooral is flit liet geval, naarmate men hooger in het gebergte komt. Daar vormen deze gronden
meer en meer korrels, die zich als zand gedragen; d. w. z. de
plasticiteit verdwijnt eerst, vervolgens het kleefvermogen. Meer
in het bizonder worden l>esproken een viertal gele gronden uit
het gebergte met hooge vloeigrens (watercapaciteit van 80 tot 175)
en een hooge kleefgrens (van 79 tot 217). Ook het omslagpunt en
de hygroscopiciteit zijn hoog (van 32—82). De beteekenis van dit
alles is deze :
Hooge vloeigrens : de gronden nemen water op als een spons.
Geringe plasticiteit en hooge kleefgrens : gemakkelijk te bewerken gronden ; kleven bijna nooit aan de werktuigen. Hoog omslagpunt : ondanks dat de gronden zoo makkelijk het water opnemen, kunnen de cultures aan watergebrek lijden. In de praktijk zegt men, dat deze gronden het water opzuigen als een spons,
maar dat het water er zóó door heen loopt. Dit laatste is maar
ten deele juist. Ken gr<x>t deel van het water wordt vastgehouden,
(Joch op zoodanige wijze, dat de planten er niet veel aan hebben.
Tot zoover Dr. Mohr.
Toch is het opmerkelijk, dat de maximale watervoorraad (watercapaciteit min omslagpunt) vooral bij de vier besproken gele
"ebergtc-gronden zeer groot is, niettegenstaande het hooge omslagpunt. Dit wordt natuurlijk veroorzaakt door de zeer hooge
waarden van het aftrektal, de feŒ£grens of watercapaciteit. Maar
men ziet hieruit, dat hooge cijfers voor den maximalen watervoorraad nog niet 1«leekenen, dat ook in tijden van droogte — en daar
% l i t »pm wtiktl Dt Bodem m V » Gortou's hüdrefc, 1©êml f1913)
Mi. fr.

2 J u n i 191Ó, JNo 2 2 .

gaat het toch om — de planten niet spoedig watergebrek zullen
krijgen.
Ten slotte nog een enkel woord over de sedimentaire gronden.
Ik laat dit gedeelte hier in extenso volgen en voeg er de tabel bij,
opdat men ook eenigen indruk omtrent de verschillende cijfers
krijgen kan.
,,Het is hier, in deze verhandeling, nu niet de plaats, om de
eigenschappen dezer gronden uit hun herkomst af te leiden ; maar
op een punt moet ik in dit verband wèl wijzen.
Als stroomend water deelen van een residuairen grond meeneemt, en er later een alluviale afzetting mee vormt, dan oefent
het daarbij verschillende werkingen uit, die het sediment- -anders
doen zijn dan de primaire grond was :
i° .blijven grint en grof zand hoogerop liggen ;
2 0 . gaat het allerfijnste, colloïdale deel voor een groot deel
naar zee ;
3 0 . wordt alles wat zwevende, of rollende over den bodem der
rivier wordt getransporteerd, ter dege- 'gemengd ;
4 0 . wordt alles wat maar water kan opnemen in een staat van
hoogste hydratatie gebracht.
<
Het resultaat is dan ook in de vlakten in den regel, dat de sedimentaire gronden homogener zijn, zandarmer, maar rijker aan
stofzand en stof. De invloed op de Atterbergsche cijfers, is
onmiskenbaar.

en belangrijk moet worden gewijzigd en uitgebreid". Zoo kan een
grond met 10 % fijnste fractie zwaar zijn, met 60 % daarvan echter
beduidend lichter, wanneer hij slechts voldoende rijk is aan colloïdaal ijzeroxyd. Colloïdale humus maakt den grond insgelijk minder plastisch, maar niet zoo sterk als het (bruine) ijzerhydroxyd.
Het is dus de samenstelling van de fijnste fractie, die beslist en
deze laat zich eenigermate aan de kleur beoordeelen. Is ze :
bruin of bruingeel, dan is de grond licht ;
licht of donkerrood, dan is de grond minder licht ;
grauwgrijs, dan is de grond zwaar.
