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Inleiding.
De kennis van de eigenschappen van de bouwvoor van gras- en
bouwland is gedurende de laatste 10 jaren met rassche schreden
vooruit gegaan. De processen in den grond, die de voeding onzer
gewassen beheerschen, zijn buitengewoon ingewikkeld en veelzijdig
van aard. Allerlei processen van natuurkundigen, colloïdalen en
scheikundigen aard worden doorkruist door andere, van biologischen
aard, waarbij de werking van eiken factor afzonderlijk weer mede
wordt bepaald door den invloed, die tal van andere factoren daarop
uitoefenen. Het schijnt daardoor bijkans onmogelijk ooit een duidelijk beeld te verkrijgen van de wijze, waarop tenslotte de voeding
van de plant verloopt. Naar onze overtuiging zullen wij daarin ten
slotte alleen kunnen slagen, indien uit den wirwar van factoren
achtereenvolgens de invloedrijkste zooveel mogelijk worden afgezonderd en bestudeerd. Eerst veel later zal het mogelijk worden den
invloed van tal van andere factoren in studie te nemen. Hier ligt
nog een onbegrensd terrein van onderzoek. Met prof. Hudig en zijn
medewerkers hebben wij deze zienswijze reeds meer dan tien jaren
verdedigd en in praktijk gebracht.
Tot omstreeks 1929 is uitsluitend den nadruk gelegd op de beteekenis van de verhouding tusschen zuren en basen, in het bijzonder
kalk, in onze humuszand- en kleigronden uitgedrukt door den KALKTOESTAND. Zoowel op de proefvelden als in de practyk is gebleken, dat men daarmede den grond in algemeenen zin zoodanig
kan beheerschen, dat deze geschikt kan worden gemaakt voor dé
cultuur van vrijwel elk gewas, terwijl dit zonder de regeling van den
kalktoestand mislukt. De humuszandgronden zijn daardoor uit hun
uitzonderingspositie gebracht en kunnen thans bij voldoende humusgehalte met vrijwel evengoed resultaat worden bebouwd met
veeleischende gewassen, als gras, suikerbieten, tarwe, gerst, handelsgewassen, enz., als de beste kleigronden, terwijl eveneens de
kalkarme kleistreken weer kunnen worden opgevoerd tot het peil
van onze beste kalkrijke zeepolders. Door dit onderzoek naar den

kalktoestand is het tevens mogelijk geworden een inzicht te verkrijgen in de beteekenis van de keuze van den JUISTEN VORM
DER MESTSTOFPEN op alle grondsoorten. Daardoor heeft elke
meststof haar eigen plaats gekregen en weet iedere landbouwer, die
met zijn tijd medegaat, dat hij evenzeer schade lijdt, indien h« zgn.
zure meststoffen gebruikt op kalkarme gronden als alcalische op
te kalkrijke perceelen.
Sedert 1929 is het nu mogelijk geworden studie te maken van de
fosforzuurbehoefte onzer gronden, doordat het prof. Hndig en dr.
Hetterschy is gelukt een in het buitenland reeds toegepaste methode van onderzoek zoodanig te wijzigen, dat deze in het bijzonder
bruikbaar is geworden voor het bepalen van den FOSFORZUURTOESTAND DER HTJMUSZANDGRONDEN.
Deze aanwinst is yerrassend snel gevolgd door een geheel nieuwe
methode van onderzoek, uitgewerkt door prof. Hudig en ir. J. van
der Ven ter bepaling van den KALITOESTAND DER HTJMUSZANDGRONDEN.
Nadat uit het onderzoek van de monsters van een aantal reeds
vele jaren doorgevoerde proeven den indruk was verkregen, dat deze
methode een groote mate van bruikbaarheid bezit, hebben wij verzocht deze op beperkte schaal en onder onze directe controle op een
aantal gevallen in de praktijk te mogen toepassen, om de practische
bruikbaarheid daarvan te toetsen en het nog geheel onontgonnen
terrein van den kalirijkdom onzer humuszandgronden verder in studie te nemen. Het Bedryfslaboratorium voor grondonderzoek te Groningen werd bereid gevonden de betreffende monsterste onderzoeken.
Wij hebben ons daarna gewend tot den georganiseerden landbouw
<om afdeelingsgewijze een beperkt aantal monsters van allerlei gronden te verzamelen, terwijl wij ons tot de provinciale organisaties
ïtebben gewend om finantieelen steun ter gedeeltelijke tegemoetkoming voor de inzenders, die als pioniers, maar tevens als proefkonijn
aan dit gewestelijk onderzoek zouden medewerken. Het dagelijksch
toestuur der G.-O. M.v.L. verleende ten behoeve van de leden dezer
•organisatie hiervoor een bijdrage van f 1 per monster, voorloopig
tot een maximum van f 200.Het bestuur van den Coöp. bond van
aan- en verkoopvereenigingen in Gelderland (B.A.G.) gaf een crediet tot een maximum van f 500 onder dezelfde voorwaarden. De
A.B.T.B. stelde hare afdeelingen in de gelegenheid eveneens over
«en bijdrage overleg te plegen, terwijl ten slotte meerdere plaatselijke afdeelingen der genoemde organisaties bijdragen per monster
hebben verleend. Wij willen niet nalaten voor dezen zoo hartelijk
verleenden steun onzen warmen dank te betuigen. Het resultaat is
geweest, dat werden ingezonden door leden der G.-O. M.v.L. 63,van
den B.A.G. 327 en van den A.B.T.B. 25, totaal 420 monsters. Ook
aan de inzenders brengen wij gaarne een woord van hartelijken dank
-voor de verleende medewerking. Daar velen zich niet beperkt hebtoen tot het laten bepalen van den kalitoestand, maar tegelijk een
onderzoek hebben gevraagd naar den kalk- en fosforzuurtoestand,
iiebben wij een verzameling van gegevens verkregen, die ons in staat
stelt thans een inzicht te geven üi de wijze, waarop naar onze meening met behulp van de nieuwste methoden van onderzoek een
grondslag kan worden gevonden voor de bepaling van de meest
doelmatige bemesting van elk perceel afzonderlijk.
Alle hiervoor noodige gegevens zon als volgt verkregen. Bij het
inzenden der monsters zijn ingevulde vragenlijsten overgelegd door

de inzenders. Het is echter moeilijk aan de hand hiervan een voldoend inzicht te verkrijgen. Dit is alleen mogelijk door een mondeling overleg, waarbij de deskundige in de gelegenheid is aan de
hand van zijn kennis alle voor elk monster speciaal van belang
zünde bijzonderheden te vragen. Daarom hebben wij, telkens nadat
een groep van monsters was onderzocht, de inzenders voor een bespreking van de resultaten samen geroepen. Hieraan hebben bijna
alle gaarne gevolg gegeven en ons is daardoor een schat van gegevens verstrekt, die voor het onderzoek, zoowel van den kalk-, fosiorzuur-, als kalitoestand der humuszandgronden in Gelderland van
•onberekenbare waarde is. Wij hebben daardoor zóódanigen grond
onder de voeten gekregen, dat wij het aandurven de voorlichting
inzake deze ingewikkelde en nog zoo nieuwe vraagstukken verder
op ons te nemen. Hiervan zal eenerzijds de praktijk reeds direct belangrijke voordeden kunnen trekken, terwijl het ons anderzijds het
materiaal zal verschaffen om ons inzicht in deze vraagstukken snel
en deugdelijk te verbeteren.
Wij achten het thans mogelijk de tot dusverre gevolgde methode
van bemesten, die slechts op practischen grondslag berust en die
het best kan worden gekarakteriseerd door de woorden „gooi er maar
genoeg op, als je 't betalen kunt en Iaat het maar weg, als je geen
tïeld meer hebt en tot dusverre royaal gemest hebt", te vervangen
door een op deugdeüjfce grondvesten gestichte voorlicbitinjr, die zich
in de volgende jaren door verder onderzoek natuurlijk nog in alle
richtingen moet verbreeden en verdiepen, doch waarbij uitgegaan
kan worden van het VOLLEDIGE GRONDONDERZOEK VAN ELK
PERCEEL ' VAN DEN KALK-, KALI- EN FOSFORZUURTOESTAND, terwijl de hierbij bepaalde waarden het uitgangspunt kunnen vormen voor de beantwoording van de vraag, die elk jaar door
den landbouwer opnieuw moet worden opgelost, nl. of met geringere
hoeveelheden kalizout en(of) fosforzuur kan worden volstaan, of
deze wellicht in verband met aanwezige en opneembare bodemvoorraden één of meerdere jaren achterwege kunnen blijven, dan wel of
met dezelfde hoeveelheden moet worden verder gewerkt, of zelfs dat
zwaardere bemestingen moeten worden toegepast.
Uit mijn verder betoog zal blijken, dat deze vragen in het algemeen VOOR ELKE MESTSTOF en voor ELK PERCEEL ANDERS
beantwoord moeten worden. DE MEENING, DAT MEN EEN MESTSTOF VEILIG ZOU KUNNEN WEGLATEN, OMDAT MEN EEN
AANTAL JAREN OVERVLOEDIG HEEFT BEMEST, berust in het
algemeen op een grove dwaling. Op het ééne perceel kan een langjarige zware bemesting nog ontoereikend zrjn geweest, terwijl op
•een ander perceel een betrekkelijk matige bemesting de vorming van
zoodanige opneembare bodemvoorraden ten gevolge kan hebben gehad, dat men de toediening van bepaalde meststoffen zonder nadeelen korteren of längeren tijd kan staken.
Alvorens over te gaan tot een meer uitvoerige bespreking der met
het onderzoek naar den kalk-, kali- en fosforzuurtoestand der humuszandgronden in Noord-Gelderland verkregen resultaten, kan ik
nog mededeelen, dat in overleg met prof. Hudig en den directeur
van het Bedrijfslaboratorium voor grondonderzoek is besloten dit
onderzoek in Noordelijk Gelderland onder mvjn directe controle op
nog veel grooter schaal voort te zetten en dit dus voor alle humuszandgronden in mijn ambtsgebied open te stellen, terwijl de advie-zen door mij zullen worden gegeven. Of en op welke wijze dit on-

derzoek in andere provinciën zal worden aangevat, wordt, naar mij
is medegedeeld, door de betrokkenen nader overwogen.
;
Het doel van dit betoog is dus in de eerste plaats een inzicht te
geven in den stand van onze tegenwoordige kennis. In aanmerking
nemende de ingewikkeldheid der betreffende vraagstukken, zal ik
mij onthouden op tal van moeilijke wetenschappelijke zijden van
het vraagstuk in te gaan. Het is wenschelük hiermede te wachten,
totdat over nog veel meer materiaal en ervaring kan worden beschikt. Wij willen volstaan in dit betoog de vraagstukken op eenvoudige, duidelijke wijze zoodanig samen te vatten, dat de praktijk
hierin een leidraad vindt om zich voldoende hierin te kunnen verdiepen, onze adviezen te kunnen begrijpen en deze met oordeel tekunnen toepassen. Het doel, dat daarmede bereikt kan worden, is,
wij herhalen het nog eens met nadruk, dat ELK PERCEEL OP DE
MEEST DOELMATIGE WIJZE ZAL KUNNEN WORDEN BEMEST, d.w.z., dat er naar gestreefd zal kunnen worden met de GERINGSTE KOSTEN AAN BEMESTING de hoogste netto-opbrengst
te verkrijgen. Niet door domweg te bezuinigen op meststoffen, houdt
men zich staande in crisisperioden, maar juist door datgene te geven, wat minimaal noodzakelijk is. De DOELMATIGHEID, n i e t
de ONOORDEELKUNDIGE ZUINIGHEID moet ons richtsnoer zijn.
Nu blijkt uit ons onderzoek duidelijk, dat in een aantal gevallen
in de gunstige afgeloopen jaren onnoodig zwaar is bemest. Het opvolgen van onze adviezen zal hier kunnen leiden tot aanmerkelijke
bezuiniging. Er zijn gevallen, waarin men één of enkele jaren volkomen zonder kali- en fosforzuurbemesting zal kunnen werken en
het is zelfs waarschijnlijk, dat men de opbrengsten vooral naar kwaliteit daardoor zal kunnen verbeteren. Er zijn echter ook vele gevallen, waarbij naast een overvloed van de ééne meststof een groot
tekort aan de andere optreedt, zoodat een zeer onvoldoende opbrengst wordt verkregen. Door nu zwaarder met de ééne te. gaan
bemesten en zwakker met de andere, soms zelfs door deze geheel
weg te'laten, zal men met dezelfde bemestingskosten of wellicht nog
lagere kosten aanmerkelijk hoogere opbrengsten kunnen verkrijgen.
In een aantal gevallen echter zijn de opneembare bodemvoorraden aan kali- en fosforzuur geheel ontoereikend en krijgt men zeer
onvoldoende oogsten. Men werkt op deze wijze, niettegenstaande een
zuinige bemesting, buitengewoon duur, want de bemestingskosten
vormen tenslotte slechts een onderdeel van de totale onkostenrekening, waarop eveneens voorkomen pacht, rente, afschrijvingen, belastingen, een belangrijk bedrag voor arbeidsloon, enz. Deze vormen
samen een veelvoud van de bemestingskosten. Bezuinigt men ondoelmatig op de bemesting, dan brengt men door een onvoldoenden
oogst dit geheele bedrag in gevaar. Vermeerdert men het belangrijke bedrag der onvermijdelijke kosten met een betrekkelijk klein
bedrag voor een doelmatige bemesting, dan stelt men het geheel
zooveel mogelijk veilig door een hoogere opbrengst.
ONDOELMATIGE BEZUINIGING is een waagstuk met groote
kans op belangrijke verliezen, die wij in crisistijd volstrekt niet mogen lijden.
DOELMATIGE BEZUINIGING leidt tot de hoogste netto-opbrengst, waarnaar onder alle omstandigheden en in het bijzonder
in crisistijden met alle kracht moet worden gestreefd.

Dit nu kan, naar onze meening, worden bereikt door de werkelijk
geringe offers, die men zich voor het GRONDONDERZOEK MOET
GETROOSTEN.
Een onderzoek naar den kalktoestand kost f 2.50. Daarvoor krtfgt
men een inzicht in de verhouding tusschen de hoeveelheid zure humus en de basen, in hoofdzaak kalk, die in zoo overwegende mate
de opbrengst, ja zelfs het gelukken, of het volkomer. mislukken van
het gewas beheerscht. Men kan daardoor de keuze zijner gewassen
bij het opmaken van het bouwplan juist zoodanig regelen, dat elk
gewas zooveel mogelijk wordt geplaatst op het perceel met een passenden kalktoestand. Bovendien kan men de perceelen, die afwükingen vertoonen, zoo spoedig mogelijk systematisch verbeteren.
In de tweede plaats bepaalt men aan de hand van het onderzoek
naar déni kalktoestand in welken vorm men de stikstof, kali en het
fosforzuur zal toedienen. De vorm is vele malen belangrijker dan
de onderlinge prijsverhouding, omdat een onjuist gekozen vorm de
opbrengst met tientallen procenten kan doen dalen. Kan men kiezen
uit eenige meststoffen, die alle behoorlijk bruikbaar zijn naar den
vorm, dan kiest men natuurlijk de goedkoopste.
Door de kennis van den kalktoestand leert men ten slotte beoordeelen in hoeverre de bemesting nuttig effect zal kunnen hebben.
De zwaarste bemesting op zeer kalkarmen grond kan niet verhelpen, dat veel eischende gewassen volkomen mislukken. Het geld is
weggeworpen voor het doel waarvoor het werd besteed. Eerst wanneer later de kalktoestand op peil wordt gebracht, komt een dergelijke bemesting tot werking voor zoover ze althans in dien tyd niet
reeds is uitgespoeld, of door den grond omopneembaar is vastgelegd.
Dit verklaart, waarom zgn. uitgeboerde, d. z. bijna steeds zeer kalkarme bedrijven na doelmatige verbetering van den kalktoestand
zulke buitengewone oogsten kunnen geven zonder eenige bemesting.
Op matig kalkarme gronden kan ook de bemesting slechts een
gedeeltelijk effect hebben, hetgeen zich uit in een onvoldoenden oogst.
Slechts op gronden met een goeden kalktoestand wordt 't hoogste
nuttig effect bereikt. Daardoor kan hier steeds met een zeer matige
bemesting worden volstaan, voorzoover niet reeds oude voorraden de
bemesting overbodig maken. Al deze voordeelen haalt men binnen
voor het simpele offer van een rijksdaalder.
Het fosforzuuronderzock kost f 0.75 of, als het in combinatie met
een kalktoestandsonderzoek geschiedt, slechts f 0.50, geluk staande
met 2C kg slakkenmeel. Uit het in Gelderland gehouden proefonderzoeK zal blijken, dat in ons ambtsgebied in 50% van de gevallen op het bouwland het fosforzuur één of meerdere jaren geheel kan worden weggelaten. Op het grasland is dit aantal veel geringer, nl. 19% der gevallen, terwyl er vele gevallen zijn, waarDij
vermindering der fosforzuurbemesting zeer nadeelig zou zijn en de
oogst meer of minder in gevaar zou brengen. Wie wil niet gaarne
voor 20 kg slakkenmeel per perceel weten of hij 600-800 kg, dus een
veelvoud kan besparen of in het andere geval, dat hij een geheelen
oogst voor enkele baaltjes slakkenmeel in gevaar zal brengen?
Het kalionderzoek kost f 3, wat betrekkelijk duur is, doch ook a)
weer, voor wie het nut er van begrijpt, slechts een spiering is, die
dienst moet doen om een kabeljouw te vangen. Uit het onderzoek
zal blijken, dat de helft der onderzochte bouwlanden zoodanig ryk
is aan kali, dat men enkele jaren de bemesting veilig zal kunnen

weglaten. Daarbij komen nog 21% der gevallen, waarin mer. deze
best één jaar achterwege kan laten, totaal dus 73% of drievierde
van alle bouwlanden, die ruim voldoende of overmatig met kaii bemest zijn. Daartegenover staan echter weer 15% der bouwlanden,
die beslist een tekort aanwijzen en waar vermindering der kalibemesting wellicht noodlottig zou kunnen worden.
Op het grasland zijn de verhoudingen iets minder gunstig, doch
ook hier komen wij tot het resultaat, dat op de helft der perceelen
niet of zwakker kan worden bemest, terwijl een derde der perceelen
bepaald tekorten aanwijst. Voor de luttele kosten van ruim een
baaltje kalizout heeft men dus een kans van 75% voor het bouwland en van 50% voor het grasland, dat geadviseerd zal worden
aanmerkelijk op de kalibemesting te bezuinigen.
Een volledig: onderzoek kost dus thans f 6 per monster, een bedrag, dat men even in verhouding tot de te behalen voordeelen moet
leeren beoordeelen. Wie zijn inzicht tot dit peil opwerkt, zal niet
aarzelen zoo spoedig mogelijk zijn geheele boerderij perceelsgewijze
en volledig te laten onderzoeken. In vele gevallen kan men met de
resultaten eenige jaren doorwerken, slechts in een beperkt aantal
gevallen is het noodig een bepaald onderdeel even opnieuw te laten
controleeren.
Uit het proefonderzoek zal blijken, dat het noodig is VOORTAAN
ALLE GRASLANDEN IN TWEE LAGEN TE BEMONSTEREN, nl.
één monster van de bovenste 5 cm met inbegrip van de zode en een
monster van 5-20 cm diepte, zulks omdat in het algemeen de zode
veel rijker is aan fosforzuur en kalk dan de tweede laag.
Ik roep dus de voormannen van den Gelderschen landbouw op in
de afdeelingen de grootst mogelijke activiteit te ontwikkelen om te
bereiken, dat DIRECT NA DEN ROGGEOOGST en in de volgende
maanden EEN ZEER GROOT AANTAL GRONDMONSTERS VAN
GEHEELE BEDRIJVEN worden ingezonden TER VOLLEDIG ONDERZOEK. Men bevordert daarmede een zeer groot landbouwbelang, terwijl de georganiseerde landbouw daaraan zelfs een argument kan ontleenen bij zijn beroep op de Regeering om de gevolgen
van den crisis te helpen verzachten. Wanneer men kan aantoonen,
dat men zelf met behulp van de nieuwste vondsten der landbouwwetenschap al zijn krachten inspant om het bedrijf met de grootste
doelmatigheid te beheeren, dan staat men sterker, indien men steun
van anderen vraagt, w y zetten thans de poorten open om de doelmatigheid der bemesting aanmerkelijk op te voeren. Wij verwachten, dat daaruit gemiddeld aanzienlijke besparingen kunnen voortvloeien zonder den oogst te verminderen.

