HARDE EN ZACHTE FOSFATEN EN HUN ZOGENAAMDE OPLOSBAARHEID

Debenaming„harde en zachte"fosfaten is
aan liet maalprocédc ontleend, dat aan de
behandeling met zwavelzuur voorafgaat
bij de fabricage van „superfosfaat".
De fosfaatlagen, die de grondstof vormen
voor dit proces, hebben overwegend een
organogeneoorsprong enzijn inhun habitusenigszins verschillend. Waarin die verschillenbestaanzalinditartikel beschreven
worden. Een duidelijke grens, waarboven
men van „harde" en waar beneden men
van „zachte" fosfaten kan spreken, is niet
aan tegeven.Wel kan men zeggen, dat de
lagen in Algiers zachtere fosfaten leveren
dan die in Marokko en deze weer zachter
dandieinFlorida,dieweerzachterzijndan
demagmatischefosfatenb.v.uitKola.Doch
deze feiten definiëren de termen hard en
zacht nog niet.
Omdat in delaatstetijd gemalen ruwe fosfaten voor zure gronden worden aanbevolen,komendetermenhardenzachtweer
naar voren in landbouwkundige zin. Men
tracht nl. door een chemische analyse een
kenmerk tevinden voor de landbouwkundige werking met behoud van de termen
hard enzacht.
Dehardefosfaten zouden dan een geringer
effect hebben dan de zachte. Wij zullen
aantonen, dat men daarmede niet op de
goedewegis.
Menisminofmeervergeten,datdegrondleggers van de kunstbemesting steeds naar
vorenhebbengebracht,datdeinwater oplosbarevoedingszouten de besteen vlugste
werking hebben. Toen bleek, dat het zeer
fijngemalen Thomasslakkenmeel, dat niet
in water oplosbaar is, ondanks een hoog
gehalte aan kalk en ondanks de aanwezig-

heid van ijzer, toch eenbruikbare meststof
was, heeft men naar een scheikundig kenmerk gezocht om dit feit teverklaren. Het
isPaulWagnergeweest,diebijzijn proeven
vond, dat die slakkenmelen, welke bij de
behandeling met 2%-ig citroenzuur het
hoogste percentage fosforzuur in oplossing
brachten, ook de beste landbouwkundige
werking vertoonden.
Dit materiaal-kenmerk geeft geen verklaring voor de werking in de grond. Menis
door Wagnerswerk onder desuggestiegekomen, dat de zogenaamde oplosbaarheid
in citroenzuur ook een kenmerk zou zijn
voor de werking van het ruwe fosfaat, dat
in water eveneens onoplosbaar is.
Schuck (1) zegt inzijn bekendeboek „Die
FabrikationdesSuperphosphates"van1926:
„Gegen dieVerwendung der 2%-igen CitronensäurealswertbestimmendesLösungsmittel für Rohphosphate und Glühphosphate kann man mit Recht Bedenken haben. Die Methode ist in 1898von Wagner,
Darmstadt, lediglich für die Untersuchung
des Thomasmehles empfohlen worden, da
diesesam richtigsten denvegetativen Wirkungswert der Thomasmehlphosphorsäure
zum Ausdruck brachte. Das dies für die
Rohphosphate und Glühphosphate zutrifft,
müsste erstens noch bewiesen werden.
Dezeuitlating van Schlichtisnog evenjuist
als30jaargeleden.Menkanzelfsnuverder
gaan en opmerken, dat sedert Wilhehnj(2)
in 1931over „Die Ursachen der Wirkung
des Thomasmehles" schreef, ook de zogenaamde oplosbaarheid in 2%-ig citroenzuur van slakkenmeel geen bepalend kenmerk voor het landbouwkundig effect «s
gebleken. Bepalend is de hydroliseerbaar-

heidvanTetrafosfaat, datinkristalvormin
de slak voorkomt en de hydroliseerbaarheid van het Ca-silicaat, dat bij zeer hoge
temperatuur en snelle afkoeling daarna is
gevormd. Door dezehydrolyse (diein een
milieuvankoolzuurontwikkeling verloopt)
ontstaat o.a. Calc. Monofosfaat, terwijl de
door hydrolyse gevormde kalk het ijzer
desactiveert.Daarbij komt, dat sporen colloïdaal Si0 2 de fosforzuur-opname stimuleren.
De kennis van dit laatste feit danken wij
aanLcmmcrmannendefundamcntclcondcrzockingen van Gaarderen Grah Nielsen (3).
Hieruit blijkt, dat stoffen, dieniet in water
oplossen en toch alsmeststofwerking hebben, in de grond veranderingen moeten
ondergaan om de plantenvoedcnde bestanddelen in water oplosbaar te maken.
Hockomt PaulWagnernu aan het 2%-igc
citroenzuur?
Hijontdekte,datdiemelen,welkeeenhoog
gehaltehebben aan SiOa ook het best werken en het meeste P 0 4 in oplossing brengen,wanneerzemetcitroenzuur behandeld
worden.Ditwasoorzaak,datdehoogovens
zand in de gloeiende slak brachten, dat in
dewitgloeiendemassaalsbotersmolt.Werd
deze slak na afkoeling volgens Hoyermaun

fijngemalen,dan werd het een beste meststof.
Men bepaalde toen, dat over een zeef van
Amandus Kahl no 100gezeefd, maar 10%
daaropmagblijven liggenwildestofaande
eisen van een goede werking voldoen.
Men besefte niet, dat dezeeisop een ruwe
empirie berust en men heeft daarom nooit
een bepaald fracticspcctruin aangegeven,
hoewel men zeer goed wist, dat de zogenaamde oplosbaarheid, die eigenlijk een
„aantastbaarheid" is,afhankelijk isvan het
aangeboden reactie-oppervlak, dusvan liet
fijnhcidsspectrum. Zonderveelkritiek isnu
de „oplosbaarhcid" in citroenzuur op de
ruwe fosfaten toegepast.
Dat dezegreepaanleidinggeeft tot het ontstaan van geheel verkeerde voorstellingen
en dusverwarring brengt, kunnen wij aan
de hand van een paar recente publikatics
aantonen;hetgaatomdeartikelenvanHofmaim en Mager (4) en van Gisigeren
Pulver(5).
De eersten schudden de ruwe fosfaten in
500 cc 2%-ig citroenzuur gedurende cen
half uur. Gebruiken zij niet 5 gram maar
3 of 1gram, dan krijgen zij verschillende
cijfers. Uit hun tabelnemen wij twee sprekende voorbeelden.