Ik moet toch even opmerken, dat de werking van ijzerhydroxyd
en humus op de zwaarte van den grond toch ook in Europa wel
bekend is. ik volsta hier met verwijzing naar de betreffende literatuur (zie o.a. Cultura, Jrg. 27 (1915)^ blz. 91 en verder naar
mijn voordracht over de Methode van het mechanisch bodemonderzoek, gehouden voor de vereeniging ,,Studiebelangen" te Wageningen (Naschrift, blz. ^8 en 39), waarvan ik gaarne exemplaren
ter beschikking van belangstellenden stel).

Ik wil deze korte bespreking van de publicatie van Dr. Mohr
niet besluiten, zonder mijnerzijds eenige opmerkingen te maken,
die meer in het bizonder gericht zij-n tot de practici onder de lezers
van dit blad, maar die misschien ook voor den wetemchappelijken
onderzoeker belangrijk genoeg zijn om gelezen te worden.
Zij, die den landbouw practisch beoefenen, zijn uit den aard
V I I I . Sedimentaire gronden.
der zaak geneigd in de allereerste plaats de vraag te stellen, wat
zij nu aan deze onderzoekingen hebben. Tijdens mijn verblijf in
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voor den planter moeilijk is, terwijl hij voor tal van vraagstukken
Vergelijkt men f | e cijfers 229 met die jm den bijbehoorendçn.
staat en op groote» moeilijkheden bij cte cultuur stuit, maar steeds
grond 1001—1005 (dat is een geelbruine iaterietgrond), dan blijkt
vol vertrouwen op de resultaten van het onderzoek der proefer niet zoo heel vee! vevsçhil te/oesfään. Door dat wat van de
stations te blijven wachten. En des te moeilijker zal hem dit
fijnste fractie weg is, is de kleefgrens gestegen en de hygroscopivallen, naarmate de wetenschappelijke onderzoeker zich verdiept
citeit wat gedaald ; maar omslagpunt en krimpgrens zijn gestegen,
in vraagstukken van theoretischen aard, waarvan het verband
hetgeen aantoont, dat we hier met grovere deeltjes te maken liebmet d e praktijk, althans voorloopig, nog verre te zoeken is. Maar
ten, die ook weer van eolloïdalen aaxd zijn, en meer gelijken op
de planter zal zich dan moeten indenken in de op het eerste gezicht
bruingele berggronden. De kracht van samenhang is ongeveer
wel wat paradoxaal lijkende woorden van den grooten onderzoeker
dezelfde gebleven.
Boltzman, dat ,,die Theorie Quintessenz der Praxis ist", dat
No. 1343 werd in deze tabel voornamelijk opgenomen, omdat
het dus juist de theorie is, waar het in de praktijk op aankomt,
dit monster een paar honderd M. noordelijk van de K. Serang
dat de praktijk het zonder die theorie op den duur niet stellen kan.
werd genomen, ter hoogte, waar No. 1341 evenveel Zuidelijk van
Wat ik hier neerschrijf, krijgt wel eenige meerdere beteekenis,
die rivier werd gestoken. Men ziet, welk een verschil het maakt,
wanneer men den open brief leest, door den heer G. A. Alberts
of de grond van den Moeriah is afgekomen, dan wel door de
in het Soer. Handelsblad aan zijne medeplanters gericht. Volgens
K. Serang uit 5t kalk- en mergel-materiaal is opgebouwd. De
den Heer Alberts dreigen de proefstations aan verval van krachten
onderlinge afstand der beide monsters is misschien 400 M.
te gaan lijden en 'dit eenig en alleen door gebrek aan belangstelDe Krawangmonsters zijn zeer leerrijk, omdat 2170 en 1410
ling en door de weinige appreciatie van de zijde van hen, voor
veel lutum bevatten, 2166 evenveel lutum, stof en zand heeft,
wie deze instellingen in het leven geroepen zijn. Zoo zijn — om
en 2167 voor 2 / 3 uit stofzand bestaat. Bovendien is 2170 zeer
slechts één voorbeeld te noemen — aan het Malangsch Proefhumeus. Dit verklaart het verk>op der' vloeigrens-cijfers en der
station slechts 43,000 van de 91,000 bouws aangesloten. Het
plasticiteit, alsook der kleefgrens.
schrijven van dim heer Alhert.s zal zeker er to«* bijdragen, de prakMerkwaardig is nu echter hoe gelijktijdig <le kracht van samentijk meer waardeering, beter gezegd, meer geduld voor het werken
hang in absoluut drogen toestand-in volkomen oYngekeerden zin
der proefstations te leeren hebben. Moge ook mijn artikel eenigerverloopt; een verschijnsel, hetwelk de Demaksche gronden volmate in 'dem richting werken.
komen gelijksoortig vertoonen. Dit wil dus zeggen :
Wageningent 5 Mei 1916.