SAMENVATTING VAN DE VOORLOOPIGE RESULTATEN VAN
EN DE VOORUITZICHTEN, GEOPEND DOOR HET GEWESTELIJK ONDERZOEK NAAR DEN KALK-, KALI- ENFOSFORZUUKTOESTAND VAN 420 PERCEELEN BOUW- EN GRASLAND UIT BE
HUMUSZANDSTREKEN VAN NOORDELIJK GELDERLAND*

De kalktoestand.
De kalktoestand, die ons een inzicht geeft in den betrekkelijken
rijkdom van de humus aan basen, vooral van kalk, blijkt te zijn
een factor, die in zeer algemeenen zin den bodemtoestand en daardoor de voeding en productie van het gewas beheerscht.
Deze moet voor bouwland gemiddeld liggen tusschen 0 en —10.
Al naar de eisenen van het gewas kan men dan door een juiste keuze
van den vorm der meststoffen de productie tot het hoogste peil opvoeren. Er zijn 129 (100%) monsters bouwland op kalktoestand onderzocht. Van 59 perceelen (45%) was de kalktoestand voldoende;
van 62 perceelen (49%) bepaald onvoldoende (—10 tot —35) en van
8 perceelen (6%) te hoog, zoodat gevaar voor Veenkoloniale ziekte
optreedt.
MEER DAN DE HELPT DER ONDERZOCHTE PERCEELEN verkeert dus nog steeds in zoodanig ONVOLDOENDEN KALKTOESTAND, dat hier zelfs met de zwaarste bemestingen geen volle oogsten zijn te behalen. Bovendien is het ONMOGELIJK hier met voldoende kans op een .behoorlijk resultaat veeleischende gewassen als
bieten, tarwe, gerst en gras te verbouwen. Men mist dan de noodige
bewegingsvrijheid om zich snel aan veranderde markttoestanden aan
te passen en men werkt zeer onvoordeelig.
Door een betrekkelijk goedkoope bemergeling, die slechts eenmaal
ten volle behoeft te worden toegepast, kan men, mits dit vakkundig
geschiedt, zich de vrijheid koopen om elk gewas naar vrije keuze te
verbouwen, zelfs om op hooge eschgronden uitstekend grasland aan
te leggen, terwijl het nuttig effect van de kosten voor bewerking,
bemesting en eventueel voor ontwatering belangrijk zal worden verhoogd.
Het grasland, waarvan 202 monsters (100%) zijn onderzocht, vertoont gemiddeld een gunstiger kalktoestand. Hiervan zijn nl. 104
monsters (51%) voldoende, 71 monsters (34%) meer of minder onvoldoende en 27 monsters (15%) overkalkt.
Uit een meerjarig door ons ingesteld omvangrijk, maar nog niet
gepubliceerd onderzoek van grasbestanden blijkt nu zeer duidelijk, dat
de kalktoestand in hooge mate en zeer regelmatig de voedingswaarde
en smaak van het gras beheerscht
Op kalkarm grasland oogst men kalkarm gras van slechten smaak
en zeer onvoldoende voedingswaarde, hetgeen zich wreekt door onvoldoende ontwikkeling van het beenderengestel der dieren, door
gevoeligheid voor ziekte, onvoldoende vruchtbaarheid, zwakke nakomelingen, waaronder veel sterfte optreedt, enz. enz.
Alleen op grasland met een kalktoestand van ongeveer 0 worden
kalkgehalten in het gras bereikt, die aan hooge eischen voldoen. Hier
groeit smakelijk en voedzaam gras en kan vee worden gehouden met
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uitstekend beenwerk en een goede gezondheid en niet weerstand: tegen allerlei nadeelige invloeden, terwijl het een gezonde en krachtige nakomelingschap-kan leveren. Dat zich de ernstige fouten, die
in onze weiden schuilen, niet duidelijker uiten door gebreken in den
veestapel, schrijven wvj toe aan den invloed van de groote hoeveelheden duur, doch ten deele kalkrijk krachtvoeder, dat wordt aangekocht. Alleen reeds door den kalktoestand onzer weiden te verbeteren, zouden kapitalen aan aangekocht veevoeder kunnen worden
bespaard, om niet te spreken van de andere verliezen, die men
thans direct en indirect lijdt.
OP EEN DERDE DER ONDERZOCHTE WEIDEN GROEIT GRAS
MET ONVOLDOENDE VOEDINGSWAARDE EN SMAAK. SLECHTS
DE HELPT IS BEHOORLIJK IN DEN GEWENSCHTEN KALKTOESTAND EN DE REST BRENGT DOOR OVERKALKING TE
WEINIG OP. Er is dus nog zeer veel te verbeteren.

Over de technische moeilijkheden, waarop wij bij deze verbetering
stuiten, hebben wij reeds veelvuldig gewezen, zoodat wij ze hier slechts
even willen aanstippen.
De eerste is, dat de kalk op de zode toegediend zelfs in meerdere
jaren daarin slechts 3-7 cm doordringt, zoodat ds laag van ongeveer
5-20 cm nog vele jaren even kalkarm blijft. Dit geldt evenzeer voor
den ondergrond onzer bouwlanden. De meeste eschgronden hebben
onder de bouwvoor een kalktoestand van —30 en lager. Dient men
dus een bekalking toe, berekend voor 20 cm diepte, dan hoopt zich
deze op in de bovenste 5 cm, die overkalkt wordt, terwijl daaronder de
grond even kalkarm blijft. Het gevolg kan zijn, dat de aldus geplaagde zode in opbrengst achteruit gaat. De bekalking dient dus
met mate te geschieden, terwijl het indringen der kalk eenigszins
kan worden bevorderd door toediening van een flinke laag stalmest.
Op onze proefvelden kan men zich van de juistheid van al deze
opvattingen overtuigen. De moeilijkheid is alleen op te lossen door
te scheuren en de toegediende kalk grondig te mengen.
'. Een tweede bezwaar is de OUDE GRASZODE, die meermalen uit
ongewenschte soorten bestaat. DOOR BEKALKING VAN DE ZODE
wint men echter binnen twee jaar, dat het ONVOEDZAME EN
ONSMAKELIJKE KALKARME GRAS OVERGAAT IN EEN VOEDZAAM EN SMAKELIJK PRODUCT, dat gaarne wordt gegeten.
Deze winst is van groote beteekenis voor den geheelen veestapel.
Veel beter is natuurlijk ook hiervoor te scheuren en na grondige
verbetering van den kalktoestand: betere grassoorten te zaaien.
Evenals bij al onze vroegere onderzoekingen is ook bij dit onderzoek
steeds weer duidelijk gebleken, dat de gronden gemiddeld een lageren
kalktoestand hebben, naarmate zij hooger liggen ten opzichte van
het grondwater. De eschgronden zrjn meestal veel te kalkarm, terwijl de laagste weilanden gemiddeld zeer goede kalktoestanden vertoonen. Daartegenover staat, dat een goed grasbestand naar opbrengst, voedingswaarde en smaak hoogere eisenen aan den kalktoestand stelt dan de meest verbouwde gewassen van de eschgronden,
zooals rogge, aardappelen en haver.
Laten wij dus vooral ook onze graslanden bemonsteren om den
kalktoestand te verbeteren.