Tabel 1
a.opgetastin%vanhettotaalaanwezigeP 2 O s(citroenzuur)
1 gram
Rhenofos zacht
78.20
Hardrock hard
65.07

34.14

5gram
38.11%
20.70%

b.alsadochin2%-ig micrenzuur.
Rhenofoszacht
Hardrock hard

92.86
25.67

73.50%
23.14%

100.—
69.10

3 gram
50.28

c. opgelostingrammenomgerekendopresp.1,3en5gr.P 2 O s') (citroenzuur)
Rhenofos zacht
0.782
1.5084
Hardrock hard
0.651
1.0242
d.opgelostingrammenomgerekendopresp.1.3en5gramP 2 O s *)(micrenzuur)
Rhenofos zacht
1.000
2.7858
Hardrock hard
0.691
0.7691

1.9055gram
1.0350gram
3.6950gram
1.1570gram

') voor het gemak hebben wij de grammen opgclott P,0, op rcip. 1,3 en 5 gram Vfit omgerekend,daar
de gehalten aan totaal P,0j niet bij alk fotfatcn 'u vermeld. Zie ook tabel 2.

Nog merkwaardiger cijfers verkrijgt men, wanneer men de uitvoeriger proeven van Gisiger
enPulverintabelbrengt.
Tabel 2
a. opgelostin% vanhettotaalaanwezigeP 2 O s
10gram 5gram 3gram 2gram
Algiers
22.4
41.0
60.1
77.1
Kola
6.9
8.7
11.1
14.3

1,5 gram 1gram
88.3
96.—
16.4
18.9

/).opgelost ingrammenomgerekend opresp.10,5,3,2, P/211enlj2 gram
Algiers
2.240
2.050
1.803
1.542
1.324
0.883
Kola
0.690
0.435
0.351
0.286
0.246
0.189

0,5 gram
99.9%
P.O.
0.495 gram
0.115gram

sen" in de chemie hanteerbaar, voor de
landbouw-scheikunde geeft het aanleiding
tot het niet uitéenhouden van de dubbele
betekenis.
Dat de cijfers voor de diverse organische
zurenzeerverschillend uitvallen,isvoorde
chemicus vanzelfsprekend. Maar wanneer
men in die verschillen tracht correlaties te
vinden in de werking van het product op
het land, danvraagt men zichafofhet niet
tijd wordt om eensdieper opdit streven in
te gaan.
Daarom wensen wij nog eens de cijfers te
beschouwen uit het werk van Hofmann en
Mager (4).Wij hebben de hoeveelheden in
oplossing gekomen P 2 O s uit hun procentcijfers berekend bij diverse fosfaten wanneer ze 5 gram of 3 gram stof behandelen
met500cc.2%-ig mierenzuurenmet 2%ig citroenzuur en nemen dan voor het gemak een omrekening aan op resp. 5 en 3
gram P 2 O s . Zoals gezegd verandert dit
nietsaandeverhouding der cijfers.

Bovenstaande cijfers hebben betrekking op
deextractiesmet 500cc2%-ig citroenzuur.
Degeen,die deze cijfers aandachtig bekijkt
staat voor wonderlijke verschijnselen.
B.v. uit Tabel 1. Daar wordt o.a. 1gram
P 2 0 5 in Rhenofos aangeboden, waarvan
782mgr.inoplossingkomt. Biedt menaan
dezelfde vloeistof 3 gram aan, dan gaat er
1.5084gram in oplossing enbij aanbieding
van 5gram 1.9055gram. Waarom lost bij
het aanbod van 1 gram niet allesop?
Hier ontstaat verwarring en heeft degene,
die voor diezonderlinge uitkomsten staat,
behoefte aan opheldering. De oorzaak van
de verwarring ligt in het feit, dat in de
chemie het begrip „oplossen" zowel voor
het physische in oplossing gaan van b.v.
zout en suiker inwater, alsvoor het inoplossing brengen door chemische omzettingen, geldt.
En de laatste processen zijn zeer gecompliceerd, omdat de omzettingsproductcn een
rol mec gaan spelen. Is het begrip „oplos-

Tabel3
rt. deinoplossinggekomengrammenP«Os

Gafsa

Kalaa Djerda
Pebble
Algiers
Algiers O.
Marokko
Kola

5 gram
4.080
2.915
1.070
3.730
3.060
2.465
0.395

mierenzuur
3 gram
2.877
2442
0.969
2.712
2.322
2.076
0.390

D gram
2.240
1.485
1.050
2.050
1.740
1.450
0.435

citroenzuur
3 gram
2.007
0.951
1.803
1.545
1.290
0.351

b.deverhouding5:3gram
Gafsa
Kalaa Djcrda
Pebble
Algiers
Algiers O.
Marokko
Kola

mierenzuur
1.420
1.195
1.105
1.340
1.320
1.190
1.010

Uit het feit, dat uit 5gram stofmet500cc.
2%-ig zuur meer fosforzuur in oplossing
komt danuit3gram,wanneermeneenhalf
uur schudt, zou men de oorzaak kunnen
zoeken in het aangeboden reactie-oppervlak en daarbij een tijdsfactor aanwezig
achten.
Beziet men de cijfers in de groep b. dan
blijkt, dat in de kolom „mierenzuur" de
cijfers onregelmatiger bij de diverse monstersuitvallen daninkolom „citroenzuur".
Er hebben dus bijverschijnselen plaats.
Bezietmendegroepc.waardeverhouding
der mierenzuur- en citroencijfers zijn uitgerekend, dan blijkt, dat in de kolom „5
gram" alleen Pebble laag ligt en in de
kolom „3 gram" Gafsa, Pebble en Kola
lager zijn dan de Algiers-en de Marokkomonsters. Kan men uit deze cijfers een
hardheidsverschilaflezen?Dit toch was de
bedoelingom doorzogenaamdeoplosbaarhcidsgctallen een verschil af te lezen, dat
aan zou kunnen tonen, dat harde fosfaten
een geringer waarde hebben dan dezachte.
De Zwitserse zowel als de Beierse onderzoekers menen nu in mierenzuur een beter
oplosmiddeltelerenkennen,danincitroenzuur; mierenzuur lost meer op!
Dat mierenzuur meer fosforzuur in oplossing brengt iseen feit, doch vóór wij gaan
onderzoeken wat dit landbouwkundig betekent, dienen wij eerst in het reine te komen met het begrip „oplosbaarhcid".
Wil men het begrip oplosbaarheid behouden, dan moet men begrijpen, dat in deze
materie het een „oplosbaarheid met condities" is.
Degecn, die bij het vernemen van de term
oplosbaarhcid overwegend denkt aan de