Colloïdale klei mag het bindmiddel bij uitnemendheid zijn,
en dit in natten toestand volkomen tot ieder gehalte in den
# • • •
grond, — als de grond -droog is, gaat, boven zekere grens, met
vermeerdering van d e Hei de samenhang verloren, de grond barst
Resistance in Tobacco to f i t root-rot disease,
en valt uiteen. Vandaar, dat gronden, die droog de hardste Muiten
door JâMEs JOHNSON.
geven, dezulke zijn, die, naast een flink gehalte aan klei een even
Phytopathology ¥ 1 , Pag. ïéf—181.
flink gehalte aan stof en stofzand bevatten.
Welnu, dit komt, afgezien van de beide eerste gronden, wier
Hoewel het wortelrot van de tabak, dat veroorzaakt wordt door
type hier eigenlijk niet bij behoort, bij alle vermelde sedimentaire
de schimmel Thielavia basicola, in onze koloniën niet voorkomt,
gronden voor ; en daarom hebben zij ook allen, naast een omslagis het toch van belang, dit artikel te vermelden, daar het weer
punt van 16 tot 17, een hygroscopiciteit van 18 tot 8 en een krimpeens duidelijk toont, hoeveel men reeds in de V. S. Noord-Amerika .
grens van 15 tot 7, een breekgewicht in luchtdrogen toestand
bereikt heeft met het kweeken van tabaksrassen, die tegen een
van 26 tot 37, en in absoluut drogen toestand van 38 tot 96. Geen
bepaalde ziekte resistent zijn.
wonder, dat men op deze grondtypen weinig of geen polowidjo
De ziekte komt in de staten Wisconnsin. New-Vork, Pennsylvindt in den drogen Oost-moesson ; zij zijn praktisch, zonder eenige
vania, Kentucky voor, doch ook op Cuba. Zij blijkt dus in de
bevloeiïng niet te bewerken. Overal ligt het omslagpunt lager
tropen op te kunnen treden. In Europa is zij uit Italie1, Duitschland,
dan de hygroscopiciteit, hetgeen werd beschouwd als een bewijs
Frankrijk en België bekend.
van buitengewoon dichte aaneensluiting der deeltjes bij het inDe schimmel woekert in de dikke en dunne wortels» belemmert
drogen.
den watertoevoer tot de plant, zoodat deze zich slecht ontwikkelt
en de bladeren verwelken en soms afvallen. In vele gevallen
No. 1391 en 1511 zijn betrekkelijk zandrijk ; vandaar dat zij
overwint de plant, doordat zij nieuwe wortels boven de aangetaste
in natten toestand nog een positief surplus toonen (d. w. z., dat
plek vormt ; de bladoofst is dan echter toch aanmerkelijk geringer.
de kleefgrens hooger ligt dan de vloeigrens) e n ^ u s niet al te
Peglion, een Italiaan, vermeldde reeds in 1897 dat verschillende
zwaar zijn. Alle andere gronden mag men gerust èn nat-zwaar
variëteiten van tabak in zeer verschillende mate gevoelig zijn voor
èn droogzwaar noemen".
de ziekte. Andere onderzoekers hebben «ich er toen mee bezig
gehouden nieuwe kruisingen te maken, en zij slaagden er werkelijk
Dr. Mohr wijdt dan nog enkele woorden aan de vraag, in hoein, ongevoelige rassen te kvveeken (Italia X Kentucky, Moro X
verre uit de mechanische samenstelling of textuur van âen grond
Kentucky, e. a.). In 't algemeen bleken in Italië de inheenische
(slilx^urve) tot licht of zwaar zijn geconcludeerd kan worden en
rassen veel meer resistent dan de geïmporteerde Amerikaansche.
zegt, dat dan blijkt, dat ,,de oude middel-europeesche formule :
John>on ging nu in Canada en Wincounsin het gedrag van verhoe fijner de grond, hoe meer klei, (h^ te zwaarder ! te kort schiet
" B !)»».'
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