D e fosforzuurtoestand.
A l g e m e e n e toelichting v a n het fosforzuurgetal.
In tegenstelling met de kalk, die als base aan zuren wordt get>onden (humus), is het fosforzuur zelf een zuur, zoodat het ge"bonden wordt aan basen in den grond. In de humuszandgronden
zijn dit in hoofdzaak ijzer en kalk, terwijl in kalkarme kleigronden
•ook alluminium hierbij een groote rol speelt. Nu zijn in het algemeen
de verbindingen van fosforzuur met deze basen vrij moeilijk oplosbaar
•onder omstandigheden, zooals die in den grond heersenen, de verbindingen met ijzer zijn echter nog veel slechter oplosbaar dan die
met kalk. Ook de plant beschikt slechts over zwakke middelen om
fosforzuur op te lossen.
De hoofdzaak bij het begrijpen van de fosforzuurvoeding van da
plant is te weten, dat in eiken bouwgrond een grootere of kleinere
iioeveelheid basen voorkomt, die het fosforzuur onzer meststoffen
meer of minder onoplosbaar maken en het daardoor ten deele, soms
volledig en voor goed buiten het bereik van de plant brengen.
Wanneer wij verder bedenken, dat een bouwgrond per ha ongeveer 3 millioen kg grond bevat en dat dus 1% ijzer in zoo'n grond
reeds 30.000 kg rjzer per bouwvoor per ha beteekent, ongeacht de
kalk en andere basen, die nog voorkomen, dan wordt het ons direct
duidelijk, dat vele onzer gronden zeer groote hoeveelheden fosforzuur
•moeten kunnen vastleggen in een voor een plant geheel onopneem•baren vorm. Tegenover dergelijke getallen beteekenen de hoeveelheden fosforzuur, die wij jaarlijks toedienen (brjv. 800 kg slakkenmeel
m e t 150 kg fosforzuur), eenvoudig een druppel in een emmer water.
Vandaar ook, dat het blrjkt, dat een aantal gronden, die reeds 30
en meer jaren voortdurend met slakkenmeel werden bemest, nog
weinig gemakkehjk opneembaar fosforzuur bevatten. De grond „eet"
•het nog voortdurend op en voor de plant is nog steeds onvoldoende
beschikbaar, zoodat het weglaten der bemesting zich spoedig zal
moeten uiten in een afnemen der opbrengsten. Andere perceelen bevatten echter weer minder fosforzuurbindende stoffen en zullen dus
ma veeljarige bemesting een flinke hoeveelheid gemakkelijk opneembaar fosforzuur bevatten, waaruit niet één keer, maar meermalen
oogsten zonder bemesting hun behoefte kunnen dekken.
Practisch komt het dus hierop neer, dat men een flinke fosforzuurbemesting zal moeten blijven geven, totdat in de eerste plaats
de basen, die het fosforzuur volkomen onopneembaar maken, zooals
rjzer, hiermede zijn verzadigd. Is dit peil bereikt, dan wordt het fosforzuur van verdere bemestingen in beter opneembare vormen bewaard. G a a t men nu nog geruimen tijd voort met flink te bemesten, dan schept men een steeds grooter wordenden opneembaren
voorraad, die geen rente opbrengt, omdat tenslotte de jaarlrjksche
behoefte per h a van het gewas door slechts enkele tientallen kg
zuiver fosforzuur kan worden gedekt. Wordt deze groote opneembare
•voorraad thans door grondonderzoek geconstateerd, dan kan men dus
meerdere jaren zonder fosforzuurbemesting doorwerken.
Het hangt dus geheel van de samenstelling en vooral van het üzer•en kalkgehalte der humuszandgronden af, hoeveel fosforzuur een
bepaald perceel kan vastleggen in onopneembare verbindingen. Er
zijn ijzerhoudende lage broekgronden, die dit in vrijwel onbeperkte
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hoeveelheden kunnen doen. Andere gronden met een gering ijzergehalte zun na een beperkt aantal jaren te verzadigen.
Tevens hangt het van tal van factoren af, hoe zich de oplossende
krachten in een perceel op een zeker tijdstip zullen verhouden. Dit
is volstrekt niet altijd gelijk. Hierbij spelen o.a. een rol de grondbewerking, de kalktoestand, de bemesting met stalmest of andere organische meststoffen en in belangrijke mate ook de vorm der stikstofmeststoffen. Op kalkarme gronden bijv. wordt het fosforzuur veel
minder door kalk vastgelegd dan op kalkrijke. De plant profiteert er
echter op de kalkarmere gronden naar verhouding weer minder van,
omdat de voeding door allerlei oorzaken, die samenhangen met den
lagen kalktoestand, wordt belemmerd; zoo is o.a. de ontwikkeling van
het wortelstelsel op kalkarme gronden zeer onvoldoende. Zijn kalkarme gronden ijzerhoudend, dan wordt het ijzer oplosbaar gemaakt en
wordt het fosforzuur hierdoor zeer sterk vast gelegd, zoodat de plant
er niets aan heeft. Door nu den kalktoestand op te voeren, maakt
men het ijzer weer onoplosbaar, zoodat het minder fosforzuur bindt.
Dit wordt dam vastgelegd aan kalk, welke verbinding veel beter weer
in oplossing is te brengen. Tevens kan men onder dezelfde omstandigheden gebruik maken van superfosfaat. Van dit vastleggen van fosforeuur door üzer en tevens van de oplossende werking van stalmest,
hebben wij verrassende voorbeelden op onze proefvelden kunnen zien.
Van den invloed der stikstofmeststoffen is vooral bekend de oplossende werking van zwavelzure ammoniak op de fosfaten in den
grond. Wij weten echter, dat deze meststof alleen op zeer kalkryke
gronden mag worden gebruikt. De soms zoo opvallend gunstige werking van zwavelzure ammoniak op kalkarm grasland moet o.i. grootendeels verklaard worden door het oplosbaar maken van fosforzuur.
Men krijgt dus bij de eerste aanwending een gunstig effect, dat in
volgende jaren echter spoedig omslaat in een nadeelige werking
in verband met den te lagen kalktoestand.
v^ver deze moeilijke vraagstukken zou nog veel meer gezegd kunnen worden, doch wij zwijgen hierover verder, omdat dit alleen kan
worden overzien door deskundigen, die hiervan een zeer diepgaande
studie hebtoen gemaakt. Bovendien komen wij hier op een terrein,
dat ten deele nog zeer onvoldoende wetenschappelijk is bewerkt.
De hoofdzaak is dus dat de meeste, ja bijna alle gronden vrij sterk
de eigenschap hebben om fosforzuur vast te leggen in voor de plant
onopneembare verbindingen. Het is dus onvermijdelijk dat een deel,
soms zelfs bijna de geheele bemesting voor de plan't verloren gaat.
Eerst wanneer de sterk bindende krachten in den grond verzadigd
zijn, blijven de toegediende fosforzuurmeststoffen in een beter opneembaren vorm. De grond gaat dan beschikken over „oude kracht".
Het doel van het fosforzuuronderzoek volgens HwUg en Hettersehy
is nu deze „oude krachi" te bepalen. Dit geschiedt door het grondmonster op een bepaalde wyze te behandelen met zuiver water. Bevat
de grond vrrj gemakkelrjk opneembaar fosforzuur, dan gaat dit in
oplossing en kan uiterst nauwkeurig worden bepaald. De hoeveelheid
wordt uitgedrukt in duizendsten van gewichtsprocenten van den
grond of m.a.w. in 100.000 kg grond kan men met voldoende nauwkeurigheid 1 kg gemakkelijk opneembaar fosforzuur aantoonen.
Een fosforzuurgetal 1 beteekent dus, dat de grond op een bepaaldewijze behandeld met zuiver water per 100.000 kg grond 1 kg gemakkelijk oplosbaar fosforzuur kan afgeven of in een bouwvoor van
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3.000.000 kg dus 30 kg. Dit wil echter volstrekt niet zeggen, dat dit
in werkelijkheid ook in de bouwvoor zal optreden. Hier werken geheel
andere en steeds wisselende krachten, die echter eveneens zwak zijn.
Men krijgt echter wel een met de werkelijkheid ten naaste bü overeenkomenden indruk van de opneembaarheid van het fosforzuur in
den grond.
Uit de controle van een aantal oude innig gemengde fosforzuurproefvelden, waarvan de perceelen reeds meerdere jaren in verschillenden fosforzuurrijkdom zijn gebracht, heeft prof. Hudig nu kunnen
afleiden, dat de grond in staat is een gewas zonder fosforzuurbemesting uit „oude kracht" volledig te voeden, wanneer bij dit onderzoek
een fosforzuurgetal van minstens 7 wordt gevonden. Volgens deze
ervaringen geeft fosforzuurbemesting bij 7 en hoogere getallen geen
oogstvermeerdering meer.
Is de oplosbare voorraad 4— 6 eenheden (fosforzuurgetal 4—6),
dan is deze onder gunstige omstandigheden nog voldoende, maar by
ongunstige omstandigheden reeds onvoldoende. In dit overgangsgebied is de beschikbaarheid der oude kracht dus onzeker. Deze wordt
dan bepaald door de onder bepaalde omstandigheden aanwezige oplossende krachten. In dit geval is het dus veilig een matige bemesting
te geven.
Is het fosforzuurgetal 3 en lager, dan mag worden aangenomen,
dat de oplossende krachten in den grond onder gemiddelde omstandigheden niet meer toereikend zijn om zooveel fosforzuur beschikbaar
te maken, dat een gewas zich hiermede kan voeden, zoodat bemesting
dus noodzakelijk is.
Volgens deze beschouwingen kan men dus uit den duur en de hoeVeelheid der fosforzuurbemeslting van eten willekeurig perceel vrijwel
biets voorspellen omtrent de behoefte aan verdere bemesting. Dat kan
alleen het grondonderzoek uitwijzen.
Uit het bij dit ondeTzoek betrokken materiaal is dan ook in het
algemeen geen verband te vinden tusschen de voorafgaande bemesting en het fosforzuurgetal.
Wel bleek ons herhaaldelijk, dat bij bouwlanden, die geregeld en
vrij veel stalmest naast slakkenmeel ontvangen, de hoogere fosforzuurgetallen overwegen. Op kalkrijkere gronden vindt men onder
overeenkomstige omstandigheden gewoonlijk iets lagere cijfers dan
op kalkarmere. Op ijzerhoudende gronden vindt men niettegenstaande
langdurige en zware bemestingen zeer lage cijfers, vooral als zü tevens
kalkarm zijn.
Uit het voorgaande volgt ook, dat gronden, die over veel oude
kracht beschikken — hetgeen dan tot uiting komt in een voldoend«,
tot hoog fosforzuurgetal — slechts na meerdere jaren een merkbare
daling door uitboeren zullen vertoonen.
Men kan het beschikbaar komen van het fosforzuur meer of minder vergelijken met het zeer langzaam afsmelten van een stiik ijs
(door den grond vastgelegd fosforzuur), met dien verstande echter,
dat binnen in dit stuk een kern zit van materiaal, dat niet wil
smelten (door ijzer vastgelegd fosforzuur). Door de op het oppervlak
inwerkende krachten komt zeer langzaam eenig smeltwater beschikbaar (gemakkelijk oplosbaar fosforzuur), waarvan slechts een kleine
hoeveelheid voldoende is om de plant te laven. Soms daalt de temperatuur ook weer en komt minder smeltwater beschikbaar, docli
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indien het stuk groot genoeg is (voldoende voorraad), komt er toch
Steeds voldoende beschikbaar om de betrekkelijk zoo geringe behoefte
van de plant te dekken. Er is zelfs voldoende om achtereenvolgens vele planten (gewassen) te voorzien, totdat op den duur het
stuk is afgesmolten tot den onoplosbaren kern (ijzerfosfaat). Reeds
"vóór dien tijd echter worden de laatste hoeveelheden smeltwater zoo
gering, dat het gewas gebrek krijgt (fosforzuurgetal 4 en lager), zoodat men drinkwater moet bijvoegen (bemesten). Het kan echter ook
zijn, dat het zoo koud is, dat geen smeltwater vrij komt (sterk ijzerhoudende gronden). Men moet dan water voor de plant toevoegen
(bemesten). In de omgeving van de ijsklomp gekomen, zal dit echter
terstond bevriezen (worden vastgelegd) en voor de plant verloren
zijn. Deze heeft alleen de kans daarvan een deel te bemachtigen
voordat het in ijs is overgegaan (gemakkelijk opneembaar superfosfaat op kalkrijke ijzerhoudende gronden werkt beter dan slakkenmeel).
Beschouwen wij het onderzochte materiaal, dan blijkt 't volgende:
Van de 114 (100%) onderzochte bouwlanden hebben 28 (24%)
volgens bovenbedoelde schaal een bepaald onvoldoende fosforzuurgetal (0—3). Men moet dus verwachten, dat zij de fosforzuurbemestingen nog zoodanig vastleggen, dat een te geringe hoeveelheid
gemakkelijk opneembaar fosforzuur (oude kracht) voor de plant
overblijft. Een behoorlijke bemesting (bijv. met 700 kg slakkenmeel)
achten wij daar dus in de eerstvolgende jaren nog noodig.
In 29 (26%) der gevallen is de voorraad twijfelachtig (4—6), zoodat het veilig is jaarlijks een matige bemesting te blijven geven.
In 31 gevallen (27%) is de voorraad voldoende tot ruim voldoende
(7 tot 10), zoodat wij aannemen, dat men enkele en bij de hoogere
getallen zelfs meerdere jaren zonder fosforzuurbemestmg zal kunnen werken.
In 26 gevallen (23%) is het fosforzuurgetal hoog (11 en hooger)
en zal men een geruim aantal jaren zonder fosforzuurbemesting
kunnen doorwerken.
Uit het voorgaande zal duidelijk geworden zijn, dat het ondoenlijk
is te voorspellen, hoeveel jaren men noodig zal hebben om een oude
kracht, aangeduid door een fosforzuurgetal 10, uit te boeren tot bijv.
6. Evenmin als men precies zal kunnen voorspellen, hoelang een ijsblok, dat onder steeds wisselende temperaturen verkeert, smeltwater
kan blijven leveren. In het algemeen kan echter worden aangenomen,
dat het uitboeren vrij langzaam verloopt, omdat de behoefte van da
plant zoo gering is ten opzichte van de beschikbaar komende hoeveelheden.
Het onderzochte bouwland blijkt dus, getoetst aan deze schaal,
voor de helft over voldoende tot ruime hoeveelheden oude kracht te
beschikken, terwijl deze bij een vierde der gronden beslist onvoldoende is en in een vierde der gevallen onder gunstige omstandigJieden juist voldoende, maar onder ongunstige omstandigheden waarschijnlijk onvoldoende. Zonder al te veel risico kan men dus in de
helft der gevallen het fosforzuur een. of meerdere jaren weglaten en
wil men scherp bezuinigen, dan kan men het zelfs met eenig risico
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wagen in drie vierde der gevallen althans één jaar zonder fosforeuur te wenken.
Zonder voorafgaand grondonderzoek kan echter niemand voorspellen of een bepaald percdel behoort tot de 25% der gevallen die, zoover de ervaring' tot nog Utereikt, beslist bemest moeten worden, dan
wel tot de 50%, waarop men veilig, of de 25%, waarop men met ee»
slech'ts klein risico de fosforzuurbemesting kan weglaten of verminderen.
Wie dus meent f 0.50 in zijn zak te kunnen houden en het op goed
geluk te kunnen wagen, heeft ongeveer 50% kans om leehjk mis
•te tasten.
Het grasland vertoont het volgende beeld.
Onderzocht zijn 203 perceelen, waarvan 139 (68%) een volgens
deze schaal bepaald onvoldoende (0- 3) fosforzuurgetal vertoonen.
I n 27 gevallen (13%) is dit twijfelachtig ( 4 - 6 ) , in 20 gevallen (11%)
voldoende tot ruim voldoende (7-10) en in 17 gevallen (8%) zeer
hoog (11 en hooger). Slechts ongeveer 20% of VB van het onderzochte grasland kan dus korteren of längeren tijd zonder fosforzuur
worden bemest. In V 5 van alle gevallen is dit niet mogelijk en in
70% der gevallen beslist af te raden.
Waarom deze merkwaardige tegenstelling tusschen bouw- en grasland in het algemeen bestaat, zal nader moeten worden onderzocht.
Men kan hiervoor verschillende oorzaken vermoeden, o.a.: De meeste
bouwlanden zijn reeds veel langer bemest dan de graslanden, waaronder vele broekgronden, die vroeger geheel niet werden bemest.
Vele bouwlanden worden bovendien beter bemest dan grasland.
Op bouwland wordt meer stalmest gebruikt, die als oplossende factor van groote beteekenis is. Ook de bewerking van het bouwland
kan een rol spelen. Tenslotte levert bouwland steeds rijpe gewassen,
daarentegen grasland, dat beweid wordt, alleen jonge spruiten, die
zeer rijk aan fosforzuur zijn en na afgrazen telkens weer worden
vervangen door andere jonge spruiten, die opnieuw veel fosforzuur
opnemen en weer worden afgegraasd. Vermoedelijk wordt op weiland dus meer fosforzuur „geoogst". Eindelijk vindt men onder graslanden dikwijls meer ijzerhoudende gronden dan onder de hooge
bouwlanden, zoodat in verschillende gevallen door het grasland' ook
meer fosforzuur vast wordt gehouden.
Hoe dan ook, het is een algemeen verschijnsel, dat de fosforzuurtoestand van grasland ook bij langjarige gelijke bemesting lager is
dan die van bouwland en met dit verschijnsel zullen wij bij de bemesting terdege rekening dienen te houden.
De gemiddeld lage fosforzuurtoestand van grasland verklaart nu
•naar mijn meening ook, waarom de gewassen op gescheurde weiden
zoo gemakkelijk legeren. Na menging van de bovenste met de tweede
laag daalt het toch reeds lage fosforzuurgetal gemiddeld tot bijna
nul. Het volgende gewas lijdt dus fosforzuurgebrek en kan daardoor
de dikwijls toch zoo geringe hoeveelheid beschikbaar komende stikstof niet in de juiste verhouding opnemen. Het legeren is geen gevolg
van te veel stikstof in absoluten zin, maar van fosforzuurgebrek.
Een ander zeer melkwaardig verschijnsel is, dat, evenals dat met de
base kalk het geval is, óók net fosforzuur zich in de zode ophoept
en niet naar diepere lagen wil doorspoelen. In het algemeen blijkt,.
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dat graslanden, die nooit zijn gescheurd en vele jaren met slakkenmeel zijn bemest, vrijwel alleen fosforzuur bevatten in de bovenste
6 cm. Hiervan is dan een zeer groot deel vastgelegd, terwijl een klein
deel opneembaar is. In de laag van 5-15 cm vindt men dan normaal
geen of weinig fosforzuur, dat geheel of bijna geheel is vastgelegd,
zoodat het fosforzuurgetal 0, of althans zeer laag is. Dat dit uitsluitend een gevolg is van de overbemesting, blijkt duidelijk uit monsters van weiden, die één- of meermalen gescheurd werden. Hiervau
hebben wij een beperkt aantal tot onze beschikking. Hier vindt men
wel eenig opneembaar fosforzuur in de tweede laag. En zeer mooi
komt dit te voorschijn bij oude bouwlanden met een hoog fosforzuurgetal tot 15 à 20 cm diepte, die daarna in gras zijn gelegd. HeD
opneembare fosforzuur blijft dan in de tweede laag aanwezig. Een
der onderzochte weiden is zelfs reeds 13 jaren ingezaaid en nog
vertoont de tweede laag een fosforzuurgetal van 7. Het behoeft geen
nadere toelichting, dat deze aangelegenheid van buitengewone beteekenis is voor de geheele cultuur van grasland. Het moet een groot
verschil maken, of de graswortels tot 20 cm diepte of slechts tot 5
cm diepte bschikken kunnen over een laag grond, die meer of minder
rijk is voorzien van opneembare kalk en fosforzuur. Ook hierin zit
weer een uitgebreid terrein voor verder onderzoek.
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De kalitoestand.
A l g e m e e n e toelichting v a n h e t kaligetal.
Evenals de kalk en in tegenstelling met het fosforzuur is de kali
een base, die in den grond aan zuren wordt gebonden. In humus•zandgronden komt hiervoor practisch alleen de humus in aanmerking. Men kan dus den rijkdom aan kali bepalen ten opzichte van
een aangenomen hoeveelheid, bijv. 1O0O kg, zuivere humus in de
bouwvoor. De beoordeeling van den kalirijkdom volgens de methode
Hudig-Van der Ven berust op dit principe en gaat dus uit van dezelfde beginselen als die, welke bij de beoordeeling van den basenrijkdom van de humus bij het kalktoestandsonderzoek gelden, alleen
met dit verschil, dat bij het kalionderzoek wordt bepaald wat reeds
gebonden is, terwijl bij het kalktoestandsonderzoek in een cijfer wordt
uitgedrukt wat nog gebonden kan worden tot een zeker nulpunt.
Deze hoeveelheid wordt echter op haar beurt beheerscht door de basen, die reeds gebonden zyn.
In het kort komt de bepaling van den kalitoestand dus hierop neer,
dat men eerst het humusgehalte bepaalt en daarna nagaat, hoeveel
kali per eenheid humus aanwezig is. Een kaligetal 1 beteekent dus,
dat in een bepaalde hoeveelheid humus 1 deel kali is gebonden, terwijl een kaligetal 20 aangeeft, dat 20 keer zooveel kali per eenheid
humus is gebonden. Er zijn gronden in de practijk, die zelfs 80 eenheden kali per eenheid humus hebben gebonden en die dus een
kaligetal 80 vertoonen.
Evenals bij kalk en ook bij fosforzuur, staan wij dus bij kali voor
het feit, dat deze voedingsstof door den grond! wordt vastgelegd en
daaraan door de plant weer moet worden onttrokken.
Bindt de humus de kali dus sterk, dan is de plant met haar zwakke
oplosmiddelen niet in staat daaraan voldoende voedsel te onttrekken. Zij lijdt kaligebrek en dient bemest te worden. Wat zij niet spoedig opneemt, wordt door de humus gevangen en is voor de plant
misschien verloren. Evenals bij' kalk en fosforzuur, zien wij hier
echter ook bij de kali het verschijnsel optreden, dat de humus de
kali losser gaat binden naarmate zij daarvan rijker is voorzien, of
met andere woorden: naarmate het kaligetal hooger wordt. Dit is
ook wetenschappelijk zeer goed te beredeneeren.
Bij een bepaald kaligetal, dat volgens tot nu toe onderzochte gevallen ongeveer het getal 20 blijkt te zijn, wordt nu door de humus
een zoodanige kalirijkdom bereikt, dat de plant in staat mag worden
geacht zich zonder eenige kalibemesting voldoendevankalite voorzien.
In een gemiddeld geval kan dus de kalibemesting bij een kaligetal
20 den oogst vermoedelijk niet meer vergrooten. Het is aannemelijk,
dat deze grens bij verschillende omstandighede» nog iets kan schommelen, doch veel is dit zeer waarschijnlijk niet. Voorloopig is het
gebied, waarin de noodzakelijkheid van kalibemesting twijfelachtig
moet worden gesteld, al naar den invloed van allerlei omstandigheden, die hierop invloed kunnen uitoefenen, in overleg met prof. Hudig, door ons aangenomen te liggen tusschen de kaligetallen 19 en 23.
Aan de hand van de tot dusverre beschikbare gegevens, die vooral
ontleend zijn aan het onderzoek van oude kaliproefvelden, die zooveel mogelijk in een rustig evenwicht verkeeren, mag nu worden
aangenomen, dat het al dan niet noodzakelijk zijn van een kalibemesting kan worden aangegeven door de volgende
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SCHAAL VAN KALIGETALLEN:
O—19. Onvoldoende; kalibemesting- noodzakelijk.
19—23. Twijfelachtig; kalibemesting onder gunstige omstandigheden:
waarschijnlijk onnoodig, onder ongunstige omstandigheden
echter noodig, daarom gemiddeld wenschelijk.
23—28. Voldoende; kalibemesting korteren tftd overbodig', totdat dekalitoestand weer is gedaald tot twijfelachtig.
28—80. Ruim voldoende; kalibemesting längeren liyd overbodig, totdat de kalitoestand weer is gedaald tot twijfelachtig. Er
zijn gevallen bekend, waarbij kalibemesting bij hooge kaligetallen bepaald nadeelig werkt. Wij komen hierop terug.
De juistheid van deze schaal is door de tot heden onderzochte
oude en nieuwere proefvelden voortdurend bevestigd, zoodat w« hierin reeds een voldoende vertrouwen durven stellen om hierop onze
adviezen te grondvesten.
Intusschen achten wij het steeds wenschelijk en vooral ook leerzaam, indien men bij het toepassen der adviezen een smalle strook
(contrôlestrook) tegengesteld behandelt. Men heeft daardoor zelf
meteen een middel om zich van de juistheid van het advies te overtuigen. Mochten zich gevallen voordoen, die zich niet overeenkomstig
de verwachtingen gedragen, dan worden deze nader onderzocht.
* **
In verband met de wijze, waarop dus door het kaligetal de kalirijkdom van de humus en in verband daarmede de kans op voldoende of onvoldoende voor de plantenvoeding beschikbare kali
wordt uitgedrukt, kunnen wij nog het volgende opmerken:
Daar de kalirijkdom per eenheid (bijv. 1000 kg) humus in de bouwvoor beslissend blijkt te zijn voor de plantenvoeding, moet dus een
grond met veel humus veel grootere hoeveelheden kali per bouwvoor
binden dan een grond met weinig humus. Bij een kaligetal 20 zijn
beide voldoende voorzien om zonder bemesting een gewas te kunnen
voeden. Dit beteekent echter, dat van 2 gronden, de eene met 2 %
en de andere met 10% humus, de tweede in totaal eerst 5 keer zooveel kali moet binden om dit peil te bereiken. Nemen wij bijv. aan,
dat twee dergelijke nog nooit bemeste gronden van nature een kaligetal 10 hebben en gaat men deze voortaan zoo ruim bemesten, dat
het kaligetal hooger kan worden, dan zal een grond met 2% humus
vijfmaal zoo vlug stijgen als een grond met 10% humus, of m.a.w.
de zwaardere grond zal vijfmaal zooveel jaren met kali moeten
worden bemest, voordat deze op voldoende „oude kracht" is gekomen om een gewas zonder bemesting te kunnen voeden.
Hieruit volgt dus reeds, dat men omtrent den vermoedelijken kalirijkdom op grond van. de in de laatste jaren gegeven bemestingen
van een perceel niets*kan zeggen zonder kennis aan het humusgehaite. Een lichte grond, die nog slechts korte jaren bemest is, kan
reeds ruim voldoende oude kracht bezitten, terwijl een gelijk en
evenlang bemest zwaarder perceel nog zeer onvoldoende kan zijn
voorzien. Gaat men nu beide perceelen, na ze in denzelfden zeer
voldoenden kalitoestand te hebben gebracht, bijv. tot een kaligetal
25 weer op kali uitboeren, dan is natuurlijk de zwaardere grond zeer
in het voordeel. Deze kan nl. 5 X zooveel kali leveren als de lichte
grond en zal dus ook 5 X zoo langzaam dalen. Het is precies hetzelfde als bij den kalktoestand. Lichts gronden schommelen vrij
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sterk, zware gronden zeer weinig, zoowel bö toevoeging als by onttrekking van kalk en kali.
Omtrent de mate waarin deze schommelingen in het kaligetal bij
verschillende huïnusgehalten gemiddeld! optreden zijn nog niet voldoende gegevens bekend'. Dit zal nog worden nagegaan. Wel is reeds
gebleken, dat in enkele gevallen op zwaardere gronden (10-20%
humus) het kaligetal na een oogst zonder bemesting nog niet merkbaar was gedaald. Op lichtere gronden zal dit misschien wel merkbaar zün.
# *#
Vorenstaande beschouwingen leiden dus tot de volgende voor de
bemesiting met kali op de humuszandgronden belangrijke conclusie:
EEN HUMUSZANDGROND DIENT ZOO LANG,MET VOLDOENDE KALI TE WORDEN BEMEST, DAT HET KALIGETAL OPLOOPT TOT ONGEVEER 20. IS DEZE KALIRIJKDOM BEREIKT,
DAN IS DE GROND JUIST IN STAAT ZONDER KALTBEMESTING EEN GEWAS TE VOEDEN. DE VERDERE KALIBEMESTING KAN DUS WORDEN BEPERKT TOT DE HOEVEELHEID,
DIE GEMIDDELD VOLDOENDE IS OM HET JAARLIJKSCHE
VERBRUIK DER GEWASSEN EN HET VERLIES DOOR UITSPOELING TE DEKKEN.
Uit de hierna te bespreken resultaten van het proefonderzoek van
420 monsters zal nader blijken, dat deze hoeveelheid voor Gelderland
niet ver van een jaarlijksche gift van 700 kg kalizout 20% per ha
kan liggen.
Is het kaligetal dus aanvankelijk te laag, dan zal men iets meer
moeten geven dan 700 kg kalizout 20% (eventueel ook in den vorm
van stalmest of gier) om het te doen oploopen tot 20 en daarna zal
men gemiddeld met ongeveer 700 kg kalizout 20% of naar verhouding stalmest en/of gier kunnen volstaan om het op peil te houden.
Het is natuurlijk gewenscht nu en dan de beweging van het kaligetal door grondonderzoek te contraleeren, vooral indien men ook
stalmest en gier gebruikt.
* **
Wij wij'zen er verder op, dat gronden met een behoorlijk humusgehalte, waaronder wij verstaan gehalten van meer dan 5%, zoodanige hoeveelheden kali binden bij een kaligetal 20, dat het niet
waarschijnlijk moet worden geacht, dait bij de gebnükemke vruchtwisseling het te verbouwen gewas veel invloed kan hebben op de
hoeveelheid toe te dienen kali. Het gewas immers kan zich voeden
uit den bodemvoorraad (oude kracht), die ook zonder bemesting voldoende wordt geacht. De bemesting dient slechts om dien voorraad
op peil te houden.
Indien het dus juist is, dat het kaligetal in den loop der jaren met
gemiddeld 700 kg kalizout 20% op peil kan worden gehouden, dan
maakt het voor de voeding van elk der achtereenvolgens te verbouwen gewassen weinig uit, of het ééne gewas iets meer onttrekt dan
het andere. Deze verschillen zijn zoo gering, dat zij op het kaligetal
wan een behoorlijk humusrijken grond slechts een geringe schommeling kunnen uitoefenen. Wij behoeven ons dus in de toekomst, naar
wij verwachten, niet meer te bemoeien met de tot dusverre dikwijls
zoo scherp gestelde vraag, HOE GROOT DE KALIBEMESTING
VOOR ELK DER AFZONDERLIJKE GEWASSEN ZAL MOETEN
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ZIJN? Aan het stellen van deze vraag ligt een onjuist inzicht ten
grondslag.
Op gronden met een voldoend kaligetal (oude kracht) bemesten wij
niet het gewas, maar den grond (humuskalivoorraad).
Volledigheidshalve deelen wij hier nog mede (zie verder het proefonderzoek), dat voor zoover bekend AT.T.TT. HUMÜSHOUDENDE
GRONDEN STEEDS EEN MINIMUM HOEVEELHEID KALI BEVATTEN, die zij door de in ons klimaat optredende uitspoelingsinvloeden nooit kunnen verliezen, omdat deze kali daarvoor te sterk
aan de humus is gebonden. Deze MINIMUM KALIRIJKDOM schijnt
ongeveer te liggen bij het KALIGETAL 10.Men vindt deze hoeveelheid zelfs in de hoogste (struik)heidevelden.
Eindelijk vermelden wij hier nog de waarneming, door prof. Hudig
en ir. Van der Ven in de Veenkoloniën gedaan, nl. dat de humus
van nieuwe dalgronden (hoogveen) de kali veel minder vasthoudt dan
die van oude veenkoloniale gronden, die o.a. in den loop der jaren
meermalen met compost of stalmest werden behandeld en wier humus aileen reeds door hun ouderdom veel meer is omgezet. In hoeverre dat ook in Gelderland opgaat, is nog niet bekend. DE MOGELIJKHEID BESTAAT DUS, DAT DE HUMUS VAN HEIDE EN
BOSCHONTGINNINGEN DE KALI AANVANKELIJK MOEILIJKER VASTHOUDT DAN DIE VAN OUDERE GRONDEN.