citroenzuur
1.118
—.—
1.100
1.120
1.130
1.120
1.124

c.deverhouding
mierenzuur: ckroenzuur
bij 5gram
bij 3gram
1.83
1.25
1.96
—.—
1.02
1.02
1.51
1.82
1.76
1.51
1.70
1.61
1.76
1.13

physische betekenis,en dat doet de bemestingsdeskundige, zal allerlei bedenkingen
kunnen aanvoeren tegen dit zwevende begrip „oplosbaarheid", zoals de cijfers der
vorige tabellen demonstreren. Hij zal allicht opmerken, dat tenslotte alle fosfaat in
verdunde zuren oplost, wanneer men de
extractie maar herhaalt en niet bij een conventioneleafspraakblijft steken.Nogmoeilijker wordt het voor hem wanneer dechemicus met oplosmiddelen als citroenzuur
en andere zuren gaat werken en processen
laat verlopen, die geen enkele overeenkomst hebben met hetgeen in de grond
gebeurt.
In de eerste plaats moet men alsmen over
natuurlijke fosfaten spreekt, weten met
welke stoffen men te maken heeft. Heeft
men metmengselstemakenofmetconglomeraten? Met grotehardekristallen ofmet
micro-materiaal?
De natuurlijke gemalen fosfaten, die op de
West-Europese markt alsmeststof verschijnenzijnoverwegendvanarganogenevorm.
De fosfaatlagcn zijn ontstaan uit skeletrestenvandierenai uitdemineralisaticvan
lichaamsciwittcn en andere fosfaathoudendc organische resten. Er zou over het ontstaan meer te zeggen zijn, doch dit hoort
nietthuisinditartikel.Deafzettingen hebben plaatsgehadinondiepe zeeënonder de
verrottende planktonvcldcn, die vtssenkerkhoven worden.
In vlccrmuizcngrottcn en op de vogeleilanden liggen de bovengrondse resten,
dieveelfosfaat bevatten enguano'sworden
genoemd.Dekropolictcnzijndefossieleexcrementen van grote dieren.
De magmatische vormen zoalsdievan h a

Kola-apatiet, zijn duidelijk vrijwel ongestoord kristallijn gevormd uit het magma.
Wel komen ze gemengd met andere gesteenten voor, doch dit mengsel kan gemakkelijkdoorflottatiegescheidenworden,
zodat men een hoogprocentig product
krijgt.
Di organogene fosfaten kan men wel door
flottatie van de grove tussenmengscls ontdoen, maar hoog-procentige producten
zijn daar niet boven een bepaalde grens af
te zonderen.
Hoe zitten die organogene fosfaten nu in
elkaar? De kennis hiervan hebben wij aan
Alaschewski te danken (6).
De uitkomsten van dit onderzoek zijn in
1937op cen internationale conferentie van
de superfosfaat-fabrikanten medegedeeld.
Gelukkig bestaat daar een verslag van. In
druk is dit uiterst belangrijke onderzoek
niet verschenen. Alaschewski heeft het microscopisch onderzoek opnieuw ter hand
genomen en vooral in gepolariseerd licht
gewerkt. Daardoor is het hem gelukt om
de componenten en hun doordringing te
onderscheidenendeverhoudingen teschatten. Hij vindt dan, dat alleen de magmatischc apatieten een homogene microkristalstructuur bezitten. Al naar de flottatie goed doorgevoerd is,vindt hij bijmengingvanncphclicn,titaniet,biotiet,aegirien
enkoolzurekalk.Ook enkelezeldzameinmengingen,maardiezijnvooronsnietvan
belang op dit moment.
Bij ons eigen onderzoek in de binoculair
microscoopeningepolariseerdlichtkunnen
wij alles wat Alaschewski heeft vastgelegd

bevestigen. Zo ishet Kola-apatiet met één
oogopslag inhet binoculair bij matige vergroting, vanalleanderefosfaten waarmede
wij te maken hebben, te onderscheiden.
Hiervoor hebben wij geen chemische methode nodig. Men ziet de hexagonale kristallen en de eigenaardige scheurtjes enz.,
allemaal verschijnselen, die bij de organogeneafzettingen niet voorkomen.
Deze hebben een geheel andere structuur,
amorph, ronde en afgeronde korrels van
witte, gele en bruine kleur en met overgangstintcn.Alaschewski noemt deze vorm
deovergangvangel(colloidaal)naarmicrokristallijne structuur, waarin de microkristallen in hoofdzaak apatiet zijn1).
De Florida-fosfaten noemt hij: conglomeraten van „Phosphated Lime" met een
micro-waaiervormig begin van kristallisatie.Bij deNoord-Afrikaanse fosfaten vindt
hij „regular granules" en sommige grotere
brokjes. Deze geven bij sterke vergroting
ook weer een conglomeraat te zien van
micro- en cryptokristallijne structuur van
apatietenenbijmengsels.Daarbij restenvan
zeedieren en zee-organismen. De apatietvormingnoemthij terecht secundair.
Hij wijst er op, dat recente kreeftachtige
dieren in hun schaal 6à 7% tricalciumfosfaat bevatten en de fossiele trilobiet hettot
16à 17% brengt. Aandezedierengeeft hij
een groot aandeel aan de fosfaatophoping.
Deze grondige onderzoeker komt tot de
overtuigende conclusie, dat men scherp
') Wanneer wij van apatiet spreken is in het
midden gelaten of van hydroxyl- offluor-apatict
sprake is.
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Haaietanden, grote enkleine,
aangetroffen in de natuurlijke
fosfaatlagen. De herkomstvan
deruwefosfaten wijstopreusachtige vissenkerkhoven.
Alleen de haaietand kande
„millennia" trotseren.