** *
Wij gaan thans over tot het geven van een samenvatting- van de
resuïtalten en aanwijzingen, die het proefonderzoek van 420 monsters uit Noordelijk Gelderland heeft opgeleverd. Wij zullen deze ter
wille van de overzichtelijkheid indeelen in vier rubrieken, nl.:
a. Aanwijzingen omtrent een logisch verband tusschen het kaligetal eenerzijds en het humusgehalte, den duur en de bevoegdheid
der kalibemesting anderzijds.
to.Aanwijzingen omtrent de vrij gemakkelijke bewegelijkheid' van
de aan humus gebonden kali.
c. Aanwijzingen omtrent het optreden van voor den oogst nadeelige gevolgen bij aanwezigheid van hooge kaligetallen.
d. Het algemeene beeld van het kaligetal van het onderzochte
materiaal.
De overzichtelijkheid van ons betoog zou al te zeer geschaad worden, indien wij de analysegetallen en al de bijzonderheden van elk
monster aanhaalden om de juistheid van bovenstaande aanwijzingen met al het ons ten dienste staande materiaal te bewijzen.
Daarvoor zal naar alle waarschijnlijkheid binnen niet te langen tijd
een andere en betere gelegenheid kunnen worden gevonden.
Wij willen hier volstaan met het vermelden van de meest sprekende gevallen uit het rijke materiaal, die wij samenvatten aan
het slot en verder constateeren, dat het proefonderzoek ONS DE
OVERTUIGING HEEFT GEGEVEN, DAT DE PRACTIJK ZICH
ZONDER TE GROOT RISICO VOOR TEGENSLAGEN NAAR DE
GEVONDEN AANWIJZINGEN ZAL KUNNEN RICHTEN.
Het behoeft geen betoog, dat nog zeer vele bijzonderheden op verder onderzoek wachten en dat zich steeds nieuwe vragen zullen voordoen. Voor het in de practijk brengen dezer nieuwe inzichten achten
wij het echter ruimschoots voldoende, dat wij na grondig onderzoek
van een uitgebreid materiaal voor ons persoonlijk de zekerheid hebben, dat de HOOFDLIJNEN, die wij hebben kunnen opsporen, zoo-
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danig VASTSTAAN, dat hieraan in hoofdzaak niets meer zal behoeven te worden gewijzigd.
Door zich naar deze hoofdlijnen te gedragen, zal de practrjk bij
de kalibemesting echter reeds een zekerheid krijgen, die tot dusverre
in geenen deele bestond. Zij zal zich daardoor voor tal van fouten
kunnen vrijwaren en belangrijke besparingen kunnen/ verkrijgen.
Het groote voordeel, dat uit een uitgebreide medewerking van de
praktijk voor het verdere onderzoek voortvloeit, is, dat wij in weinig
jaren over een kostbaar materiaal van gegevens en waarnemingen
zullen beschikken, zooais op geen andere wijze zal' kunnen worden
verkregen. Het gehouden proefonderzoek heeft weer opnieuw aangetoond hoe vruchtbaar deze methode van werken is. Het voortgezette onderzoek in de praktijk zal, naar wij ons overtuigd houden,
ons weer allerlei belangrijke bijzonderheden aan het licht brengen,
aie anders nog vele jaren verborgen zouden blijven. W\j doen daarom
bier een beroep op alle inzenders van grondmonsters, om ons met
alle ervaringen, goede en slechte, zooveel mogelijk op de hoogte te
houden. Aldus kunnen praktijk en wetenschap op de schoonste
wvjize samenwerken cim de geheimen der natuur te ontsluieren.
* **
o. AANWIJZINGEN OMTRENT EEN LOGISCH VERBAND TUSSCHEN HET KALIGETAL EENERZIJDS, EN HET HUMUSGEHALTE, DEN DUUR EN DE HOEVEELHEID DER
KALIBEMESTING ANDERZIJDS.
Uit de door ons gegeven toelichting van het kaligetal volgt:
1. dat het kaligetal bij een bepaalde bemesting hooger moet zijn
naarmate het humusgehalte van den betreffenden grond lager is en
omgekeerd;
2. dat het kaligëtal hooger moet zijn naarmate dezelfde bemesting, mits voldoende hoog om het kaligetal op te voeren, langer is
toegepast;
3. dat het kaligetal hooger moet zijn naarmate de gegeven bemesting zwaarder is geweest.
Deze uit den aard van het kaligetal af te leiden regels zijn uit het
materiaal bijna zonder uitzondering overtuigend te voorschijn gekomen en alle gevallen, die hiermede oogenschijnlijk lijnrecht in strijd
waren, zijn op volkomen bevredigende wijze door het optreden van
storende factoren verklaard kunnen worden.
Deze conclusie dient natuurlijk zóó te worden opgevat, dat de bij
elk monster verstrekte gegevens omtrent de kalibemesting het gevonden kaligetal aannemelijk konden maken en niet alsof men bij
voorbaat uit de gegevens zou kunnen berekenen, welk kaligetal gevonden moest worden. Dit is alleen reeds daarom onmogelijk, omdat
de hoeveelheden kali, die in stalmest en gier worden gegeven, niet in
nauwkeurige waarden kunnen worden uitgedrukt. De gegevens over
de hoeveelheid kalizout zijn dikwijls zelfs niet volkomen nauwkeurig.
Dit is echter voor het vinden van hoofdlijnen volstrekt geen bezwaar.
De praktijk weet zeer goed of een perceel zwaar of schraal is beanest en hoe in verhouding een naburig perceel is bemest. Treffend
is het in vele gevallen hoe mooi de verschillen tusschen de perceelen
op éénzelfde bedryf kunnen worden verklaard.
Is bij overigens gelrjk humusgehalte en ouderdom bijv. de kalitoestand van twee akkers duidelijk verschillend, dan is dit steeds te
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verklaren uit het verschil in bemesting. Op het ééne perceel zijn bijv.
(meer bieten verbouwd, zoodat meer stalmest en gier is gegeven. In
een ander geval ligt het ééne perceel dichter bij huis dan het
andere en krijgt daardoor geregeld betere verzorging. Bij de mondelinge besprekingen is het ons steeds gelukt voor allerlei nuanceeringen
op eenzelfde bedrijf een volkomen bevredigende oorzaak te vinden.
'Uit een zeer groot aantal typische gevallen krijgt men nu den stelligen indruk dat men met ongeveer 700 kg kalizout 20% het kaligetal bij gemiddelde Geldersche bedrijfsomstandigheden op peil kan
houden. Broekgronden bijv., die aanvankelijk een laag kaligetal, bijv.
•15, moeten hebben gehad en die jaren achtereen met 700 kg 20%
•kalizout zijn bemest, vertoonen bijna steeds kaligetallen, die nog te
laag zijn, dus beneden 20 blijven. Andere gronden weer, die reeds
vroeger beter bemest werden, zoodat dus een hooger kaligetal kan
zijn ontstaan, en die daarna vele jaren met 700 kg 20% kalizout zijn
bemest, vertoonen een goed kaligetal, dat dus naar wij mogen aannemen reeds door de vroegere zwaardere bemesting is tot stand gekomen en door de latere bemesting met 700 kg kalizout 20% op ongeveer dezelfde hoogte is gebleven. Omgekeerd zijn er weer een aantal
gevallen, waarvan bekend is, dat zij vroeger goed werden bemest,
doch die later zijn verwaarloosd. Men vindt dan ook een laag kaligetal.
Zeer duidelijk is ook steeds, dat de combinatie van stalmest, gier
en kalizout, zooals die veelvuldig op bieten wordt gegeven onder
het motto, dat een biet een kalivreter is, die men niet licht genoeg
kan geven, leidt tot hooge, dikwijls zeer hooge kaligetallen. Daartegenover staan weer gevallen met een halve kunstmestbamesting
O50 kg 20% kalizout naast half stalmest, naar schatting 10.000 kg
per ha) gedurende vele jaren, die kallgetallen hebben in het gebied
van 20. Buitengewoon hooge cijfers (50 en meer) treft men aan op
sommige tuinbouwbedrijven, waar overdadig met stalmest, compost
en kalizout bemest wordt en ook bij enkele nidt-landbouwers, zooals metselaars en postboden, die een klein hoekje grond bezitten en
voor wie de kosten der bemesting geen rol spelen. De hoogste cijfers
vertoonen zooals begrijpelijk is de oude eschgronden, die reeds eeuwen
met stalmest, later gecombineerd met gier en kalizout zijn bemest.
Vele liggen met hun kaligetal tusschen 30 en 60. Zij bezitten bovendien gemiddeld de beste humusgehalten (6-12%) en bevatten dus
meermalen zeer belangrijke kalivoorraden.
Verrassend is het soms, wanneer men hooge kaligetallen vindt op
bedrijven, die als verwaarloosd bekend staan in de streek. Hetzelfde
geldt voor de fosforzuurgetallen, die men hier meermalen vindt. Daarmede gaan dan echter bijna zonder uitzondering veel 'te lage kalktoestandscijfors gepaard. De verklaring van dezen grootten rijkdom
aan platótenvoedsel, gepaard met schrale gewasjes, is te zoeken in
de omstandigheid, dat het niettegenstaande een, zij het ook matige
bemesting met stalmest, wat kalizout en wat slakkenmeel, tengevolge
van den lagen kalktoestand in geen jaren gelukt is zelfs maar matige oogsten te winnen. Er is dus, niettegenstaande de vrij schrale
bemesting, in lange jaren toch meer gegeven dan onttrokken, met het
gevolg, dat zich op den duur groote overschotten hebben kunnen vormen. Komt een dergelijk zgn. verwaarloosd bedrijf in handen van
een flinken landbouwer, die terstond den1 kalktoestand verbetert, dan
is het in twee jaren weer op volle productie zonder bemesting met,
•kalizout en slakkenmeel en men krijgt zelfs aanvankelijk oogsten
•zóówelig, als men later nooit terugziet. Wij hebben in onze praktijk
meerdere van dergelijke gevallen behandeld.
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Terwijl dus bij een groot aantal gemiddelde gevallen (4-6% humus, langjarige bemesting met 800 kg 20% kalizout en soms stalmest
en gier) behoorlijke kaligetallen (25-36) worden gevonden, zoodat
men met tamelijke zekerheid het peil, waarop het kaligetal zich bevinden moet, uit de gegevens kan voorspellen, vindt men een betrekkelijk klein aantal gevallen, waarbij een kaligetal optreedt, dat
niet bij deze groote groep van normale gemiddelde gevallen past.
Deze gevallen vinden dan hun verklaring door afwijkende omstandigheden. In een aantal gevallen is het duidelijk, dat het aan het
afwijkende humusgehalte moet worden toegeschreven. Zoo vertoonen
•gronden met 2 à 3% humus bij een dergelijke bemesting kaligetallen,
die meermalen het peil van 40-60 bereiken, daarentegen vindt men
•bij gronden met 15 à 20% humus IS à 20, zeer tot verrassing van
de betrokken landbouwers, die toch meenen flink te hebben gemest.
In een aantal gevalen schuilt de oorzaak in den korten duur der
bemesting, zooals by nieuwe ontginningen, die normaal nog lage
Cijfers vertoonen en broekgronden, die sedert enkele jaren zoodanig
ontwaterd zijn, dat zij bemest kondten worden. Tenslotte ontmoetten
wij nog eenige gevallen met een op het eerste gezicht volkomen onverklaarbaar laag kaligetal, bijv. een weide, die reeds vele jaren zwaar
met stalmest, gier en kalizout werd bemest en bij een gemiddeld
humusgehalte slechts een kaligetal van 9, soms van 13 wist te benalen. Hier was dus het in woeste gronden voorkomende minimum
kaligeital bereikt, niettegenstaande dikwijls overvloedige bemestingen.
Al deze gevallen zijn overtuigend verklaard kunnen worden door de
omstandigheid, dat zij den geheelen winter onder stilstaand water
stonden en daardoor volkomen waren uitgeloogd tot aan het laagsts
in ons klimaat bereikbare peil. Wij komen hierop nader terug.
I n enkele andere gevallen werd weer een aanvankelijk onverklaarbaar hoog cijfer in de zode van grasland gevonden. Deze gevallen
lieten zich steeds weer verklaren door de omstandigheid, dat binnen
een maand voor de bemonstering: nog een kalibemesting was gegeven,
die dus in de zode was opgehoopt.
In het geheele materiaal is tenslotte geen enkel geval aangetroffen, dat met de beschikbare gegevens niet ongedwongen verklaard
kan worden. Wtf achten ons dan ook gerechtigd tot het maken van
de gevolgtrekking, dat met de mtethode Hudig-Van der Ven de werkelijke toestand treffend juist belicht word*.
h. AANWIJZINGEN OMTRENT DE VRIJ GEMAKKELIJKE BEWEGELIJKHEID VAN DE AAN HUMUS GEBONDEN KALI.
Bij de bespreking van den fosforzuurtoestand hebben wij er op
kunnen wijzen, dat deze voedingsstof ini de meeste gronden tot belangrijke hoeveelheden zoodanig kan worden vastgelegd, dat zy
practisch blijvend buiten het bereik van de plant komt. Vooral ijzer
in humuszandgronden legt het sterk vast, vandaar ook, dat fosforzuur niet gemakkelijk uitspoelt en een sterke neiging vertoont om
zich bij overbemesting en dus zonder mechanische menging in de
bovenste 5 cm van den bouwgrond op te hoopen. Dit bhjkt bij grasland. Ook de kalkverbindingen zijn vrij traag in hun bewegingen.
Ook kalk kan zich in belangrijke mate ophoopen, doch daarnaast kan
een niet onbelangrijke uitspoeling optreden. De kalk blrjkt bewegelijker te zijn dan het fosforzuur.
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De kali blijkt zich binnen enkele maanden bij voldoende neerslag
vrij regelmatig over de humus te verdeelen, zoodat van boven toe
beneden een vrijwel constant kaligetal optreedt, hetgeen dus beteekent, dat de kalirijkdom per eenheid humus neiging heeft naar
de diepte gelijk te worden. In werkelijkheid bevat echter de zode
meer humus dan de tweede laag. Zijn de kaligetallen dus gelijk, dan
bevat de zode in totaal in dezelfde hoeveelheid grond heel wat meer
kali, dan de tweede laag. Ook van een nieuwe bemesting zal dus in
de zode meer worden vastgehouden, dan in de tweede laag. Elke
10CK)kg zuivere humus tracht evenveel vast te houden, doch de humus is in de bovenste laag opgehoopt.
Deze gelijke verdeeling van de kali over de humus naar de diepte
bleek zóó regelmatig op te treden, dat het verder overbodig werd
geacht van alle monsters de tweede laag te onderzoeken. Bij het
verdere onderzoek is voorloopig alleen de zode op kali onderzocht.
Ook op dezen regel werden weer een beperkt aantal uitzonderingen
gevonden, die echter alle ongedwongen verklaard konden worden.
In alle gevallen nl., dat de bemonstering' binnen een maand, hoogstens
2 maanden na de laatste kalibemesting (met kalizout, stalmest of
gier) had plaats gehad, werd een merkbaar hooger kaligetal in de
zode gevonden in vergelijking tot de tweede laag. Er was in dit geval nog onvoldoende neerslag gevallen tusschen het tijdstip der bemesting en dat der bemonstering, om de kali naar de diepte gelijkmatig te verdeelen. Eenige van deze gevallen zijn een paar maanden
later nog eens bemonsterd en thans bleek, dat deze gelijke verdeeling reeds was bereikt, of althans, dat de tegenstelling tusschen
zode en tweede laag aanmerkelijk was verzwakt en duidelijk neiging
vertoonde om gelijk te worden. Deze waarnemingen bevestigen dus
duidelijk, dat de kali in humuszandgronden tamelijk bewegelijk Is.
Een mooie bevestiging hiervan geven ook de reeds vermelde gevallen van een langdurige overstrooming. Niettegenstaande in
een paar gevallen bepaaldelijk zeer ruime bemestingen gedurende,
meerdere jaren waren gegeven, zoodat vrij hooge kaligetallen mochten worden verwacht, vertoonden deze perceelen een peil, dat alleen
op woeste gronden wordt aangetroffen, nl. omstreeks een kaligetal
,10. Alle kali, die dus boven het natuurlijke peil kunstmatig is toegevoegd en die zonder langdurige overstrooming door de humus, zelfs
tot aanmerkelijke hoeveelheden, blijkt te kunnen -worden vastgehouden, is in dit geval uitgespoeld, is hier dus in het water opgelost èn
meegevoerd. Andere waarnemingen, die het prosfonderzoek heeft opgeleverd, wijzen er echter op, dat de uitspoelingsmogelijdieid van de
kali toch. ook weer niet zoo overdreven groot is, als sommigen wel
eens hebben willen aannemen.
Wij vermeldden reeds, dat op sommige gronden met nog onvoldoende omgezette humus (nieuwe dalgronden) deze binding blijkbaar kan tegenvallen, zoodat de kaligetallen hier een aantal jaren
.vrij laag blijven. Daartegenover blijkt echter, dat op de meeste oudere
gronden, vooral als deze meer of minder geregeld met stalmest of
compost zijn bemest, de kali tot aanmerkelijke hoeveelheden kan
worden vastgehouden, zoodat het natuurlijke kaligetal, dat in de
buurt van 10 heeft gelegen, in uiterste gevallen kan zijn opgeloopen
tot 80 à SO, terwijl toch ook reeds hooge getallen van 40 à 60
herhaaldelijk voorkomen. Indien deze gronden, dus tevens een voldoende humusgehalte hebben, leggen zij groote hoeveelheden kali vast
en deze kali is boven de kaligetallen van 15 à 20 geheel opneembaar
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voor de plant. Deze kali is dan toch blijkbaar vrij goed voor uitspoeling bewaard.
Wij vinden hier gelegenheid te wijzen op een (merkwaardige tegenstelling, die ten aanzien van de uitspoeling tusschen kalk en kaU in
humuszandgronden blijkt te bestaan. Wij wezen er reeds herhaaldelijk op en toonden dit reeds voor vele jaren aan de handi van meer
dan 4000 grondmonsters aan, dat gemiddeld de kalktoestand beter Is,
naarmate de grond lager ligt ten opzichte van het grondmater. De
grocte kalkgebreken vonden wij in de oude eschgronden, die nooit
onder water komen, de beste kalktoestanden treden van nature op
in de laagste broekgronden, die tot dusverre een slechte afwatering
hadden. Wanneer wij alle gronden indeelen in hooge eschgronden,
hoog grasland (niet de allerhoogste perceelen), lage bouwlanden
(gaardiengronden) en lage weilanden (de laagste perceelen) vertoonen zij in deze volgorde een regelmatige verbetering van den
kalktoestand, die aangeduid kan worden door de kalktoestandscijfers
—15, —13, —11, —7. Rondom dit gemiddelde ligt de helft der gronden, behoorende tot elke klasse gegroepeerd binnen de kalktoestandsgrenzen: —11 tot —19, —8 tot —18, —6 tot —14 en —3 tot —11.
De oorzaak hiervan zal moeten worden gezocht in de omstandigheid, dat kalk voldoende sterk door humus wordt gebonden om
door water alleen niet gemakkelijk uit te spoelen. Dit gaat beter
door koolzuurhoudend water, dat als zwak zuur den stryd met de
humuseuren iets krachtiger kan aanbinden. Nu is voor het ontstaan
van koolzuurhoudend water in den grond rotting en daarvoor weer
lucht (zuurstof) noodig. Deze kan in goed ontwaterde gronden behoorlijk doordringen, doch in verdronken gronden, vooral als het
stilstaand water betreft, heeft deze geen toegang. Zoo kan men zich
voorstellen, dat in hooge eschgronden met een behoorlijke lurhttoetreding de kalk veel meer in beweging wordt gebracht, dan in
lage slecht ontwaterde graslanden, die dus deze kalk blijven vasthouden. De kali nu blijkt minder sterk te worden gebonden en lt.e-t
zich reeds zonder koolzuur door vrij zuiver water bevrijden, vooral
indien de grond in water gedrenkt ligt. De overmaat water doet
alle kali verdwijnen, behalve de laatste resten, die zeer sterk gebonden zijn. Dat in watervrij liggende gronden de uitsposling veel
kleiner is, kan toegeschreven worden aan de veel kleinere hoeveelheden water, zij het dan ook koolzuurhoudend water, die hier optreden. Men moet daarbij in aanmerking nemen, dat het wegzikki-nde
water zich in hoofdzaak beweegt door wijdere gangen van mollen,
wormen en wortels en niet of weinig door de daartusschen gelegen
deelen van de bouwvoor, waarin slechts capillairen voorkomen. Een
verdronken grond zit overal vol water, zoodat alle humus met een
ruime hoeveelheid water in aanraking komt.

c.AANWIJZINGENOMTRENTHETOPTREDENVANVOORDEN
OOGSTNADEELIGEGEVOLGENBIJAANWEZIGHEID VAN
HOOGEKALIGETALLEN.
HOOGE KALIGETALLEN, die de waarde van 20 (voldoende) aanmerkelijk overschrijden, beteekenen in de eerste plaats VERLIES
VOOR DEN LANDBOUWER, omdat hij in de humus van zijn bouwgronden een kapitaal aan kali heeft toevertrouwd, dat geen rente
opbrengt, omdat de oogst er niet meer door wordt verhoogd, terwyl
het voortdurend i's blootgesteld aan verliezen door uitspoeling welke.
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naar veilig mag worden aangenomen, naar verhouding grooter worden naarmate de humus meer toet kali is verrijkt. Hij handelt dus
economisch juist, indien hij door het tijdelijk achterwege laten van
de kalibemesting deze overmaat laat interen tot een veilig kaligetai,
dat wij hebben gesteld op 23-28.
Ook in ander opzicht echter kan de OVERMAAT KALI NADEELIGE GEVOLGEN HEBBEN, nl. doordat de oogst naar de
kwaliteit, en misschien ook wel naar de ^ a n t i t e i t , kan dalen. Of
de kali als zoodanig hiervan de oorzaak is, dan wel indirect werkt
door andere factoren te beïnvloeden, laten wij geheel in het midden.
Dat zal nader moeten worden bestudeerd. Dat overmaat kali in de
humus echter aanleiding kan zijn tot het optreden van nadeelige
gevolgen voor den oogst, is aan geen twijfel meer onderhevig. Reeds
vóór dat de kalirijkdom door grondonderzoek nauwkeurig kon worden
bepaald, is door den rijkslandbouwconsulent Kok te Veendam waargenomen, dat het ZETMEELGEHALTE VAN AARDAPPELEN door
zeer zware kalibemestingen WORDT VERLAAGD. Dit is nu nader
door prof. Hudig en ir. Van der Ven door het grondonderzoek bevestigd enj merkwaardig is, dat de beste zetmeelgehalten gemiddeld
worden verkregen op gronden met een kaligetal in de omgeving van
20. Bij het kaligetal 25 treden reeds de eerste aanwijzingen voor
een daling op en bü hooge kaligetaUen (30-60) worden deze steeds
duidelijker en financieel zeer nadeelig. Bovendien is aan deze onderzoekers gebleken, dat het zetmeelgehalte zich herstelt naarmate
door uitboeren het kaligetal weer tot het peil van ongeveer 20
wordt teruggebracht.
Wü staan hier dus, evenals bij de kalk zoo duidelijk is gebleken,
voor het practisch uiterst belangrijk feit, dat OVERMAAT SCHAADT
en wij zien opnieuw, dat de beste landbouwers niet zijn zij, die met
royale hand alles in overvloed toedienen, maar wel degenen, die
aan de hand van nauwkeurige waarneming van hun gewassen zoo
goed mogelijk hebben weten te ontdekken binnen welke laagste en
hoogste grenzen de bemesting zich moet bewegen. Dergelijke scherpzinnige practici hebben wij bij dit proefonderzoek ook weer meerdere aangetroffen en het is verrassend, hoe zij na lang zoeken tenslotte doelbewust zijn blijven staan bij een kalibemesting van zoodanige grootte, DAT HUN GRONDEN INDERDAAD EEN KALIGETAL VAN ONGEVEER 20 VERTOONEN. Den hoed af voor
dergelijke meesters in hun vak. Omgekeerd geeft het werk van dergelijke fijnproevers weer steun aan de juistheid van de opvatting,
dat het kaJigetal 20 inderdaad VOOR DE CULTUUR EEN ZEER
BIJZONDERE BETEEKENIS HEEFT.
Bij het door ons ingestelde proefonderzoek hebben wü ook telkens
gevraagd naar klachten over de gewassen, teneinde gegevens te verkrijgen voor de beantwoording van de vraag, of ook in GELDERLAND NADEELIGE GEVOLGEN VAN HOOGE KALIGETALLEN
moeten wordlen aangenomen, niet alleen bij aardappelen, maar ook
bij andere gewassen? Wü hebben ons geenszins voorgesteld door
een „bespreking" van deze klachten voldoende zekerheid over de
oorzaak daarvan te kunnen verkrijgen. Ons doel was alleen te zien,
of bepaalde klachten zoo veelvuldig worden herhaald, dat daarin
een zekere aanwijzing voor een verband tusschen een bepaalden
kalirijkdom en de klacht zou kunnen worden gezien. Verder hoopten
wij verschillende klachten zoodanig in bepaalde groepen te kunnen
onderbrengen, dat daarin een zeker verwantschap zou kunnen wor-
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den vermoed. Wij hebben den indruk, dat dit eenigszins is gelukt en
daarmede is voorloopig reeds veel bereikt.
Het is nu noodig de gevallen, waarop onze aandacht is gevestigd,
•verder in de practijk en proefondervindelijk na te gaan om uit te
maken of het vermoede verband tusschen kaligetal en klacht werkelijk mag worden aangenomen. Dit onderzoek is reeds aangevangen
met medewerking van het Bedrijfslaboratorium en dit zal tevens een
van de onderdeelen uitmaken van het VOORTGEZETTE PROEFONDERZOEK, dat we in de inleiding hebben aangekondigd en waarvoor ik de MEDEWERKING VAN DE PRAKTIJK HEB INGEROEPEN. Mede om de praktijk den weg te wijzen bij het verder
"bijeenbrengen van gegevens, laten wij hier volgen de voornaamste
klachten, die ons ter oore zijn gekomen eni die misschien teruggebracht kunnen worden tot hooge kalicijfers, althans tot fouten in
den grond. Wij herhalen nog eens nadrukkelijk, dat hiervan nog
niets verder IS BEWEZEN, doch dat deze onderwerpen IN STUDIE
ZIJN GENOMEN. Hoe meer materiaal nu verder bijeengebracht
wordt, hoe meer de kans wordt gegeven om SPREKENDE GEVALLEN te vinden, die ons een helder inzicht in deze ingewikkelde
aangelegenheid kunnen verschaffen.

Klachten bij h o o g e kaligetallen.
AARDAPPELEN. Wij beginnen met dit gewas, omdat het uitgemaakt is, dat het zetmeelgehalte bij hooge kaligetallen daalt. Het
is mogelijk, dat dit zich op verschillend gebied, o.a. de smaak en
de bewaarbaarheid, zal uiten.
Herhaaldelijk is de klacht geuit, dat aardappelen met zware kalibemestingen, óók indien deze reeds op vorige gewassen zijn gegeven,
slecht van smaak zün. Men vindt ze waterig, niet melig en in
uiterste gevallen letterlijk niet te eten wegens onsmakelij'kheid. Er
wordt niet over de bruto-opbrengst geklaagd. Typische gevallen in
ait opzicht zijn die volgende:
Een vooruitstrevend landbouwer, die zwaar mest, ook met kali, en
hooge opbrengsten verkrijgt, neemt liefst aardappelen voor eigen
consumptie van zijn buurman, die op denzelfden grond, zelfs op een
akker er naast, veel lekkerder aardappelen verbouwt, doch met een
veel zwakkere bemesting.
Een algemeene klacht is, dat aardappelen na bieten steeds slechter
van smaak zijn, dan na haver en rogge. Nu worden de bieten door
velen zeer zwaar met kali bemest (flink stalmest, soms tweemaal
flink gier en nog bovendien 800 kg kalizout), terwijl de rogge niet
meer dan 800 kg kalizout krijgt en de haver dikwijls alleen stalmest.
Een verband schijnt due mogelijk.
Tenslotte wijzen wij op het zeer algemeene verschijnsel, dat zandaardappelen gemiddeld een slechteren smaak hebben dan kleiaardappelen. Schuilt hierin mogelijk een verband met de vele bü ons
proefonderzoek gevonden hooge kaligetallen? Misschien zijn er meer
factoren in het spel, doch het zou reeds van veel belang zijn te
weten, welke invloed in dezen alleen van de kali uitgaat.
Dat de SMAAK OP DENZELFDEN GROND NA HET WEGLATEN DER KAIilBEMESTING, indien deze eerst hoog was opgevoerd, WEER BETER WERD, is ons herhaaldelijk medegedeeld.
VOEDERBIETEN. Verschillende keeren zijn klachten over de voederbieten geuit, die, oppervlakkig beoordeeld, in verband kunnen
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•worden gebracht met die over aardappelen. Een meermalen geuiteklacht is, dat zwaar met kali bemeste bieten wel groot, maar waterig
en LICHT worden. Een korf vol van deze bieten is veel lichter, dan
een dito korf met bieten van schraler met kali bemest land. Deze
klacht past bij die over waterige aardappelen. Verder onderzoek zal
hierover licht moeten ontsteken.
TUINBOUWGEWASSEN.. Een tuinbouwer met veel te hooge kalicijfers, zeer hooge fosforzuurcijfers en vrij hooge kalktoestanden
klaagt, dat de hier verbouwde groenten ziek zijn en zoo onsmakelijk,
dat hij ze niet goed meer kan verkoopen. Speelt hierbij het kaligetal
41, dat bepaald werd, een rol? In elk geval is het nauwelijks aan
twijfel onderhevig, dat hier de een of andere overmaat van voedsel
als schadelijke factor optreedt.
GRASLAND. Eenige landbouwers klagen bij hooge kaligetallen
over waterig, slap, fladderig gras en licht hooi. Moet dit weer in
Verband worden gebracht met een zelfde klacht bij' aardappelen en
bieten? Anderen hebben meenen waar te nemen, dat hun grasland
bij zeer ruime kalibemestingen gras van slechter kwaliteit (waterig,
licht) ging geven. Zij' lieten een paar jaren de kalibemesting weg en
meenen, dat de fout nu hersteld is. Zij hebben nu weer.een lekkere
weide en mesten deze matig met kalizout.
GRANEN. Ook bij haver, rogge en tarwe houden ons een reeks
verschijnselen bezig, die misschien door het kalionderzoek beter verklaard zullen kunnen worden. Wij zien hierin echter zelf nog te
weinig eenheid om deze in zoodanigen vorm te kunnen mededeelen,.
dat anderen ons aan de hand van deze gegevens nieuw materiaal
zouden kunnen verschaffen.
De hier gegeven opsomming moge daarom voorlooplg voldoende
zijn. Laten velen hun aandacht aan deze gewassen schenken en ons
hun bevindingen mededeelen. Intusschen zullen wij trachten aan de
hand van volledig grondonderzoek tot meerdere klaarheid te komen.
d.HET ALGEMEENE BEELD VANH E TKALIGETAiVAN H E T
ONDERZOCHTE MATERIAAL.
Beschouwen wij thans het volledig op kali onderzochte materiaalVan het proefonderzoek, dan blijkt het volgende:
BOUWLAND. Onderzocht zijn 155 perceelen (100%) bouwland,
waaronder vele oude bouwlanden, doch ook een aantal jongere gronden. Hiervan hebben 23 (15%) perceelen een kaligetal lager dan
19, dus onvoldoende,
18 (12%) perceelen zijn twijfelachtig (19-23),
33 (21%) perceelen zijn voldoende (23-28) en
81 (52%) perceelen hebben hooge kaligetallen (28-70).
Als men dus eenige risico wil aanvaarden, kan men op 85% dezer
perceelen minstens één jaar zonder kalibemesting werken, op 75%
kan men dat zonder risico wagen en op 50% is het vermoedelijk,
zonder schade enkele jaren mogelijk. Wanneer het nu bovendien
nog juist zal blijken te zijn, dat verschillende gewassen b\j een
kaligetal 20 een oogst van betere kwaliteit geven, dan bij een kaligetal van 40-60 en misschien nog veel lager, dan wint men dus in
dubbsl opzicht door de kali weg te laten, natuurlijk ook in den vorm
van stalmest en gier.
In het algemeen komen wij dus tot de conclusie, dat men op een
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deel van het bouwland gemiddeld onnoodig kwistig met kali heeft
omgesprongen. Dit zit NIET ZOOZEER IN OVERMATIG GEBRUIK
VAN KUNSTMEST ALLEEN, dan wel in HET ONVOLDOENDE,
REKENING HOUDEN MET DE KALI, DIE MEN BOVENDIEN
TOEDIENT IN STALMEST EN GIER. De normale kunstmesthoeveelheid kan op 700 à 800 kg per ha gesteld worden. Hierdoor alleen
bereikt men geen gevaarlijk hooge kalicijfers. De hooge kaligetallen
danken echter steeds hun ontstaan aan de gezamenlijke toediening
van stalmest (gier) en een behoorlijke hoevelheid kalizout, zooals die
o.a. op bieten dikwijls worden toegediend. Bij het geibruik van stalmest en gier zal men dus de hoeveelheid kalizout aanmerkelijk moeiten verminderen of zelfs geheel moeten weglaten. Herhaaldelijk hebben wij den indruk gekregen, dat men inplaats van met ongeveer
700 kg*kalizout ook mtet 300 kg- kalizout 20% en half stalmest (naar
schatting 10.000 kg per ha) het kaligefcal gemiddeld op peil houdt.
Sommige landbouwers passen dit reeds jaren toe en zij hebben
•kalicijfers in de buurt van 20.
GRASLAND. Onderzocht zijn 2S7 (100%) perceelen grasland. De
kaligetallen in de zode en dus gemiddeld ook in de tweede laagwaren:
96 (35%) perceelen — onvoldoende (18 en lager),
32 (13%) perceelen — twijfelachtig (19-23),
50 (18%) perceelen — voldoende (23-28),
90 (34%) perceelen —hoog (28-70).
Dit beeld is dus iets MINDER GUNSTIG DAN DAT VAN BOUWLAND. De overdreven HOOGE KALIGETALLEN komen hier NIET
ZOO VEELVULDIG voor, terwijl het aantal perceelen mei; een te
Jaag getal MEER DAN DUBBEL (35% tegen 15%) zoo hoog is.
De voornaamste oorzaken hiervoor zijn gemakkelijk àan te geven.
In de eerste plaats zijn onder deze graslanden een vrij groot aantal
Ibroekgronden, die door hun tot voor niet lange jaren slechte ontwatering, dikwijls nog niet zoo lang worden bemest, terwijl mede als
(factor kan gelden, dat vele ver van huis liggen en dus nooit stalmest
of gier ontvangen en zelfs in tijden, dat de wegen slecht zijn, wel
eens met een baaltje meststof minder worden bedacht, dan eigenlijk
in het voornemen lag. Ook zal de natte ligging van sommige perceelen, die door het tijdelijk meer of minder verdrinken veel kali
•verliezen, een rol spelen. Herhaaldelijk is gebleken, dat WEIDEN
(BIJ HUIS, die goed bemest worden en nog wel eens wat extra krijgen,
voldoende en dikwijls hooge kaligetallen hebben. Bijna alle onderzochte perceelen worden afwisselend gehooid en geweid, zoodat wij
geen inzicht hebben kunnen krijgen in de vraag, of soms ook het
EENZIJDIG HOOIEN, tegenover EENZIJDIG WETDEN in het kalicijfer tot uiting komt. Intusschen blijkt ook bij het grasland, dat.
•vele perceelen onnoodig zwaar bemest zijn met kali, zoodat men verstandig handelt door hier met minder te volstaan, vooral indien waar
mocht ïün, dat de kwaliteit er door kan dalen. In het uiterste geval
kan men hier dus in 65% DER GEVALLEN HET EEN JAAR WAGEN ZONDER KALIBEMESTING, in 50% DER GEVALLEN kan
men dat zelfs VEILIG DOEN en in 35% der gevallen zelfs vrij zeker
wel enkele jaren. Uit het kalionderzoek blijkt dus weer zeer duidelijk,
hoe ONDOELMATIG tot dusverre, niettegenstaande een jarenlange
ervaring, in de practijk BEMEST wordt. Door SYSTEMATISCH
GRONDONDERZOEK kan hierin lijn worden gebracht en zal alleen daar worden bemest, waar dit gewenscht is. Laten wij van deze
gelegenheid een druk gebruik maken.
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Samenvatting v a n d e resultaten v a n h e t
gewestelijk grondonderzoek in
Noordelijk Gelderland.
Het loont de moeite de voornaamste resultaten van het proefonderzoek naar den kalitoestand der humuszandgronden, dat door de
vlotte medewerking van de praktijk kon worden uitgebreid, tot een
onderzoek tevens naar den kalk- en fosforzuurtoestand, nog eens in
het kort samen te vatten. Daartoe mag het resultaat eerst in cijfers
in onderstaande tabel overzichtelijk worden voorgesteld in procenten
van het totaal volgens de in den tekst aangenomen schaal van
beoordeeling.
Kalk- Fosforzunr- Kaliïotaal
BOUWLAND:
toestand toestand toestand
onvoldoende
49
24
15
29
-twijfelachtig
—
26
12
13
voldoende
45
27
21
31
(te) hoog
e
23
52
27
GRASLAND:
onvoldoende
20
68
35
41
twijfelachtig
14
13
13
13
voldoende
51
11
18
27
(te) hoog
15
8
34
19
ALLE PERCEELEN:
onvoldoende
35
46
25
36
twijfelachtig
7
20
12
13
voldoende
48
19
20
28
(te) hoog
10
15
43
23
De kalktoestand is volgens de door ons gestelde eischen op de helft
der gronden nog steeds onvoldoende. Op het bouwland liggen de
onvoldoende gevallen overwegend in het kalkarme, zelfs meermalen
zeer kalkarme gebied (hooge eschgronden) en komen overkalkingen
slechts weinig voor. Op het grasland, dat gemiddeld lager ligt en
minder aan uitspoeling van kalk is blootgesteld, ligt alles wat verschoven naar de kalkrijkere zijde, met het gevolg, dat hier een grooter percentage ©verkalklte gronden voorkomt dan op het bouwland.
Deze overkalking treedt in hoofdzaak op in de zode. Ook bij grasland komen echter nog vele perceelen voor, die groote kalkgebreken
vertoonen, vooral in de laag van 5-15 om. Scheuren verdient hier o.i.
de voorkeur.
Op de helft der onderzochte gronden is men dus nog steeds gehandicapt door een onvoldoenden algemeenen bodemtoestand. Hiermede gaan o.a. samen onvoldoende mogelijkheid om goed te ontwateren, moeilijke bewerking, slechte structuur, geen voldoende weerstand tegen regen, onvoldoende verbetering door vorst, groote beperking in de keuze der te verbouwen gewassen, beperking in de keuze
der meststoffen — zoodat men soms gedwongen is de duurste te gebruiken — onvoldoende effect der bemesting, meerdere gevoeligheid
der gewassen voor verschillende nadeelige invloeden (weer, parasitaire ziekten, enz.), o.a. legeren door onvoldoende fosforzuurwerking,
opbrengsten die minstens 10% en gewoonlijk veel meer, soms zelfs

29
100% beneden het bereikbare blijven en die dan nog van minderwaardige kwaliteit kunnen zrjn, zooals kalkarm onsmakelijk en weinig voedzaam gras en hooi. Deze slechte eigenschappen werken op
hun beurt door in onzen veestapel, die met deze producten wordt
gevoed en gaat lijden aan onvoldoende beenwerk, onvoldoende weerstand tegen ziekten, onvoldoende vruchtbaarheid, slechte geboorten,
een verzwakt nageslacht, enz.
Deze nadeelige gevolgen, voortvloeiende uit den onvoldoenden bodemtoestand van het eigen bedrijf, worden ten deele in de praktyk
ondervangen door aankoop van dikwijls dure buitenlandsche voedermiddelen, die in dat opzicht minder tekort schieten. Zoo beoordeeld,
kan men zeggen, dat de gevolgen van een slechten kalktoesltand als
een kanker door het geheele bedrijf woekeren. Deze ziekte moet
eerst grondig worden bestreden, vóór dat men andere fouten in de
cultuur met succes kan verbeteren. Op gronden met lage kalktoestanden wordt oneconomisch, dus ondoelmatig en duur gewerkt.
Dergelijke bedrijven staan het zwakst in achteruitgaande tijden. Verbeilering van den kalktoestand blijft ook, ja vooral in slechte tijden
het eerst noodige. Het leidt tot een economisch, dus zuinig beheer.
De keuze van den juisten vorm der meststoffen ligt in den kalktoestand besloten en houdt verder verband met het te verbouwen gewas, al naar de eischen, dat dit aan den kalktoestand en de schommelingen daarvan stelt. Wie over goede kalktoestanden beschikt
heeft de ruimsite keuze en kan dikwijls zijn voordeel doen met de
goedkoopste vormen der kunstmeststoffen. Voor het bepalen van da
juiste hoeveelheid der meststoffen hebben wij ons tot dusverre steeds
•uitsluitend op practische ervaring moeten baseeren. Voor de stikstof
is dit nog eenigszins mogelijk, omdat het gewas hierop zoo sterk
door verschil in massa reageert. Vele gewassen verdragen echter geen
ruime stikstofbemesting, omdat vooral de fosforzuurvoeding en óók
de kalivoeding wegens gebrek aan onvoldoende opneembare bodemvoorraden te kort schiet, 't Gewas wordt daardoor slap en legert spoedig. Dit verklaart het spoedig legeren der gewassen op gescheurde
fcsforzuurarme weiden en in het algemeen op gronden met lage
kalktoestanden. Zeer duidelijk is dit o.a. op oude, kalkarme Heigronden. Vele gewassen legeren niet door een teveel aan stikstof,
maar door een tekort aan opneembaar fosforzuur.
Wü dienen dus eerst te zorgen voor voldoende opneembare bodemvoorraden van fosforzuur en kali, voordat wij de stikstofbesmesting
behoorlijk kunnen regelen. Over deze opneembare fosforzuur- en kalivoorraden nu tast de praktijk vrijwel in het duister, omdat deze in
het algemeen niet in een evenredige verhouding staan tot de gegeven
bemestingen. Het fosforzuur heeft een sterke neiging om in groote
hoeveelheden door den grond onopneembaar te worden gemaakt, zoodat niemand kan raden, wat er in een gegeven geval van overblijft
voor de plant. De beschikbare kali regelt zich blijkens het voorgaande
in de zandgronden in de eerste plaats naar de hoeveelheid humus en
is daarnaast in zoodanig ongelijke mate aan uitspoeling blootgesteld,
dat niemand langs empirischen weg tot een betrouwbaar inzicht in de
beschikbare kalivoorraden van een grond kan komen. Hier kan alleen
het grondonderzoek uitkomst brengen. Wij kunnen niet dankbaar
genoeg zijn, dat prof. Hudig en zijn medewerkers Hetterschy en van
der Ven ons bruikbare methoden hebben geschonken, die het uitzicht
openen op het verkrijgen van een inzicht in den opneembaren fosforzuur- en kalivoorraad van elk humuszand-perceel afzonderlek.
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Het proefonderzoek wijst uit, dat de werkelijkheid geheel anders is dan
men tot dusverre algemeen heeft aangenomen. Vooral blijkt ook duidelijk, op welke dwaalwegen men langs practischen weg is geraakt.
Slechts één vijfde tot één derde van alle gronden heeft volgens ons
onderzoek een behoorlijken opneembaren fosforzuurvoorraad. Op de
helft der gronden is deze nog onvoldoende en van bijna één vijfde
der perceelen is deze onnoodig hoog opgevoerd. Als de nood dwingt,
kan men op ongeveer de helft der perceelen zonder al te groot risico
de fosforzuurbemesting een jaar weglaten. Op 40% der perceelen kan
het wat langer en op 20% der perceelen zelfs wel eenige jaren. Hier
kan dus heel wat bespaard worden. Daartegenover staat echter, dat
er evenveel (de helft) der perceelen zijn, waar men naar onze meening in het algemeen de bemesting niet kan verminderen, zonder de
fosforzuurvoeding in gevaar te brengen. Het grondonderzoek nu, gehanteerd op een wijze, als wij hier uiteengezet hebben, kan ons leeren, waar men wel en waar men niet mag besparen. De fosforzuurtoestand van het bouwland is gemiddeld heel wat gunstiger dan van
het grasland» Wij hebben daarvoor verschillende oorzaken aangegeven. Hier is slechts 10 à 20% in voldoenden toestand, slechts ongeveer 10% ruim voldoende en ongeveer 75% der perceelen onvoldoende.
Ook hier zal het grondonderzoek weer moeten uitwijzen, of een perceel behoort tot de 25% der gevallen, waar veilig op fosforzuur bespaard kan worden. Dus moet een dubbel monster worden ingezonden,
ui. een van de zode (0-5 cm) en een van de tweede laag (5-20 cm).
Het kaUonderzoek wijst uit, dat van de aangewende kalibemestingen naar verhouding heel wat meer in opneembaren vorm is bewaard gebleven dan van het fosforzuur. Ongeveer 75% der onderzochte gronden hebben volgens onzen maatstaf juist voldoende tot
zeer groote voorraden. Op bijna de helft der perceelen zijn deze zelfs
zeer ruim. Op slechts 25% der perceelen is een bepaald onvoldoende
voorraad.. Ook op de kalibemesting (kunstmest, stalmest en gier)
kan dus o.i. in vele gevallen aanmerkelijk worden bespaard, doch
wederom alleen aan de hand van grondonderzoek. Er zijn immers
allerlei perceelen, waarin men een hoog kaligetal zou mogen vermoeden, die dit niet blijken te bezitten, hetzij door een hoog humusgehalte, hetzij door natte ligging. Ook hier is de toestand van het
bouwland gemiddeld nog gunstiger dan die van het grasland, hetgeen door ons nader is toegelicht.
Beschouwen wij tenslotte alle bepalingen van den kalk-, kali- en
fosforzuurtoestand tezamen (1070 bepalingen), dan blijkt, dat telkens weer tekorten van het ééne samengaan met voldoende of te veel
van het andere, m.a.w. de praktijk heeft slechts bij zeer hooge uitzondering in alle opzichten den juisten weg weten te vinden, hetgeen
volkomen verklaarbaar is. In 28% der gevallen heeft zij in één van
de drie richtingen ongeveer juist getast. In 23% der gevallen heeft
zij in eenige richting veel te veel gegeven en in 36% der gevallen
nog bepaald te weinig. Verdeelen wij de twijfelachtige gevallen over
onvoldoende en voldoende, dan heeft de praktijk in
35% der gevallen raak, in
42% der gevallen bepaald te laag en in
23% der gevallen bepaald te hoog geschoten.
Daarbij moet dan nog worden opgemerkt, dat de 35% treffers
bijna alle toevalstreffers zijn. Het aantal gevallen, waarbij men den
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indruk krijgt, dat een landbouwer werkelijk op grond van waarnemingen aan zijn gewassen de overtuiging heeft gehad, dat hij zóó
en niet anders moest bemesten om zyn doel op de meest economische
wijze te bereiken, en waarbij biykt, dat hij dit ook werkeUjk heeft
bereikt, beperkt zich tot zeer enkele gevallen. w y aarzelen dan ook
niet uit dit proefonderzoek de conclusie te trekken, dat bemesten
zonder grondonderzoek leidt tot voortdurend mistasten en dus tot
zeer oneconomisch werken. Laten wü daarom, voorzoover de wetenschap ons betrouwbare onderzoekingsmethoden heeft verschaft, daarvan onvoorwaardelijk gebruik maken. De zandboeren verkeeren in dit
opzicht tijdelijk in een bevoorrechte positie tegenover de kleiboeren,
voor wie alleen nog maar de mogelijkheid bestaat om den kalktoestand te laten bepalen. De wijze, waarop kali en fosforzuur in kleigronden worden gebonden, is zooveel ingewikkelder dan de binding
in humuszandgronden, dat het nog niet is gelukt voor de kleigronden
betrouwbare methoden voor de bepaling der opneembare bodemvoorraden uit te werken. Er wordt echter met kracht in deze richting
gezocht. Wij meenen wel reeds te kunnen vaststellen, dat de kalktoestand der kleigronden een van de beheerschende factoren is voor
de opname van fosforzuur en kali. Kalkarme kleigronden geven een
gebrekkige fosforzuurvoeding en daardoor slappe gewassen. Alleen
bij goede kalktoestanden verloopen de kali- en de fosforzuurvoeding
op de gewenschte en meest voordeelige wijze. Laten de kleiboeren dus
zorgen, dat zy ten tijde dat de wetenschap ook hun methoden voor de
bepaling van den fosforzuur- en kalitoestand kan aanbieden, den
kalktoestand hunner gronden hebben geregeld. Hieraan ontbreekt
thans nog vrijwel alles, terwijl de binnenkomende grondmonsters nog
steeds ver beneden het gewenschte aantal blijven.
De moderne landbouwer moet zich bewust worden, dat hü zon•der grondonderzoek als een blinde (mis)tastend op zijn bedryf werkt
•en groote fouten kan maken, die hem veel geld kosten.
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Bijlagen.
w y laten thans nog eenige bijlagen volgen met statistieken ert
opsommingen van verschillende merkwaardige gevallen, die uit het.
gewestelijk proefonderzoek zijn te voorschijn gekomen.