moet onderscheiden tussen„mineral apatite" en desecundaire sedimentaire organogene fosfaten, die echte „conglomeraten"
zijn.
Wij kunnen zijn resultaten volkomen bevestigen en sedert wij zelf de microscoop
terhandgenomenhebbenenverdermicrochemischereactieshebbenuitgevoerd,moet
men zicherover verwonderen, datingeen
enkel bock over fosfaten van deze feiten
meldingwordt gemaakt.
Zelfs roert het uitnemende bock van Sanfourchc over „Les engrais phosphatés" (7)
dit fundamentele onderwerp niet aan, hoewelhij Alascheivskinoemt.
Zoals gezegd, is het minerale apatiet onmiddellijk door de kristalstructuur te onderkennen. Vooral de scherpe breuk van
het gemalen Kola-apatiet uit de handel,
heeft het typischekenmerk van hardekristallen. Dat deze door zuren moeilijk en

door verdunde zuren uiterst langzaam aangetast worden, is bij het micro-chemische
onderzoek ook een sprekend kenmerk.
Dit is niet te verwonderen bij een kristal
met dehardheid 5en het s.g. van 3.15.B>
handelcn wij 1gram Kohfosfaat met 100
cc.HCl van 10%, dan isdefractie van250
tot 175mikron bij90°C.enschudden in50
minuten opgelost en de fraaie van 105tot
75 mikron in 20 min. Schudt men 1gram
vandefractie250tot 175met 100cc.2%-ig
citroenzuur, dan lost 2.3 mgr. P 2 0 6 op en
bij de fijne fractie tot 105 - 75 mikron
6.3 mgr.
Belangrijk is nu het onderzoek der sedimentaire secundaire fosfaten, waarvan wij
alleen die van het Algiersfosfaat en van
Pebble zullen beschrijven. Heide monsters
ontvingen wij resp. van Vcghcl en van
Vlaardingcn;zijwarengemaleninfabricksfijnheiden hadden lietvolgende spectrum:

Tabel 4
> 250 mikron
250—175 „
175—150 „
150—125 „
125—105 „
105— 75 „
75— 50 „
<50 „

Algi ers

Beide monsters hebben de juiste fijnheid
voor de behandeling met zwavelzuur en
zullen waarschijnlijk niet klonteren.

Algiers
Deeerste5fracties tot en met 125mikron
bestaan uit eivormige korrels, die op gekleurde miereneieren gelijken. Dit zijn de
regular granulesvanAlascltewski. Wij hebben ze „eitjes" genoemd; men zou ze ook
micro-pebbleskunnen heten.Deeitjes zijn
ofwit6flicht-geelofbruin.Daaropkleven
fijne deekjes. Behandelt men die in een
druppelmet0.2nHCl,danontwikkelen ze
stormachtig koolzuur en vallen er velen

4.75%
33.95%
12.93%
19.70%
10.10%
10.20%
5.90%
2.70%

Pebble

4.85%
33.40%
8.60%
14.00%
6.50%
17.20%
12.40%
3.80%

uiteen. Achter blijft micro- en cryptokristallijn materiaal en gclci-achiigc vlokjes.
Vandezeblijven ervelen onaangetast, hoewelernogverdund HClaanwezigis.Voegt
mensterkzoutzuurtoe,danbegintdekoolzuurontwikkeling opnieuw en gaat de geheleinhoudvandevlokinoplossing,vooral
het ijzer. Achter blijft een weinig fijn
kwarts en wat amorph kiczrlzuur. Men
krijgt de indruk, dat enkele ciïjes een laag
hebben vanbeschermend kiczclzuur,waardoorheen verdund HClniet kan doordringen, wel het sterke zuur. Bij de afmeting
van 105mikron zijndewitteeitjesverinde
meerderheid. Deze geven gemakkelijker
koolzuur af wanneer 0,2 n HCl is opgedruppcld. Na de koolzuurontwikkcling

blijven doorzichtige colloïdaleeitjes achter,
die op kikkerdril gelijken.
Daarinvindtmendanbijeensterkevergrotingmicro-kristallen,diewaaiervormig georiënteerd zijn (zie Alasclwwski).
Men krijgt de indruk, dat de fijne fracties
wat rijker zijn aan Ca-carbonaat. Om nate
gaanhoenuhetgedragistegenovercitroenzuur hebben wij twee fracties onderzocht,
nl.dievan 250-175en van 105-75mikron.
Deze bevatten aan totaal P 2 O sresp.29.1%
en 27.5%, getallen die een geringe disliomogeniteit aantonen.
Volgens de Nederlandse officiële behandeliiig van 2.5 gram met 300cc.citroenzuur
van 2% gedurende een halfuur geschud,
gingen resp. 16.4%en34.2%inoplossing.
Een duidelijk bewijs voor de invloed van
de fijnheid van het materiaal.Werd dezogenaamde onoplosbare rest nogmaals met
2%-ig citroenzuur geschud, dan werden
20 resp. 28.4% van het fosforzuur opgelost. De derde extractie van de dan overblijvende restgafindeoplossing31%resp.
30.9%indeoplossing.Intotaalwerdendus
67.4%en93.5%opgelost.
Wij hebben van elke extractie de zogenaamdeonoplosbarerestmicroscopisch onderzocht, zodat wij dewijze van oplossing
hebben kunnen nagaan. Bij de eerste extractie worden alle klevende kleine delen
weggenomen endanworden deeitjes mooi
afgerond en tegelijk weker van structuur.
Dan kan men de eitjes, die eerst wat hard
waren, goed samendrukken. In die samengedrukte toestand leverenzemet0.2n HCl
vlotkoolzuurenlatendankikkerdrilachter
dat bij sterke vergroting micro-kristallen
vanapatietblijkttebevatten.Weinigeeitjes
bieden aan de behandeling met verdund
zoutzuurweerstand,maardezewordenwèl
metsterk HClaangetast.
Die eitjes laten een doorschijnend uitgezet
eitje van gelei-structuur achter. De rest na
de tweede extractie gedraagt zich precies
zo,evenalsderestnadederdeextractie.Bij
elke extractie worden de eitjes kleiner.
Kookt men met citroenzuur van 2% en
houdt men de temperatuur gedurende een
6-taluren op90°O , danwordt het gedrag
der beide fracties vrijwel gelijk; de kleine
fractie behoudteenkleinevoorsprong. Wij
vinden:
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Tabel 5