De kalktoestand.
Terwijl de statistieken van den kalktoestand van bouw- en grasland reeds in den tekst zijn opgenomen, volgt hier nog een statistiek,
die een beeld geeft van de verhouding van den kalktoestand van dezode (0-5 cm) tot die in de tweede laag (5-15 cm), ontleend aan
totaal 99 dubbele monsters. Daartoe is de reeks der kalktoestanden in
een vijftal groepen verdeeld van zwaar Werkalkt tot zeer kalkarm..
In de tabel is nu in procenten van het totaal aangegeven hoe dikwijls een bepaalde klasse van kalktoestanden in de zode samengaat,
met dezelfde of lagere klasse in de tweede laag:
kalktoestandsgroepen in de2delaag (5-15cm)
Aantal kalktoestands- zwaar matig
onvolgoed
vrij
geval- groepen in de over- overdoende
0/—5
goed
len
zode (0-5 cm) kalkt kalkt
—6/—12 -13/—26.
+ ?/+6 + 5 / + 1
8
zwaar over25%
kalkt + ? / + 6 25%
—
50%
matig over17
24%
41%
kalkt + 5 / + 1
—
35%
—
goed 0/—5
—
—
12%
58%
30%
50
22%
78%
vrij goed—6/—12 —
—
—
18
onvoldoende
6
—13/—26 —
—
—
—
100%
Slechts in 20 à 30% der gevallen is het verschil tusschen zode en
tweede laag kleiner dan de breedte der klassen, die hier ongeveer
6 punten bedraagt. In al de andere gevallen is dit grooter en bedraagt het twee- à driemaal 6 punten. Het verschil komt mooi tot
uiting in onderstaande grafiek.
Û-S

r-7T

Gemiddelde kalktoestand in de tweede laag, behoorende by
een bepaalden kalktoestand in de zode.

D e fosforzuurtoeatand.
BOUWLAND. Wij hebben een grafische voorstelling gemaakt, waarin op de ééne as stijgende hoeveelheden fosforzuur zijn afgezet en
op de andere oploopende fosforzuurgetallen. Het resultaat is, dat
geen verband tusschen beide is te vinden; natuurlijk wèl op eenzelfde perceel, maar niet op alle perceelen gemiddeld, eenvoudig
omdat het ééne perceel veel meer fosforzuur bindt dan het andere.
De lijn vertoont zelfs een zekere tendenz om in omgekeerden zin te
loopen, nl. hoe zwaarder de bemesting, hoe lager het fosforzuurgetaL
Men zou dit dus als volgt onder woorden moeten brengen.
Er zijn gronden, die betrekkelijk weinig fosforzuur vastleggen en.
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daardoor met matige bemestingen reeds een behoorlijk fosforzuurgetal vertoonen, tegenover vele andere, die veel vastleggen en niettegenstaande zware bemestingen nog lage fosforzuurgetallen geven.
Wij ineenen er ook in te mogen zien de in de praktijk veelvuldig
optredende factor, dat men zwaar en steeds zwaarder met slakkenmeel bemest, omdat men er zoo'n goed resultaat van ziet. Deze vergissing wordt steeds gemaakt op kalkarme gronden, waar men zoo
duidelijk de kalkwerking van slakkenmeel ziet en daarom gemakkelijk verleid wordt veel te geven. Men is dan echter aan het „kalken
met slakkenmeel", terwijl de grond intusschen mede door het ijzer,
dat bij kalkgebrek in meerdere mate in oplossing gaat, het fosforzuur
doet verdwijnen. Hoe dan ook, een evenredig verband tusschen de
hoeveelheden der bemesting en het fosforzuurgetal is gemiddeld nies
aanwezig in het materiaal, zoodat wij .er van afzien de statistiek
hier af te drukken. Ook tusschen den duur der bemesting en het fosforzuurgetal is in het algemeen geen verband te vinden.
GRASLAND. Ook hier ontbreekt elk verband tusschen hoeveelheid
en duur der bemesting eenerzijds met het fosforzuurgetal anderzijds.
De toestand wordt dus geheel bepaald door de mate, waarin de grond
het fc-sfcrzuur onopneembaar vastlegt. Van het fosforzuurgetal in de
zode en dat in de bijbehoorende tweede laag, geeft de volgende tabel
«en duidelijk overzicht. De tabel is op dezelfde wijze ingericht als
ibij den kalktoestand van grasland:
Fosfoszuurtoestand van de2delaag (5-15 cm)
Aantal
Posforzuuronvoltwijfelvolhoog
gevaltoestand
doende
achtig
doende
11 en
len
van de zode
0-3
4-6
7-10
hooger
41
onvoldoende
100%
—
—
—
45
twijfelachtig
91%
9%
—
—
20
voldoende
85%
15%
—
—
4
hoog
25%
50%
25%
—
Duidelijk blijkt, dat de sprong tusschen zode en tweede laag bij
het moeilijk bewegelijke fosforzuur nog grooter is dan die bvj de iets
betere bewegelijke kalk. Met een hoog fosforzuurgetal in de zode is
zelfs nooit een hoog getal in de tweede laag gevonden. Hetzelfde
geldt voor „voldoende met voldoende" en „twijfelachtig met twijfelachtig". Alleen „onvoldoende met onvoldoende" gaat samen op gronden, die 0-3 in de zode hebben en gemiddeld steeds 0 in de tweede
laag. Bij fosforzuurgetallen van 3-6 in de zode bedraagt het verschil
bijna steeds 2 à 3 punten eni statistisch blrjkt duidelijk, dat dit verschil neiging heeft om grooter te worden, naarmate het cijfer in de
zode hooger is. Bij een zode met een ophooping van 10-14 vonden wij
gemiddeld een tweede laag met 3-7, een verschil dus van 7 eenheden. Dit blijkt duidelijk uit onderstaande grafiek.

Gemiddeld fosforzuurgetal in de tweede laag behoorende bij een
zeker fosforzuurgetal in de zode.

De groote meerderheid der monsters is bemest met 600-800 kg slakkenmeel per ha. Berekent men het gemiddelde fosforzuurgetal van
de dubbele monsters, die deze bemesting ontvingen, dan vindt men
fosforzuurgetal van 0- 5 cm gemiddeld 4,
fosforzuurgetal van 5-15 cm gemiddeld 1.5.
Van de monsters, die niet in twee lagen zijn bemonsterd heeft het
mengmonster een gemiddeld fosforzuurgetal van 1.7. Het ligt dus tusschen dat van de dubbelmonsters in, doch begrijpelijkerwijs geheel
verschoven naar het getal van de tweede laag, dat in een mengmonster wegens de grootere dikte dezer laag minstens driemaal zoo zwaar
telt als de zode. Hieruit blijkt dus ten overvloede, dat een mengmonster een te ongunstig beeld geeft voor de laag, waarin de meeste wortels zich voeden in grasland. Daarom is het gewenscht grasland in
twee lagen te bemonsteren.
Het aantal gevallen met bemestingen van 900-1200 kg slakkenmeel
is veel kleiner, zoodat hieruit een niet zoo betrouwbare conclusie is
te trekken. Gemiddeld geven deze zware bemestingen in de zode wel
een merkbaar beter fosforzuurgetal door ophooping in een dunne
laag, doch de tweede laag profiteert daarvan slechts zeer weinig.
Wij vinden als gemiddeld fosforzuurgetal bij meerjarige bemestingen
met 900-1200 kg slakkenmeel
in de zode (0-5 cm)
7,
in de tweede laag (5-15 cm)
1.6,
mengmonsters (0-15 cm)
1.75.
De verhoudingen blijven dus dezelfde, alleen de rijkdom van de
zode neemt veel meer toe, dan die van de tweede laag.

D e kalitoestand.
Bij het kaligetal komen allerlei verhoudingen veel beter tot uiting.
KALIGETAL EN HUMUSGEHALTE. In het betrekkelijk beperkte
materiaal, dat ons ter beschikking staat, valt reeds zeer duidelijk de
omgekeerde evenredigheid tusschen het humusgehalte en het kaligetal te herkennen. De monsters vertoonen in de grafiek een zekere
spreiding, wat ook volkomen verklaarbaar is. Zoo vindt men lage
humusgehalten met lage kaligetallen door geen (woeste gronden) of
korte bemestingen (ontginningen), door overstroomingen en door
zwakke bemestingen. Omgekeerd komen hooge humusgehalten voor
met hooge kaligetallen door zeer zware bemestingen bij aanhoudende
bieteneultuur, in tuinbouwbedrijven, kweekerüen en bij niet-landbcuwers met kleine perceeltjes. De groote massa der perceelen toont
echter duidelijk een spreiding langs een lijn, die bij het beperkte
materiaal, dat wü thans bezitten, reeds neiging heeft om een
recht verloop te hebben. Het publiceeren van deze lijn loont echter
de moeite en kosten niet, omdat zij slechts theoretische waarde
heeft. In de praktijk wrjken de afzonderlijke gevallen ver af van
de berekende gemiddelde waarden.
KALIGETAL EN HOEVEELHEID DER BEMESTING. In het algemeen bewegen de gebruikelijke bemestingen met kunstmest zich binnen vrrj nauwe grenzen, die men op 500-800 kg 20% kalizout zou kunnen schatten. Het aantal gevallen met zwakkere (250-500 kg) en
zwaardere (800-1000 kg) bemestingen is gering. Daarom is 't niet mogelijk uit een beperkt materiaal statistisch het verband tusschen hoeveelheid dar bemesting en het kaligetal aan te toonen, vooralniet, omdat de betreffende gronden, die een bepaalde hoeveelheid krijgen ook

nog zeer in humusgehalte uiteenloopen. Bij 't doornemen van alle monsters blijkt echter telkens, dat door enkele opvallend zware bemestingen hooge kalicijfers in verhouding tot het humusgehalte worden
verwekt. Men behoeft daarom ook bij dit beperkte materiaal aan
het verband niet te twijfelen. Veel duidelijker komt dit te voorschijn,
wanneer men de gevallen scheidt in bemestingen met uitsluitend
kunstmest en die, waar naast kunstmest ook vrij geregeld stalmest
en/of gier zijn toegediend. Zeer duidelijk blijkt dan, dat bü ongeveer
dezelfde hoeveelheid kunstmest de kalicijfers van de perceelen, die
daarnaast stalmest ontvingen, hooger liggen.
Voor hst bouwland laat zich dit verschil gemiddeld ongeveer benaderen op 8 eenheden, voor het grasland op 5 eenheden bij een
gemiddelde bemesting. Het is duidelijk dat in elk afzonderlijk geval al
naar de gebruikte hoeveelheden deze verschillen geheel anders kunnen zijn.
Tenslotte laten wij hier volgen eenige opsommingen van in een
of ander opzicht meer of minder merkwaardige gevallen, die wij
in het materiaal hebben aangetroffen. Wij deelen deze overeenkomstig den inhoud van onze mededeeling in groepen in en vermelden
daarbij alleen het analysenummer en de plaats van herkomst.

A.ENKELEMERKWAARDIGEGEVALLENINZAKEOPHOOPING
VAN KALK INDEZODEVAN GRASLAND.
Onder verwijzing naar de grafische voorstelling, die den toestand in
het algemeen verduidelijkt, volgen hier een paar typische gevallen:
2526.Apeldoorn, 10-j. grasland, ontving nooit kunstmest, alleen koemest. Dit verklaart, waarom in tegenstelling met alle perceelen, die
geregeld slakkenmeel (kalk) krijgen, dat zich in de zode ophoopt,
hier bü groote uitzondering de kalktosstand in de zode en tweede
laag dezelfde is, nl. humusgehalte 7.4/6.2,* kalktoestand —14/—16.
2430. Barchem, oud grasland, werd toevallig door een misverstand
in drie lagen bemonsterd. De analyse geeft:
humuskalktoe- fosforzuurkaligehalte
getal
getai
stand
zuivere graszode
8.2%
, 8
27
+4
van zode tot 5 cm
4.4%
—3
5
16
van 5—15 cm
15
—11
3.7%
0
Duidelijk blijkt, dat de humus, de kalk en het fosforzuur zich naar
boven steeds sterker ophoopen, hetgeen de kali niet doet. Hier is
alleen nog een tijdelijke ophooping van kali in de zode. De weide
ontvangt vrijwel uitsluitend kunstmest naar 500 kg 20% kalizout.
2433. Lochern, voor 5 jaar ontgonnen heide, die direct werd ingezaaid, voor 2 jaar met 1000 kg mergel werd behandeld en bovendien
800 kg slakkenmeel per jaar ontving; vertoont nu een kalkophooping
van +9/—11 bij een humusgehalte van 2.9/1.7. De fosforzuurophooping i3 6/0.