Ie extr.
2e extr.
rest

fr. 250-175
38 %
35.8%
26.3%

fr. 105-75
41.7%
41.8%
16.5%

Uit de cijfers blijkt, dat de temperatuur de
oplossingsrcactic versnelt en de verschillen
tussengrofenklein verkleint.
Ook hier blijkt, dathet begrip „oplosbaarhcid" gecompliceerd isen van enige voorwaarden afhankelijk en daardoor variabel.
Het microscopisch onderzoek brengt aan
het licht, dat de eitjes op dezelfde manier
wordenaangetast,alleenisereen kwantitatieve versnelling opgetreden.
Alle Noord-Afrikaanse fosfaten gedragen
zich als het fosfaat uit Algiers. Alleen zijn
de snelheden van oplossing andere en ziet
men hoe verdunde zuren, vooral bij het
Marokko-fosfaat, langzamer door de silicaatlaagjesheendiffunderen. DeTunesische
fosfaten waarover wij beschikken, staan in
hun gedrag tegenover de verdunde zuren
tussenin. Wij mogen echter niet generaliseren, omdat in de diverse vindplaatsen,
zelfsopkorteafstand, verschilleninditopzicht zich voordoen.
De Florida-fosfaten zijn iets compacter in
structuur, maar in wezen volkomen gelijk
aan de besproken Noord-Afrikaanse fosfaten. Deze hebben ook een eitjes-vorm en
worden door sterk zoutzuur vlot aangetast
niet achterlating van mooie doorzichtige
kiezelzuurresten,dieweerdevorm vaneen
eitjehebbenvanietsgroterafmeting dande
oorspronkelijke korrel.
AlasclwwskivindtinhetFlorida-fosfaat veel
overeenkomst methetCuraçao-fosfaat, dat
meer hydroxyl-apatiet schijnt te bevatten,
maar alles in micro- of cryptokristallijne
vorm.
Hijnoemtdezehabitus„aphosphatedlime,
which is on the point of changing into a
secondary apatite in the form of veinsand
stringshaped formations". Boeiend is het
een Pebble of hardrock eitje onder de microscoop(binoculair bij opvallend licht) te
beschouwenbijinwerkingvan0.2nHClin

de zogenaamde onoplosbare rest na eerste
behandeling metcitroenzuur. Men zietdan
het koolzuur in de micro-pebbles uit de
deeltjes schieten, terwijl gasbellen aan het
deeltje kleven en dit naar de top van de
druppel lichten. Heel langzaam dringt dan
het zuur in de geleiachtigc rest door en er
blijft een doorzichtig „eitje" achter, dat
zich aan de oppervlakte van de druppel
blijft hechten.
Wanneerersprakeisvaneenmoeilijkeaantastbaarheid moet de oorzaak niet gezocht
worden in de harde structuur van het fosfaat, maar in de moeilijke bereikbaarheid
van de mikrokristallen ofde cryptokristallijne deeltjes door de micro-omhulling der
belemmerende silicaten.Alleen bijdemagmatischeofzuiverkristallijne vorm vanhet
apatiet heeft men met de hardheid te maken en het geringere reactie-oppervlak.
GisigcrenPulverhebben Iwlwfvcrzocht om
elcctronen-microscopische opnamen van
hun fosfaten temaken.Dezevindt voor de

sediment-fosfaten deeltjes ter grootte van
10"5 tot 10"* cm., hetgeen cryptokristallijne maten zijn. Bij het gemalen fosfaat
wordt de deeltjesgrootte op 10-' tot 10"*
genieten, hetgeen fijne kristallen zijn. Wij
vonden bijhetgemalen(gdlotteerde)Kolafosfaat maten van 5tot 20mikron, hetgeen
van demaling aih.mgt. HocdeZwitsersde
preparaten voorbereid hebbenvermeldenzij
niet, doch de gevonden waarden stemmen
zeer goed overeen met die van Alasdicwski
en deonze. Helaas zeggen zij nietsover de
ncvcnbcstanddclen, waarover AlasdiewsUi
zouitvoerig is.Wel geven zij totaal-analysen en daaruit blijkt, dat zij de ijzer- en
aluminiumvcrbindingen met kiczclzuurals
geheel,niet over liet hoofd hebben gezien.
Nochtansbehandelen zijhetprobleem alsof
zijmetmengselstedoen hebben,waarin de
fosfaten een zelfstandige ongehinderde rol
spelen en komen niet op het ideevan echte
conglomeraten.
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In de aanvang van de kunstmestperiode
heeft men de ruwe fosfaten niet voor bemestingsdoeleinden gebruikt. Zij bleven
achterbijdie,welkeinwateroplosbaar warengemaaktenookbijdeguanofosfatcn,die
ammoniakverbindingen en veel organische
stofbevatten.Toen deguano'sarmer werden aan ammoniak-stikstof en rijker aan
fosfaten, ismen dezemet zwavelzuur gaan
ontsluitenenverhandeldemen „opgeloste"
guano's, die voortreffelijke diensten bewezen.
Het ishetveen-proefstation teBremen geweest, dat op de zureveengronden het gebruik van ruwe fosfaten aanbeval. Het adviseerde een matige bekalking en verder
gebruik van het ruwe fosfaat, dat evenwel
fijngemalen moest zijn.Indelaterejarenis
men ook dit ruwe gemalen materiaal voor
andere zure gronden gaan aanbevelen. Of
het aanbeveling verdient zulke gronden
zuurtelatenenniettebekalkcniseenvraag,

Wicvelenontkennend zullen beantwoorden
/(zie Cookc (12)).Dathetniettemin gebeurt,
bewijzen deadviezen vooronzenoordelijke
veenkoloniale-enzandgronden.Menvreest
deaardappchchurft,dieopbckalktchumuïgronden een verschijnsel is, dat mai totnogtoe meent temoeten bestrijden doorde
grond zuur te laten.
Devoorstandersvandezeopvattinghebben
de neiging om bij het gebruik van ruwe
fosfaten, vanwege de prijs, onderscheid te
maken tussen het ruwe materiaal van diverse herkomst.
En zo trachten zij door cen laboratoriumproefdieverschillentekarakteriseren,daarbij alscontrole depotprocf gebruikend.
Dit klinkt erg eenvoudig, maar dit is het
niet,want men moetrekeninghouden met
enkele fundamentele factoren, die de werking van het gemalen ruwe fosfaat inde
grondbeïnvloeden.

Doet men dit niet dan worden de uitkomsten betwistbaar.
Behalve de factor „zure grond" heeft men
nietdevolgendepunten temaken:
1.Deverdeling vanhet fosfaat in degrond
metinbegripvande verdelingsmogelijkheid, die weer afhangt van de fijnheid
van het materiaal en de structuur van de
grond.
2. De aan-ofafwezigheid van storende invloed van mobiele ijzer- en aluminiumverbindingen.Juist zure gronden bevatten die en dan wordt oplosbaar fosfaat
gefixeerd. Dit is een belangrijk punt,
waar helaaszelden rekening meegehouden wordt.
3. De nevenbemesting, die gunstig en ongunstig werkende bestanddelen kan aanbrengen.Physiologisch-alkalischezouten
blokkeren het fosfaat-ion in de wortelomtrek. Physiologisch-zurc meststoffen
kunnen het bevorderen mits de zuurgraad vanhetmilieuniettehoog wordt.
4. De biologische activiteit van de grond,
dieorganische resten bevat,welkegemineraliseerdworden,slaatbelangrijke hoeveelheden organisch fosfaat op, dat zeer
bevorderend op de fosfaat-physiologie
van de plant werkt.
5. Het gewaszelfbeslistmede.Zeergevoelig voor eenvlotteleveringzijn b.v.bieten, mais en aardappelen in de eerste
ontwikkeling.Verder gerst,spinazie, tomaten en vlas, terwijl haverhet lang bij
een matigetoevoer uithoudt.
Priiinischiiltov (8) vond bij zijn onderzoek
vandeRussischeruwefosfaten, datdezebij
gelijktijdige aanwending van zwavelzure
ammoniakonderbepaaldeomstandigheden
zeer behoorlijk konden werken. Daarvoor
iseen grond nodig, die biologisch actiefis
en de ammoniak vlot nitrificeert. Zure
gronden doen het dusniet.
HtidigenAfcycr(9)toondenaan,datinzandculturen (potten) het physiologisch zwakzure ammoniaknitraat de ruwe fosfaten
aantastenvoordeplanttoegankelijk maakt.
Het alkalische natriumnitraat sluit de toevoeraf. Bijeenonderzoek voorde ENCK,
uitgevoerd om de waarde van het zogenaamdeItaliaansetetrafosfaat vasttestellen,
vonden zij,datruwefosfaten hun betekenis
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als plantenvoedende stof verliezen, wanneer niet de wortelomtrek zwak-zuur gehoudenkanworden,d.w.z.,datindezandcultuur, waar terwille van een vlotte groei
natriumnitraat nodig is,ruwe fosfaten niet
gebruikt kunnen worden, maar het allerbest het calc. monofosfaat en dan het bifosfaat.
Bij die proeven werd de ontdekking gedaan, dat vers geprecipiteerd calc. trifosfaat,
zowel bij het gebruik van amm.nitraat als
bij het gebruik van natriumnitraat, evengoed werkt alshet monofosfaat. Dit wordt
danbereikt door eenuiterstfijne verdeling,
dieineenzand-potcultuurmogelijkis.Deze
uitkomst bewijst, datopkalkrijke gronden,
waarhetmonocalciumfosfaat isaangewend
en het door Ca-opname in tri-fosfaat is
neergeslagen, de werking ook bij chili—
salpeter perfect blijft, hetgeen men allang
indepraktijk ondervonden had.
Waarom gebeurt dit bij aanwending van
hetruwe fosfaat niet?Dezevraagwaso.m.
aanleiding voor Dr. Lcyenaar (9) het probleem der fijnheid bij ruwe fosfaten te onderzoeken. Hij kwam tot de belangrijke
ontdekking, dat zelfs bij idealemenging in
zandculturen defijnstefractie van Algiersfosfaat, diekleinerisdan 10mikron,minder
bemestingseffect heeft dan b.v. die van
50-30 mikron.
Fijn materiaal beneden die maat geeft aanleiding tot „vlokken", dat dus niet opgeheven kan worden door ideale menging.
En dat kan bij vers geprecipiteerd tertiair
Ca-fosfaat blijkbaar wel.
Waar men dus het fijne ruwe fosfaat bij
idealemenging met het zandalniet homogeenmengenkan,isditindegewonepraktijk metgroverefracties onmogelijk.
Menkanopeenvrijgelijkvelddevlokking
waarnemen tussen de kluiten en kluitjes,
zodat daar ophopingen ontstaan, die bij
vochtig-worden samenballen (zie foto).
Omdat het ruwe fosfaat niet in water oplosbaaris,kanmennietopdiffusie rekenen;
desamenballingen blijven lang bestaan.
Beschouwtmenditnu inhetlichtvanhetgeen hier medegedeeld is over ruwe fosfaten, dan kan men tegen de recente potprœven van Gisigeren Pulverenook tegen
die van Rowaan en de Kleerittaekcr (10) de
volgende bedenkingen aanvoeren:

Ongelijkmatige verdeling van een stof-fijn in wateronoplosbaar fosfaat opeenkluitigeklei. Samaiballen na vo'cTitig weer.
Deproeven vanGisigeren Pulver
1.Zij werken met een zure randige zavel
met 2.1%org. stof; het bufferend vermogen gevenzijnietopenooknietofin
deze grond mobiel ijzer voorkomt.
2. Over denevenbemestingwordt niet gesproken.Wij weten dusnietofzuurdan
wel alkalisch bemest is.
3. Zij maken in 1954een vergelijking met
hetsecundaireCa-fosfaat enin 1955met
thomasslakkenmeel. De eerste keer met
1 gr. P 2 O s per pot, detweede maal met
0.7gr.Zijsporennietdemaximum productie-capaciteit van de grond op b.v.
door bekalkingenbemesting metsuperfosfaat en chilisalpctcr.