* Van de in den vorm van een breuk (hier 7.4/6.2) voor den kalk-,
fosforzuur- of kalitoestand van grasland aangegeven waarde, heeft
steads het eerste getal betrekking op de zode (0-5 cm) en het tweede
op de volgende laag (5-20 cm).
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B. ENKELE MERKWAARDIGE GEVALLEN INZAKE DE VERDEELING EN OPHOOPING VAN FOSFORZUUR IN
BOUW- EN GRASLAND.
1. Het vastleggen van fosforzuur door IJZER.
2633. Harfafen, oud weiland, reeds jaren 600 kg slakkenmeel, fosforzuurgetal 0/0. iGrond bevat veel ijzeroer.
2639. Harfsen, oud weiland, idem 0/0, veel yzeroer.
2640. Harfsen, oud weiland, id. 0/0, ijzerhoudend.
2292. Varsseveld, grasland met ijzeroer, is reeds 30 jaren met 700 kg
slakkenmeel bemest. Heeft nu nog een fosforzuurgetal 1.
2. Onder verwijzing naar de grafische voorstelling, die den toestand in het algemeen verduidelijkt, volgen hier eenige typische
voorbeelden van weilanden, die ook in de tweede laag een flinke opneembare Voorraad fosforzuur bevatten:
3078. Almen, oud bouwland, voor 11 jaar ingezaaid tot blijvend
weiland, bemesting 600 kg 20% kalizout, 800 kg slakkenmeel en stalmest. Heeft nog veel fosforzuur in de tweede laag. De analyse is:
humus 6.5/5.5%, kalktoestand —4/—16, dus tweede laag nog kalkarme esohgrond, zode verbeterd «door kalk van slakkenmeel, fosforzuurgetal 14/7, dus naast ophooping in de zode nog voldoende in
de tweede laag, kaligetal 42 door gecombineerd gebruik van stalmest
en kunstmest.
2511/12. Apeldoorn, grasland, voor 3 jaar ingezaaid bouwland, bemesting 600 kg slakkenmeel. Nu nog fosforzuurgetallen 6/2 en 5/2,
terwijl nooit gescheurd, weiland in dat geval misschien 6/0 en 5/0
zou vertoonen.
2961. Winterswijk, 10 jaar, ontgonnen, eerst meerdere jaren bouwland, nu grasland, 4.5/3.5% humus; fosforzuurgetal 4/2.
2484. Borculo, grasland, 16 jaar in cultuur, is echter later opnieuw
geëgaliseerd en weer geheel omgezet. Dit blijkt uit de verdeeling
öer humus 6.5/5.4%, van de kalk (+1/—6) en vooral van het fosforzuur (6/5). Kaligetal door 600 kg 20% kalizout en wat stalmest 28.
2501. Borculo, oud bouwland, voor 10 jaar in blijvend grasland gelegd; 1000 kg slakkenmeel, 750 kg 20% kalizout en gier. Humus
5.8%/4.2%, kalktoestand —8/—9, fosforzuurgetal 10/10, kaligetal 39.
De gelijkmatige verdeeling van humus, kalk en fosforzuur is na 10
jaren nog bewaard.
2502. Borculo, als voren, doch slechts 700 kg slakkenmeel, 600 kg
20% kalizout en geen gier. Humus 10.5%/7.9%, kalktoestand —6/—6,
fosforzuur 7/4 en kaligetal 14.
2503. Borculo, als voren, doch nooit gescheurd. Hierdooor weer ophooping van kalk (—4/—15) en fosforzuur (4/1) in de zode.
2800. Hummelo, een 15-jarige weide, ingezaaid op een ouden esohgrond, geeft in het mengmonster nog een fosforzuurgetal 9, terwijl
een oude nooit gescheurde weide 3 geeft. De als bouwland in gebruik
gebleven eschgronden geven 12, 9, 7, 7 en 5. Het perceel met het
hoogste fosforzuurgetal ligt zeer hoog, is zeer licht (3.3% humus) en
bevat blijkbaar de kleinste hoeveelheid ijzer, zoodat minder fosforzuur wordt vastgelegd.
2779/81. Ede, drie weiden, waarvan twee nooit zijn gescheurd,
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hebben niettegenstaande jarenlange bemesting in de tweede laag, dus
onder de zode, een fosforzuurgetal 0. De derde weide is vroeger oud
bouwland geweest en bevat nu nog, niettegenstaande de omstandigheid, dat hiervan reeds een aantal jaren geleden blijvend grasland is
gemaakt en bij gelijke fosforzuurbemesting, in de tweede laag nog een
fosforzuurgetal 4. De zode is niet onderzocht.
2784. Renswoude, grasland, sedert 1926 ingezaaid op oud bouwland,
dat steeds stalmest ontving. Nu nog een fosforzuurgetal 2 in de tweede
laag. Zode niet onderzocht.
2787. Ede, grasland, tot voor 22 jaren oud bouwland. Reeds vete
jaren 700 kg slakkenmeel. Thans fosforzuurgetal 9/2, humusgehalte
10/8%, kalktoestand —11/—19. In de meeste gevallen zou, indien het
oud grasland was, in de tweede laag een fosforzuuDgetal 0 optreden.
Vermoedelijk is de oplosbare voorraad 2 nog afkomstig van de bouwlandperiode.
2285. Varsseveld, oud bouwland, elk jaar bemest met 25.000 kg stalmest, nu 4 jaar grasland en elk jaar 1200 kg slakkenmeel. Fosforzuurgetal 10/5.
2315. Varsseveld, vóór 10 jaar ingezaaid oud bouwland, geeft met
800 kg slak een fosforzuurgetal 8/3.
C. HIERONDER ZIJN SAMENGEVAT EEN GROOT AANTAL GEVALLEN, DIE EEN INZICHT GEVEN IN HET VERBAND TUSSCHEN DEN KALITOESTAND EENERZIJDS EN DEN DUUR EN
DE HOEVEELHEID DER KALIBEMESTING ANDERZIJDS, IN HUN
SAMENHANG MET HET HUMUSGEHALTE.
Het materiaal is in de volgende groepen ondergebracht:
1. KALITOESTANDEN VAN PERCEELEN, BEHOORENDE TOT
EENZELFDE BEDRIJP, WIER VERSCHIL IN ORDE ZICH
ONGEDWONGEN LAAT VERKLAREN.
2533/39. Apeldoorn. Het bedryf wordt vrij schraal bemest, o.a. met
500 à 700 kg kainiet en in de laatste jaren soms ook kalizout. De
kaligetallen zrjn nu bij 4-9% humus: 16, 18, 21 en 22. Twee perceelen
hebben b« 6% humus een kaligetal 11en 14,hetgeen verklaard wordt,
doordat voor een paar jaren 40 cm diep werd gescheurd, zoodat kaliarme ondergrond in de bouwvoor werd gebracht. Een perceel heeft
niettegenstaande een humusgehalte van 14.5% een kaligetal 25. Dit
is in eigen gebruik bij den bedrijfsboer en krügt naast kunstmest
ook stalmest en gier.
2604/05. Eibergen. Twee weiden met vrijwel gelijäce humusgehalten
(7.4 en 7.7%), kalktoestanden (—9 en —4) en fosforzuurgetallen (2
en 3), maar een tegenstelling in de kaligetallen (35 en 17). De eerste
weide ligt bij de boerderij en ontvangt naast 500 kg 20% kalizout
herhaaldelijk gier (kali 35), de andere ligt een half uur van huis en
ontvangt alleen 600 kg 20% kalizout (kali 17).
2652. Beltrnm, weide, laatste jaren 500 kg stalmest 20%; humus
5.6/2.6%, kaligetal 25. — 2654. Baltman, weide, óók 500 kg 20% kalizout, maar bovendien nu en dan gier; humus 3.2/2.2%, kaligetal 32. —
2653. Beltrnm, bouwland, 15-j. ontgonnen heide. In oorlogstijd zeer
veel kainiet, daar er geen slak was, na den oorlog 550 kg kalizout
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20% met matig stalmest en meermalen gier. Nu 3.2% humus en kaligetal 51.— 2655. Beitrum, bouwland, tot voor 10 jaar cm het andere
jaar stalmest, geen kalizout, wat beendermeel, nu stalmest om het
andere jaar en wat kalizout; kaligetal 39 bij 5.5% humus.
2501/03. Borculo. Drie perceelen grasland. — 2501, matig humus
(5.8/4.2%) bemest met 750 kg kalizout 20%, hoog kaligetal 39. —
2502, vrü hoog humus (10.5/7.9%), 600 kg kalizout 20%, geen gier.
Kaligetal 14. — 2503, iets minder humus (8.8/5.7%), iets zwakkere
bemesting (500 kg kalizout 20%), daardoor kaligetal 14.
2564/67. Dinxperlo, 2 perceelen bouwland en 2 perceelen grasland.
Bij een humusgehalte van 6% variëeren de kalitoestanden als volgt.
2564, bouwland bü huis, kaligetal 36, wordt iets beter bemest dan
2565, bouwland, iets verder van huis, kaligetal 26.— 2566,grasland bij
nuis, vroeger bouwland geweest, werd dikwijls zwaar bemest voor
bieten (kalizout en stalmest), nu nog om het andere jaar gier boven
800 kg 20% kalizout. Daardoor kaligetal 41. — 2567, grasland verder
van huis, óók zeer goed bemest, maar alleen met kunstmest en geen
gier. Daardoor kaligetal iets lager (36).
2582, 2586 en 2585. Dinxperlo. 3 oude weiden van het zelfde bedrijf
met 7% humus, gemiddeld 1000 kg 20% kalizout. 2582, weide dicht bij
huis, kaligetal 46, wordt beter bemest (ook wel eens gier) dan 2586,
die wat verder weg ligt en nu een kaligetal 32 heeft, terwjjl 2585 zeer
ver van huis ligt en korteren tijd wordt bemest, kaligetal 18.
2591/92. Dinxperlo. Twee weiden met gelijk humusgehalte 7%, gelijk
fosforzuurgetal (1 en 2) en vrijwel gelijke kalibemesting (700 kg kalizout 20%), beide reeds lang bemest, vertoonen een tegenstelling in
het kaligetal, die verklaarbaar is door het verschil in ligging. Het
ééne perceel ligt nl. dicht by huis en krijgt daardoor wel eens eeniga
extra-bemesting. Het heeft nu een kaligetal 22. Het andere perceel
met een kaligetal 14 ligt ver van huis en krygt nooit iets extra.
2597/98. Dinxperlo. Twee bouwperceelen met 5% humus. Gemiddeld
600 kg 20% "kalizout. Op het ééne perceel echter herhaaldelijk voederbieten met zwaar stalmest en extra-kalizout (kaligetal 47), op he:
andere perceel steeds rogge en haver in kunstmest, hoogstens eenige
stalmest op haver (kaligetal 23).
2829/30. Gorssel. Twee perceelen weiland met 3 en 3.5% humus.
Bemesting op beide 700 kg 20% kalizout, doch de eerste zonder gier
(kaligetal 21), de tweede met gier (kaligetal 33).
2789/97. Hummelo. Eschgronden met lage humusgehalten, worden
gemiddeld bemest met 400 kg kalizout 20% en om het andere jaai
matig stalmest. Deze hebben nu bij een humusgehalte van 2-3% de
kaligetallen 71, 65, 37, 34 en 32. Het eerste perceel (71) draagt nog
veelvuldiger bieten dan het tweede (65), hetgeen in het kaligetal tot
uiting komt. De tegenstelling tusschen de eerste twee en de overiga
kan worden verduidelijkt door de omstandigheid, dat de eerste voor
het bemonsteren voor winterrogge flink met kalizout zijn bemest, terwijl de overige, die bestemd zün voor bieten en haver, nog niet bemest
zijn. De weilanden, die gelijk met kali worden bemest, vertoonen bij
een humusgehalte van 4-5% de kaligetallen 31, 37 en 43, welke dus
tamelijk gelijk zijn. Dezelfde weiden vertoonen echter verschillen in
hare fosfcrzuurgetallen, welke verklaarbaar zijn, doordat enkele gescheurd werden en meerdere jaren als bouwland aangehouden, waardoor zü beter met fosforzuur konden worden verrijkt. Ds niet ge-
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scheurde weiden geven de fosforzuurgetallen 3/1 en 3/2, de gescheurde geven in 't mengmonster 4 en 6. Die met een 4 is vóór 2jaar opoud
laag bouwland ingezaaid, die met een 6 het vorige jaar op oud hooger
bouwland. De oude bouwlanden hebben alle de fosforzuurgetallen 6
en 7 en vormen in dit opzicht dus een mooie tegenstelling met het
oude weiland met 3/1 en 3/2.
2798 en 2803. Hummelo. Op een bedrijf met zeer lichte gronden
(eschgronden met 3.3-4.6% humus) word* het oude bouwland gemiddeld bemest met 700 kg slakkenmeel, 600 kg 20% kalizout en om
het andere jaar vrij zwaar stalmest, en op bieten bovendien steeds
nog gier. Zij geven de zeer regelmatige kaligetaüen 38, 40, 40 en 41.
Eén eschgrond is echter sedert 15 jaar tot blijvend grasland, ingezaaid
en in al die jaren slechts bemest met 600 kg 20% kalizout zonder
gier of stalmest. Het kaligetal is daardoor gedaald tot 31.— Een zeer
oude weide die 600 kg 20% kalizout en nu en dan stalmest ontvangt, maar nooit zoo zwaar als het bouwland (bietenlbouw) geeft
een kaligetal 26. De fosforzuurtoestand van alle oude bouwlanden is
hoog, nl. 12, 1, 1 en 5, en die van de vóór 15 jaar ingezaaide esch is
steeds nog 9. Een oude, nooit gescheurde weide geeft echter slechts 3.
2804. Hummelo. Een oude eschgrond met 4% humus (licht) vertoonde bij de eerste bemonstering een kaligetal 41.Daarna is 700 kg
20% kalizout met stalmest en gier voor bieten gegeven. Veertien dagen na het zaaien der bieten was het kaligetal opgeloopen tot 50.
De invloed van de bemesting wordt door het onderzoek dus direct
aangetoond.
2429 en 2889. Barchem. Een perceel bouwland met 8% humus en
een oude weide by huis met 6% humus ontvangen gemiddeld evenveel
kalizout, doch het weiland wordt bovendien gegierd. De kaligetallen
zijn nu 14 en 27.
2431/32. Lochern. Twee weiden m e t gelijke ihumusgehalten, nl.
7.7/4.2% en 7.4/5.6%. De eerste ontvangt alleen 500 kg 20% kalizout
met slechts zelden stalmest (kaligetal 18/15), de andere 600 kg kalizout 20% en om het andere jaar gier (kaligetal 26/26).
2902/06. Lochern. Twee weiden, die vrijwel overeenkomen, nl. 7 en
9% humus, kalktoestand —3 en —5, fosforzuurgetal 2 en 2, doch
kaligetal 12 en 27. Kalibemesting gelijk, nl. 800 kg 20% kalizout en
om het andere jaar 10.000 kg stalmest. De weide met kaligetal 12
wordt echter veelvuldig overstroomd en die met kaligetal 27 ligt
watervry.
2904/06. Lochern. 3 eschgronden met gelijk humusgelialte (7%).
Twee zijn zwaarder bemest en geven de kaligetallen 36 en 47, de
derde wordt lichter bemest en geeft een kaligetal 27.
2111/12. Ede. 2 weilanden met gelijke kalktoestand (—4) en gelijk
fosforzuurgetal (0) hebben een zeer uiteenloopend humusgehalte (19.7
en 9.9%) en eveneens een groot verschil in kaligetal (18 en 46). De
bemesting is steeds 700 kg 20% kalizout en stalmest, terwijl de tweede
weide bovendien nog wel eens kippenmest en gier ontvangt. Tenslotte
ligt het eerste perceel iets lager en komt in zeer natte winters soms
enkele dagen onder water. Het verschil in kaligetal is dus aannemelijk: a. door zwaardere bemesting van het tweede perceel; b. door heD
tweemaal zoo hooge humus gehalte van het eerste perceel en c. door
eenige uitspoeling door, zij het ook vrij zeldzame, overstroomingen
van het eerste perceel.
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2774/76. Ede. 2 perceelen oud bouwland, vanouds gelijk bemest,
geven merkwaardige overeenstemmende cijfers, nl. humus 4.4 en 4.3%,
kalktoestand —10 en —12, fosforzuurgetal 6 en 9 en kaligetal 32 en
34. — Een perceel grasland wordt even zwaar, maar een veel kleiner
aantal jaren bemest en ligt bovendien lager, zöodat het in natte tijden weliswaar niet is overstroomd, maar toch drassig wordt. Het
kaligetal 21,dus lager dan het langer bemeste en hoogere bouwland,
wordt hierdoor begrijpelijk. Het humusgehalte is 5.7%.
2779/81. Ede. Drie graslanden, waarvan één gewone zandgrond
(4% humus) en twee veengronden (29% humus), zijn steeds flink bemest met kalizout en stalmest. Het kaligetal van den zandgrond is
42, dat der veengronden 15 en 16.Dit kan worden toegeschreven aan:
a. het verschil in humusgehalte, b. de iets natte ligging der veengronden en de watervrije ligging van den zandgrond en c. de iets
zwaardere bemesting der zandweide, die o.a. met kippenmest en gier
iets zwaarder wordt bemest dan de veengronden, vooral ook vroeger
omdat de zandweide ook een tijdlang als bouwgrond is gebruikt.
2785/86. Ede. 2 perceelen grasland, het ééne dicht bij huis en alle
jaren bemest met 700 kg 20% kalizout, alsmede zeer weinig gier; het
andere ver van huis ontvangt evenveel kunstmest en geen gier. De
kaligétailen zijn beide laag tot matig en vertoonen een tegengestelde
verhouding als de humusgehalten, ni. kaligetal 15 bij 8.2% humus
en kaligetal 22 (iets gier extra) bij 6.9% humus. De kalktoestanden
(—9 en —12) en de fosforzuurgetalen (2 en1 2) stemmen overeen.
2088/89. Limteren. Grasland, sedert 1908 gelijk bemest met 700 kg
20% kalizout en wat stalmest. Humusgehalten en kaligetallen staan
in omgekeerde verhouding, nl. 4.7% hmus, kaligetal 30 en 65% humus, kaligetal 22.
2678/79. Twello. 2 weiden, steeds zwaar en gelrjk: bemest (600 kg
20% kalizout, nu en dan stalmest en gier). De ééne overstroomt eiken
winter vele maanden, de andere ligt watervrij. De eerste geeft bij
5.6% humus een kaligetal 7, de tweede bij 3% humus een kaligetal 37.
2688/89. Wilp. 2 perceelen, die steeds gelijk zijn bemest, het eerste
echter iets korter dan het tweede. Humusgehalte 3.5%, kaligetal 24
en humusgehalte 4%, kaligetal 29. Het verschil in dus aannemehjk
door verschil in duur der bemesting.
2694/95. Wilp. 2 weiden, steeds gelijk bemest met 800 kg 20% kalizout, humusgehalte 5.5% en 7.5%. Kaligetal echter 19 en 9. De oorzaak is, dat de eerste bijna nooit en de tweede minstens een half jaar
per jaar onder water staat.
2711/14. WUp. Een perceel grasland en een perceel bouwland met
4.5% en 3.1% humus ontvangen steeds evenveel kalizout 20% (700
kg), de weide ontvangt echter bovendien elk jaar stalmest (kaligetal
48), het bouwland slechts eens in de drie jaren (kaligetal 26).
2712/13. WUp. 2 weiden, beide steeds geüjk en goed bemest, maar
de tweede korter, terwijl het humusgehalte wat hooger is. Bij 2%
humus kaligetal 30 en bij 3% humus kaligetal 13.
. 2281/85.Varsseveld. Op dit foedryf wordt steeds 1000à 1200 kg slakfcenmeel gegeven op grasland. De oude weiden, die nooit werden gescheurd, geven de fosforzuurgetallen 8/1, 8/1, 8/1, een weide echter,
die voor 4 jaar op oud bouwland is ingezaaid, geeft 10/5 en bevat
dus nog een belangrijke voorraad opneembaar fosforzuur in de
tweede laag.
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2287/91. Varsseveld. 3 perceelen weiland, die uitsluitend met 500 kg
20% kalizout werden bemest, hebben bij humusgehalten van 6% alle
kaligetallen van 18-19. Een perceel oud bouwland, dat bovendien nu
en dan stalmest krijgt, heeft bij gelijk humusgehalte een kaligetal 25,
en een perceel bouwland, dat meer als het vorige bieten draagt en
•daardoor minstens elke 3 jaar zwaarder met kali wordt bemest,
heeft een kaligetal 30.
2292/93. Varsseveld. Een perceel weiland, dat vrij. laag ligt en wel
eens overlast van water heeft, geeft bij 4.7% humus en 700 kg 20%
kalizout een kaligetal 14. Een perceel oud bouwland, dat bovendien
gier ontvangt, heeft bij een humusgehalte van 3.7% een kaligetal 24.
2298 en 2301.Varsseveld. Een bedrüf, dat zuinig wordt bemest met
of alleen 500 kg 20% kalizout öf alleen matig stalmest, geeft bij 6%
numus op bouwland de kaligetallen 14 en 15 en op grasland een kaligetal 16/12. Een andere weide echter dicht bij huis, die bovendien
gier ontvangt, heeft bij een eenigszins hooger humusgehalte van
7.7/6.1% een kaligetal 26/23.
2302/04. Varsseveld. Een perceel bouwland met 7.2% humus wordt
slechts bemest met 700 kg 20% kalizout en hoogstens elke drie jaren
een dun laagje stalmest. Kaligetal 12. Een ander perceel bouwland
was door vroegere gebruiker geheel verwaarloosd en uitgebouwd. Is
nu, om het snel te herstellen, drie jaren voor bieten o.a. bemest met
1400 kg 20% kalizout per jaar. Humusgehalte 4.2%, kaligetal 43. Een
•weide daarentegen, die alleen 700 kg 20% kalizout ontvangt, heeft
bij 8.4/6.6% humus slechts een kaligetal 11/18.
2305/09. Varsseveld. 3 weiden, ver van huis, met de humusgehalten
11/8%, 8/6% en 9/10%, geven bü alleen 700 kg 20% kalizout de kaligetallen 16/14, 16/10 en 17/14. Een weide bü huis, die ook nog wel
eens wordt gegierd, geeft bij 7.4/3.8% humus een kaligetal 25/23.
Bouwland, dat naast 700 kg 20% kalizout nu en dan stalmest ontvangt, heeft bij 7.9% humus een kaligetal 24.
2372/73. Winterswijk. 2 weiden, waarvan de eene door een vorig
gebruiker slecht is bemest. Nu reeds eenige jaren beide weer geluk
bemest met 700 kg 20% kalizout. Verschil in kaligetal (20 en 16) hierdoor aannemelijk.
3032/33. Winterswijk. 2 eschgronden met 4.5% humus ontvangen
steeds stalmest, de ééne echter om het andere jaar bovendien 800 kg
20%> kalizout. Kaligetallen 21 en 26.
3064/65. Wenum. 2 weiden met 7 en 14% humus; de eerste steeds
bemest met 600 kg 20% kalizout geeft een kaligetal 18, de tweede bemest met 500 kg 20% kalizout en geregeld stalmest geeft, niettegenstaande een dubbel zoo hoog humusgehalte een kaligetal 24.
2. VOORBEELDEN VAN VOLDOENDE KALITOESTANDEN, ZOOAILS DIE ONTSTAAN DOOR EEN MATIGE BEMESTING.
3009. Ahnen. Oud bouwland, met 4.5% humus, om het andere jaar
rogge met 400 kg 20% kalizout en haver met alleen stalmest, kaligetal 24.
3012. Almen. Oud bouwland met 5% humus, elk jaar 600 kg kalizout 20% en zeer matig stalmest, kaligetal 22.
3013. Ahnen. Oud bouwland, steeds 500 kg kalizout 20% en matig
stalmest, 8% humus en kaligetal 25.
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3014/15. Almen. 2 eschgronden, 7% humus, 600 kg kalizout 20% en
matig stalmest, kaligetallen 20 en 23.
3016/18.Almen. Eschgronden, 500 kg kalizout 20% en om het andere
jaar matig stalmest, 5.5% humus, kaligetal 24 en 25.
3071. Almen, eschgrond — om het andere jaar rogge met 800 kg
2C% kalizout en haver met stalmest — 5% humus en kaligetal 26.
3072. Almen, in 1913 ontgonnen boschgrond, meerdere jaren zeer
zwaar gemest, nu steeds om het andere jaar 800-1000 kg 20% kalizout
afgewisseld met alleen stalmest, 6% humus, kaligetal 29.
2226. Apeldoorn. Grasland, steeds zeer matig bemest. Nu, door
laag humusgehalte (2.7%) toch een goed kaligetal 25.
2226/28. Apeldoorn. Bedrrjf is steeds zeer matig bemest en alleen
met kunstmest, gemiddeld 600 à 700 kg 20% kalizout; kaligetallen 25,
32 en 34 bij 3 tot 6% humus. Men heeft er niettegenstaande matige
bemesting steeds zeer goede gewassen.
2507/10. Apeldoorn. Uitstekend beheerd bedrijfje met hooge opbrengst. Wordt geregeld bemest met 600 kg 20% kalizout en op het
bouwland voor bieten extra stalmest. Brj humusgehalten van 5-8%
kaligetallen van 20, 22, 23 en 32. Bouwland zonder bieten en dus gpnder stalmest heeft een kaligetal 20, het andere perceel, waarop geregeld bieten met stalmest en kalizout komen, vertoont een kaligetal
32. De beide weiden met alleen kunstmest hebben 22 en 23.
2526. Apeldoorn. 10-j. grasland, alleen koemest brj 7% humus; kaligetal 20.
2527. Apeldoorn, 20-j. grasland, dat nu 7 jaren wordt bemest met
1000 kg 20% kalizout, humus 6.2%, kaligetal 23.
2771. Ruurlo. Oud bouwland, matige bemesting met 500 kg 20%
kalizout en stalmest; humus 8% en kaligetal 27.
2497. Borculo. Oud grasland, alleen 600 kg 20% kalizout; humus
5.5/45%, kaligetal 20.
2484. Borculo. Grasland, 600 kg 20% kalizout en matig stalmest nu
en dan; humus 6.5%, kaligetal 28.
2498. Borculo. Grasland, 600 kg 20% kalizout en nu en dan eenig
gier, 6.3% humus en kaligetal 22.
2504. Borculo. Grasland, 700 kg 20% kalizout en nu en dan gier;
3.3% humus, kaligetal 26.
2505. Borculo. Grasland, 600 kg 20% kalizout bij matig humusgehalte van 3.7% en kaligetal 27.
2565. Dinxperlo. Eschgrond, steeds rogge en haver met alleen zwaar
stalmest, humus 6%, kaligetal 26.
2572. Dinxperlo. Oud bouwland, 600 kg 20% kalizout en matig stalmest, kaligetal 29 brj 6% humus.
2579. Dinxperlo. Oud bouwland, om het andere jaar óf stalmest óf
kunstmest (700 kg kalizout 20%), humus 5.5%, kaligetal 28.
2623. Harfscn. Bouwland, vóór 7 jaar ontgonnen heide, 600 kg kalizout 20% en om het andere jaar stalmest voor haver; 6% humus,
kaligetal 21.
2635. Harfsen. Eschgrond. In het algemeen rogge in kunstmest, haver in stalmest, knollen in gier; in 1928 stalmest, in 1929 geen kali,
in 1930 1000 kg kalizout 20% en wat gier, humusgehalte 7% en
kaligetal 27.
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2637. Harfsen. Weiland, 400 kg kalizout 20% en wat gier, humus
4.5% en kaligetal 28.
2641. Harfsen, Oud weiland met vruchtboomen, 450 kg patentkali
en herhaaldelijk gier (soms twee keer per jaar) en stalmest; humus
5% en kaligetal 24.
2642. Harfsfen. Oud weiland, steeds 700 kg 20% kalizout; humus
6% en kaligetal 18.
2643. Harfsen. Oud weiland, 600 kg 20% kalizout; humus 6% en
kaligetal 26.
2803. Hnanmelo. Oude weide, 600 kg 20% kalizout en nu en dan
wat stalmest; 4.5% humus en kaligetal 26.
2432. Lochern. Oud weiland, 600 kg 20% kalizout en om het andere
jaar gier; humus 6% en kaligetal 26.
2887. Barchem. Oud weiland hy huis, 400 kg 20% kalizout, om het
andere ja&r matig stalmest (9000 kg) en/of wat gier; humus 6%
en kaligetal 27.
2889. Lochern. Grasland, vrij hoog humusgehalte (9.5%) bij matige
bemesting met 500 kg 20% kalizout, wat gier en varkensmest, kaligetal 20.
2894. Lochern. Weiland by huis, jaarlijks 600 kg 20% kalizout en
om het andere jaar 12.000 kg stalmest; humus 4.5% en kaligetal 23.
2831. Gorssel.Eschgrond, 500 kg 20% kalizout en om het andere jaar
stalmest onder haver; 3.5% humus en kaligetal 27.
2835. Gorssel. Idem, 3.5% humus en kaligetal 27.
2829. Gorssel. Weiland, 700 kg 20% kalizout en flinke hoeveelheid
gier, 3.5% humus en kaligetal 33.
2830. Gwrssel. Idem, zelfde bedrvjf, 3% humus, 700 kg 20% kalizour,
geen gier; kaligetal 21.
2632. Harfsen. Oud weiland, 600 kg kalizout 20% en nu en dan
matig stalmest en/of gier; humusgehalte 5.5% en kaligetal 21.
2897. Lochern. Weiland, 600 kg kalizout 20% en om het andere jaar
8000 kg stalmest, humusgehalte 5% en kaligetal 29.
2906. Lochern. Weiland, 500 <kg20% kalizout en om het andere jaar
10.000 kg stalmest; humusgehalte 7% en kaligetal 27.
2782. VeenendaaJL Broekgrond, reeds jaren 750 kg 20% kalizout en
nu en dan een weinig stalmest; humus 8.3% en kaligetal 24.
2783. VeenemdaaL Bouwland, 700 kg kalizout 20%, zeer weinig stalmest; humusgehalte 4.5% en kaligetal 19.
• 2784. Renswoude. Oud bouwland, dat steeds stalmest ontving en sedert 1926 is ingezaaid tot grasland; werd daarna steeds matig bemest
met 350 kg 20% kalizout en om het andere jaar wat stalmest; humusgehalte 8.2% en kaligetal 18.
2785/86. Ede. 2 weiden, bemest met 700 kg kalizout 20% en de eerste
met zeer weinig gier, hebben bij een humusgehalte van 8.2% een
kaligetal 15en bij 6.9% humus een kaligetal 22.
2787. Ede. Grasland, 700 kg 20% kalizout, de allerlaatste jaren wat
stalmest; humusgehalte 10%, kaligetal 21.
2683. Twello. Oud bouwland, alle jaren vrij veel stalmest, doch zeer
weinig kunstmest, nl. alleen op aardappelen (500 kg patentkali) en
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cm de 4 jaar op bieten (500 kg 20% kalizout); humusgehalte 3.6%
en fcaligetal 20.
2701/02. Wilp. Bouwland, steeds uitsluitend stalmest en gier, nooit
kunstmest; humusgehalte 3.9% en kaligetal 19. Idem grasland, humusgehalte 6.4% en kaligetal 22.
2724. Wilp. Grasland, 4.6% humus; om het andere jaar afwisselend
600 kg 20% kalizout en stalmest, kaligetal 19.
2281. Varsseveld. Oud [bouwland, bijna alleen stalmest; humusgehalte 7% en kaligefcal 18.
2287. Varsseveld. 20-j. ontgonnen heide, grasland, steeds 500 kg 20%
kalizout, geen stalmest of gier; kaligetal 18 bij 5% humus.
2289. Varsseveld, Eschgrond, steeds stalmest met matig kalizout;
humusgehalte 4.7% en kaligetal 25.
2293. Varsseveld. Oud: bouwland, steeds 700 kg 20% kalizout en n a
en dan gier; humusgehalte 3.7% en kaligetal 24.
2308/09. Varsseveld. Oude weide en een perceel oud bouwland geven
bij 7.5% humus en met 700 kg 20% kalizout en nu en dan stalmest of
gier een kaligetal 25/23 en 24.
2310/14. Varsseveld. 3 weiden met 9/7, 12/7 en 13/11% humus geven
bü 600 kg 20% kalizout de kaligetallen 22/20, 18/12 en 17/11. Bouwland met 8.4% humus geeft met 500 kg 20% kalizout en nu en dan
wat stalmest een kaligetal 15.
2410. Varsseveld. Eschgrond, 700 kg 20% kalizout en herhaaldelijk
stalmest, humusgehalte 8% en kaligetal 21.
.. 2439. Verden. Eschgrond, 600 kg 20% kalizout en nu en dan wat
stalmest; humus 4.9% en kaligetal 21.
2540.Vorden. Eschgrond, 600 kg 20% kalizout, soms stalmest, laatste
3 jaren half stalmest en half kalizout; humusgehialte 6.4% en kaligetal 22.
2452. Verden, oud bouwland, alleen stalmest en gier; humus 5.3%
en kaligetal 22.
2395/96. Winterswijk. 2 eschgronden met 5.8% humus worden steeds
matig bemest met kalizout en om het derde jaar stalmest; kaligetallen 19 en 21.
2414. Winterswijk. Eschgrond, alleen stalmest, humus 5.3% en kaligetal 27.
3033. Winterswijk. Eschgrond, alleen stalmest, humus 4.5% en kaligetal 21.
2817. Oldebrœk. Oud bouwland, steeds stalmest, 5.4% humus en
kaligetal 23.
3. VOORBEELDEN VAN PEBCEELEN, DIE ALLEEN MET KAM
IN DEN VORM VAN KUNSTMEST ZIJN BEMEST.
3007. Almlen. Weide met 6.5% humus, steeds 600 kg kalizout 20%,
ka~getal 15. — 3008. Almen, Zelfde bedrijf, weide met 6% humus
en steeds veel stalmest en gier; kaligetal 40.
3076. Almen, Grasland, 6% humus; vóór 10 jaar ontgonnen heidegrond, slechts 700 kg kainiet, nooit stalmest; kaligetal 16.
3079. Almen, Grasland, 1907 ontgonnen, 600 kg kalizout 20%, geen
stalmest, 6% humus, kaligetal 23.
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3084. Atmen. Berkelweide, 500 kg kalizout 20%, 6.5% humus, kaligetal 20.
2507, 2509 en 2510. Apeldoorn. Grasland met 7-9% humus en alleen
600 kg 20% kalizout; kaligetallen 22 en 23.— Bouwland met 6% humus en 600 kg kalizout 20%, kaligetal 20.
2529. Apeldoorn. Grasland, reeds jaren 750 kg kalizout 20%, humusgehalte 7.5% en kaligetal 27.
2530. Apeldoorn. Idem, 800 kg kalizout 20%, humusgehalte 5.5%,
kaligetal 25.
2533/39. Apeldoorn. Steeds 500-700 kg 20% kaliaout, kaligetallen
brj 4-9% humus 16, 18, 21 en 22. Eén perceel, dat ook stalmest krijgt,
heeft -niettegenstaande een humusgehalte van 14.5% een kaligetal 25.
2605. Eibergen. Weide ver van huis, steeds 600 kg kalizout 20%,
7.7% huïnus en kaligetal 17.
2607. Eibergen. Laag grasland, steeds 500 kg 20% kalizout; 6.3%
humus en kaligetal 19.
2502. Borculo. Grasland, 600 kg kalizout 20%, humusgehalte 10.5/
13% en kaligetal 14.
2503. Borculo. Als voren, zelfde bedrijf, iets zwakker bemesting
(503 kg 20% kalizout) bij minder humus (8.8/5.7%) kaligetal ook 14.
2506. Borculo. Grasland, in 1921 ontgonnen heide; tot 1927 steeds
1000 kg kainiet, daarna 650 kg kalizout 20%; humus 4% en kaligetal
32, mede door vrij zware bemesting in de eerste jaren. Schijnt nu
door 650 kg kalizout 20% behoorlijk op peil te bhjven.
2567. Dinxperlo. Oude weide, steeds zeer goed bemest met minstens
800 kg kalizout 20%; humus 6% en kaligetal 36.
2575. Dinxperlo. Grasland, reeds vele jaren 1000 kg 20% kalizout;
humus 7% en kaligetal 23.
2576. Dinxperlo. Grasland, 500 à 600 kg kalizout 20%, humus 4%,
kaligetal 18.
2588. Dinxperlo. Grasland, soms karten tijd overstroomd, tot voor
10 jaar nooit bemest, nu 10 jaren 700 kg kalizout 20%; humusgehalte
hoog 15/lOü en kaligetal nog 16.
2587. Dinxperlo. Grasland van zelfden eigenaar, vóór 25 jaar ontgonnen bosch, 700 kg 20% kalizout; kaligetal 25 brj 5% humus.
2589. Dinxperlo. Grasland, broekgrond, 16% humus, nog niet lang
bemest met 700 kg kalizout 20%, kaligetal 15.
2593/94. Dinxperlo. 2 weiden, geregeld bemest met 1000 kg 20%
kalizout; humusgehalte 3.7% en kaligetallen 18 en 20.
2601. Dinxperlo. Grasland, 20 jaar ontgonnen broekgrond, 600 kg
kalizout 20%; humus 6.5/3.8, kaligetal 19. In natte perioden zeer
hooge waterstand, geluk met het maaiveld.
2625. Harfsen. Weiland, 5O0 kg kainiet; 7% humus, kaligetal 16.
2629. Harfsen. Gescheurd weiland, 700 kg kalizout 20%, 6% humus,
kaligetal 20; laatste bemesting herfst 1929.
2638. Harfsen. Oud weiland, 800 kg kalizout 20%, 4% humus, kaligetal 22.
2639. Harfsen. Oud weiland, 600 kg kalizout 20%, humus 7%, kaligetal 24.