4. Zij werken met haver als procfgcwaï,
dat het minst geschikte gewas is. (Een
fout, die velen begaan en die wij ook
vroeger begaan hebben).
5. Inverband metpunt3kanvermeld worden, dat in 1954 de maximum oogst
152.6gr.bedraagt met hetsec.fosfaat en
140.2metGafsa;in 1955wordt bij nieuwe vulling met dezelfde grond en met
slakkcnmcel 117.8gr. droge stof geproduceerd en met Gafsa 106 gr. Over de
oorzaken van die ongelijke opbrengsten
wordt niet gesproken.
Opzichzelfzijndeproeven belangrijk, omdat zij bewijzen, dat onder dezelfde (niet
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vermelde) omstandigheden de diverse fosfaten eenverschillend effect vertonen bijde
late aanwending.
De laagste opbrengsten worden inderdaad
verkregen bij die fosfaten, waarvan bij de
citroenzuurbehandeling ookdelaagstehoeveelheden fosforzuur in oplossing komen.
Maar . . . dit feit isnietvoldoendeom hieruit een algemeen geldend landbouwkundig
kenmerk met een bepaald grcnsgct.il af te
leiden. IIet kan als een voor het materiaal
geldend globaal kenmerk gelden, maar
meerniet.
Daarbij komt, dat de Zwitsers met een gezeefd materiaal werken dat kleiner is dan
50 mikron. In de praktijk geldt de eis,dat
destof90% moet bevatten,diedezeefvan
170mikron passeert.
Bijdezeeisisgeeneisvoor het totalespectrum gemaakt. Ergo heeft het Zwitserse
onderzoekbeperktebetekenis.
Hoffmann en Mager maken een opmerking
wanneer zij spreken over vegetatie-proeven. „Um aber auf diese Weise ein Urteil
überdieWirkung der Rohfosfatc zuerhalten benötigt man mehrereJahre".
De proeven van Rowaan en de Kleermaeker
(10)
Dezeonderzoekerswerken mettweegronden. De ene iseen kleiveen, de tweedeeen
humeuze zandgrond. Zure kleivencn, die
wij goed kennen, bevatten steedseen hoog

fixatievermogen voor het oplosbare fosfaat. Het isdus in dit geval een bijzondere
grond geweest, die geen algemene kenmerken heeft. Noch van deze grond noch
vandeandereworden bijzondere gegevens
verstrekt, die nodig zijn voor de beoordeling van het effect van het gebruikte fosfaat. Van de nevenbemesting wordt met
geen woord gesproken. Zij gebruiken een
fosfaat-trappenbemesting vanresp.50,150,
3(X)en6(X) kgP , 0 5 per ha.
De absolute opbrengsten geven zij niet op.
Alleen maar relatieve opbrengsten van de
havcrkorrcl gemiddeld over alle trappen,
„wegensdevrijonregelmatigeuitkomsten".
De Kola-oogsten zijn op 100gesteld; super
brengt het op 130,thomasmeel op 137en
Gafsa op 144.Daaruit lezen wij af, dat de
gronden een overmatige behoefte aan neutralisatie van de zure gebufferde H-ionen
hebben.
Isdit nu normaal? Washier niet beslissend
de landbouwkundige eis tot het behalen
van de hoogste opbrengst door het bekalken om de zure H-ionen weg tenemen en
het ijzer in de humaatvorm te demobiliseren?
Wat betekenthetdan,wanneer mendezogenaamde oplosbaarheid in citroenzuur en
in micrenzuur bepaalt volgenseenconventionele greep, waarvan men de ratio niet
kent? Wij geven die zogenaamde oplosbaarheden hier in een tabel weer.

Tabel6
P 2 O s opgelost na \Uuur schudden in 300 cc zuur van 2%. Gebruikt werd 2l/2 gram stof.
citroenzuur
mierenzuur
Marokko-Kourigha
29 %
44 %
Algiers
35%
62 %
Gafsa Tunis
35%
61 %
Gafsa Rheno Tunis
41 %
77 %
KalaaDjerda Tunis
20%
41 %
Kola
5%
6%
Curacao
23%
41 %
Pebble-Florida
16%
17%
Ook hiergeeft mierenzuurmeer fosforzuur
in de oplossing. Het treft, dat van Tunis
drie vindplaatsen vertegenwoordigd zijn,
dieverschillendecijfers teziengeven.Voor
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Rheno, dat zeer fijngemalen Tunis-fosfaat
is,isdit direct begrijpelijk. Voor beide andere monsters zeer aannemelijk, omdat de
fosfaatkenners herhaaldelijk erop gewezen

hebben, dat zelfs op korte afstanden in de
mijnen die verschillen voorkomen.
Om nogeenstewijzen opdebetekenisvan

defijnheid ishetgoedLeycnaar's(11)onderzoek aan te halen. Dij de diverse fracties
vindt hij de oplossingscijfers voor citroenzuur, die in tabel 7 zijn genoteerd.

Tabel7
P 2 0 8 opgelostna'/>uurschuddenvan5gramin500cccitroenzuur van2%
fr. 0
"
1000—500mikron
„1
500—100 „
„2
100— 75 „
„3
75— 50
„4
50— 30
„5
30— 10 „
„6
< 10 „

Vergelijkt men nu deze cijfers met de opbrengsten van de zomerrogge (van de totaalopbrengst aan de droge stof) en plaatst
menerdeP205-gehaltennaastvandedroge

22.90%
31.67%
37.95%
39.93%
45.25%
48.50';;,
50.24%

stof, dan krijgt men een beeld van hetgeen
de plant met het aangeboden fosforzuur
heeft gedaan.

Tabel 8
Derelatieveopbrengst aandrogestofbijzomerrogge metdehogeopbrengst vande4cfractie
isop 100gesteld.Diemet het bi-fosfaat wasslechtscen paar procent hoger. Destikstofwerd
in devorm van salpeterzure ammoniak gegeven.Indevierde kolom ishet gehalte aan P 2 O s
vandeoogstaangegeven.
fr.O
1000—500mikron
39.5%
0.166% P 2 O s
„1
500-100 „
80.5%
0.208%
94.5%
0.274%
2
100— 75
97.2%
0.273%
3
75— 50
100.-%
0.357';;,
4
50— 30
97.2%
0.299%
5
30— 10
98.5%
0.285*;;,
6
< 10

Het is duidelijk, dat bij de ideale menging
de4efractie hetwint;vooralinhet gehalte
aan fosforzuur van de plant. Hier was dus
het fosforzuur hetgemakkelijkst inde omloop gekomen.
Verder ziet men, dat deze uitkomstenniet
parallel gaan met de zogenaamde oplosbaarheid in 2%-ig citroenzuur.
Dat in dit betoog de serie met de stikstofbemesting met natriumnitraat buiten beschouwingisgeblevenvindtoorzaak inhet
feit,datdieseriedoordephysiologischalkalischebemestingtot eenmisoogstwerd ge-

bracht. Het mono-fosfaat ai het bi-fosfaat
geven opbrengsten die 8% hoger liggen
dan de4efractie van het Algicrs-fosfaat bij
behandelingmethetzwakzurcammoniumnitraat.
Landbouwkundig gezien moet men dus
ook bij de zandculturcn eerst zoeken naar
het hoogst mogelijke, voordat men gaat
praten over deruwe fosfaten.
Ditisdanook hetzeerzwakkepunt vande
hieraangehaaldepotprocven,diemetgrond
genomen zijn.
13
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Tegendeonderscheiding inhardeenzachte
fosfaten bestaan landbouwkundig gezien
duidelijke bezwaren. Er isin werkelijkheid
maar één hard fosfaat nl. Kolafosfaat van
magmatischeoorsprong.Dit fosfaat isinde
binoculair-microscoop en bij matige vergroting bij opvallend licht onmiddellijk te
kennen. Daarvoor is geen ingewikkelde
chemische bepaling nodig.
De sedimentaire secundaire fosfaten bevatten slechts conglomeraten, waarin het tricalcium-fosfaat het hoofdbestanddeel kan
zijn. Door de innige doordringing met
koolzurekalk en silicaten heeft het fosfaat
hetnietverderkunnenbrengen,dancryptokristallijnc vorm met enige micro-kristallen.Diekristallen zijn dievanhydroxyl-of
fluorapatict.
Het isniet het fosfaat dat hard is,maar het
conglomeraat.Ditisinderdaad verschillend
verhard, maarniettot eenhardekristallijnc
vorm gekomen. Alleendekiczclverbindingen belemmeren deaantastbaarheid ofvertragen die, al naar het silicaat verstijfd is.
Het is wonderlijk, dat zelfs zwakke zuren
door dit silicaat-kit kunnen heendringen,
zoals ons onderzoek heeft aangetoond.
Jammer is,dat wij geen micro-film van dit
doordringen hebben kunnen nemen. Het
waargenomen beeld geeft een duidelijk
zichtbareindruk vanhet procesenweleen
verschillende indruk bij de verschillende
monsters.
Hoe gemakkelijk het oplossen van natuurlijkefosfaten gaat,indienmenhetprocesde
tijd laat en het onder invloed van bepaalde
physiologische reacties laat verlopen, bewijzen deoude proeven van Prianisclmikov
(8), Hudigen Meijer(9) en Leijaiaar (11).
Helaas is het voor deintensieve landbouw
nietaltijdgewenstommetdephysiologisch
14

zure meststoffen te werken op gronden,
waar men hoge productie op geheel verschillende manier moet bereiken.
Wanneer mendegrondineengoedebiologischetoestandbrengtheeft mengeenruwe
fosfaten alsmeststofnodig. Men komt dan
met gemakkelijk in de grond aantastbare
fosfaten economisch voordeliger uit en het
allerbest natuurlijk met het in water oplosbare. In zoverre zouden wij de landbouwkundigewaardering vandenatuurlijke fosfaten door eenofanderechemische methodekunnen laten rusten. Maar het gaat hier
om een belangrijk beginsel. Men suggereert door de gewraakte oplossingsmethodiek denkbeelden over de doeltreffendheid
daarvan, dieniet bewezen zijn. Ook op de
grondanalysewordt demethode toegepast.
Om tot de term „oplosbaarheid" terug te
keren, menen wij aangetoond te hebben,
datdietot misverstand leiden moet.Het zij
onstoegestaannogeenvoorbeeld tegeven.
Behandelt men volgens het conventionele
voorschrift eenruw fosfaat metcitroenzuur
envindt menb.v.een„oplosbaarhcid"van
70%,dansuggereertmen,dat30%nietoplost of niet oplosbaar is volgens een geijkte uitdrukking.Ditdenkbeeld isvals;de
restisweldegelijk oplosbaar.Menmoet de
extractie herhalen.
Voor de praktijk betekent dit, dat in de
grond het natuurlijk fosfaat op den duur
geheelaangetastzalworden;hetduurt echter onpraktisch lang. Maar het is en blijft
oplosbaar.
In de bemestingsleer isde term „opneembaar" ingevoerd die strikt genomen ook
totmisverstandvoert.Inwerkelijkheid isin
een biologisch actieve grond alle fosfaat
datopeenzekerogenblik nietinwater oplost, opneembaar, omdat het op den duur

opneembaar gemaakt kan worden. Maar
dat duurt te lang. De Engelse term „available"isdaaromveelbeter,zoalsonsNederlandsewoord „beschikbaar". Maar die termenzijnnietover tebrengenopdemethode met de zwakke organische zuren.
Hiermede komen wij op een gebied in de
bemestingsleer, dat vele moeilijkheden bevat. Wij krijgen hier n.l. met de directe
werkingendenawerking temakenendaarmede komen wij op het omstreden gebied
van de „voorraad-bemesting". En door
hieropinte gaan zouden wij op deinvloed
van de organische omloop van het fosfaat
op de fosfaatvoorziening van de plant terechtkomen.
Deze problemen zijn zo ingewikkeld, dat
wijinditartikelhieropnietkunnen ingaan.
Doorditonderwerpeventevermeldenves-

tigenwij er deaandacht op, dat wij onmogelijk dewerking van een meststofkunnen
beoordelen zonder de milieu-factoren te
kennen. De erkenning van dit beginsel betekent dan ook, dat het onmogelijk iseen
meststof in haar landbouwkundig effect
met een zogenaamde oplosbaarhcid in citroenzuurofeenanderzwakorganischzuur
tekarakteriseren.Dat men dit toch trachtis
een erfenis uit de tijd van vóór 1900 toen
men nog meende, dat de bemesting cen
zuiverongestoordchemismezou zijn.
Helaas heeft de codex der meststoffen nog
steedshet matcriaalkcnmcrk met een landbouwkundig kenmerk verbonden. Naar
onzeinzichtenmoesteen codcx-nicststoffcn
zich alleen tot een matcriaalkcnmcrk bepalen.
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