2642. Harfseii. Oud weiland, steeds 700 kg kalizout 20%; humus
6%, kaligetal 18.
2643. Harfsen. Oud weiland, 600 kg 20% kalizout; humus 6%,
kaligetal 26.
2430. Barchem. Oud weiland, 500 kg 20% kalizout, zelden stalmest;
humus 5%, kalugetal 16.
243L Lochern. Idem; 7.7/4.2% humus, kaligetal 18/15.
2777/78. Veenendaal. 2 weiden, reeds jaren 800 kg 20% kalizout;
humusgehalte 4.6% en fcaligetallen 25 en 30.
2786. Ede. Grasland, steeds 700tog20% kalizout; humusgehalte 6.9%
en kaligetal 22.
2287.Varsseveld. 20 j.ontgonnen heide, 500 kg 20% kalizout; humusgehalte 5.5/4.3% en kaligetal 19/18.
2290. Varsseveld. Grasland, 30 j .in cultuur, steeds 450 kg 20% kalizout, humusgehalte 6/5.2% en kaligetal 18/14.
2291. Varsseveld. Grasland, 30 j .in cultuur, steeds 500 kg 20% kalizout; humusgehalte 6.7/3.6% en kaligetal 19/15.
2803. Varsseveld. Grasland, 700 kg 20% kalizout, kaligetal 11/18 bij
humusgehalte van 8.4/6.6%.
2305/08. Varsseveld. 3 humusrijke weiden (11/8, 8/6 en 9/10%) geven bij 700 kg 20% kalizout de kaligetallen 16/14, 16/10 en 17/14.
2408. Varsseveld. In 1918 ontgonnen fooschgrond, 1000 kg 20% kalizout; humusgehalte 7.4/6% en kaligetal 13/18. Vermoedelijk is door
den zeer natten winter het kaligetal in de zode gedaald.
2409. Varsseveld. 30 j . ontgonnen toosch, bouwland, 1000 kg 20%
kalizout; kaligetal 22 to« 8.5% humus.
2451. Verden. Vóór 3 j . ontgonnen heide, grasland, 1000 kg 20%
kalizout; humusgehalte 5.2% en kaligetal 27.
2434. Vwden. 10 jaar ontgonnen boschgrond, 800 kg 20% kalizout,
6.3% humus en kaligetal 29.
2370/71. Winterswijk. 2 weiden met 5.5% humus, 700 kg kalizout
20% en kaligetallen 18 en 19.
2372. Winterswijk. Grasland, 700 (kg 20% kalizout, kaligetal 20.
2374. Winterswijk. Goed ontwaterde broekgrond, 700 kg kainiet, humusgehalte 7% en kaligetal 12; de bemesting is blijkbaar onvoldoende
om het (kaligetal op te voeren.
2362. Winterswijk. Esshgrond, 800 kg 20% kalizout; humusgehalte
8.1% en kaligetal 22.
2377. Winterswijk. Grasland, 700 kg 20% kalizout, humusgehalte
5.9% en kaligetal 22.
2956. Eerbeek. Broekgrond, 15 jaar ontgonnen, 500 kg 20% kalizout;
7% humusgehalte en kaligetal 22.
2957. Eerbeek. BroekgTond, 500 kg 20% kalizout; humusgehalte
24% en kaligetal 17. Deze gronden bevatten van nature bhjkbaar
reeds vrij veel kali.
2958. Eerbeek. Broekgrond, 16 jaar ontgonnen, 600 kg 20% kalizout, kaligetal 15.
2616. Ernst. 12 jaar ontgonnen, 800 kg 20% kalizout, 5.6% humus en
kaligetal 20.
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4. VOORBEELDEN VAN PEROEELEN, DIE GEREGELD HALF
STALMEST EN HALF KUNSTMEST (KALIZOUT) HEBBEN
ONTVANGEN.
2201/04. Harfsen. Eén perceel bouwland en 3 perceelen weiland hebben bij een bemesting met half stalmest en half kunstmest (400 kg
20% kalizout) gedurende vele jaren bij een humusgehalte van 5-7%
de kaligetallen 15 (10-j. ontginning), 21,22 en 23, Op dit bedrijf werd
vroeger veel zwaarder bemest, doch men zag daarvan geen voordeel
en is nu doelbewust tot deze bemesting afgedaald met uitstekend
resultaat.
3077.Atanen.Eschgrond, 7% humus, 600kg 20% kalizout en stalmest,
kaligetal 31.
2511/13. Apeldoorn. 2 perceelen grasland, vertoonen hoogere kaligetallen (33 en 36) dan een perceel bouwland (23), ofschoon het bouwland wel stalmest krijgt en het grasland niet. De verklaring hiervan
is, dat men voor 3 jaar bouwland in grasland heeft omgezet en omgekeerd grasland gescheurd heeft tot bouwland. De aanleiding hiervoor was het hinderlijk optreden van knolvoet in het bouwland. Het
grasland heeft zijn hoogere kaligetallen dus te danken aan de bemesting met kalizout en stalmest, die tot vóór 3 jaar op het bouwland werd toegediend. Daarna is ingezaaid en verder alleen 600
kg 20% kalizout gegeven. Het tegenwoordige bouwland was tot vóór
3 jaar grasland, dat alleen 600 kg kalizout kreeg. Het krijgt nu een
paar jaar ook wat stalmest, zoodat het kaligetal thans 23 is geworden.
Vermoedelijk was het vóór 3 jaar nog lager.
2514. Apeldoorn. Grasland, afwisselend om het andere jaar 500 kg
20% kalizout en stalmest; 4.5% humus; kaligetal 28; in één jaar
niet bemest.
2518/19. Apeldoorn. Weiland en geregeld bemest met 500 kg 20%
kalizout, stalmest, gier of kippenmest; nu bij 5.7% humus een kaligetal 33 en 'bij 8% humus een kaligetal 27.
2604. Eibergen. Weide bij huis, 500 kg 20% kalizout en herhaaldelijk gier; 7.4% humus en kaligetal 35.
2590. Dinxperlo. Oud bouwland, 400 kg 20% kalizout en herhaaldelijk stalmest; humus 4%, kaligetal 30.
2595. Dinxperlo. Oud bouwland, 400 kg 20% kalizout en nu en dan
stalmest; humus 6.2% en kaligetal 30.
2624. Harfen. Oud bouwland, 300 kg 20% kalizout en matig stalmest, 5.3% humus en kaligetal 21.
• 1891. Harfsen. Oud bouwland, matig kalizout en matig stalmest;
5.7% humus en kaligetal 21.
2627.Harfsen. Oud bouwland, rogge600 kg kalizout 20% en half stalmest, knollen 600 kg 20% kalizout en gier, nu en clan alleen kunstmest; humus 6% en kaligetal 21.
2636. Harfsen. Oud bouwland, alle jaren doelbewust half stalmest
en 300 kg kalizout 20% en op stoppelknollen gier; heeft van zwaardere bemestingen vroeger nooit resultaat kunnen zien; humus 7.1%
en kaligetal 19.
2641. Harfsen. Oud weiland met vruchtboomen, 450 kg patentkali,
herhaaldelijk stalmest en gier (soms tweemaal); humus 5% en kaligetal 24.
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2899. Lochern. Eschgrond, alle jaren behoorlijk kalizout, stalmest
en gier; humus 6.5% en kaligetal 30.
2900. Lochern. Weide bij huis, als voren; humus 7%, kaligetal 34.
2901. Lochern. Oud bouwland, 500 kg 20% kalizout en alle jaren
stalmest; humus 6.5% en kaligetal 21.
2693. Twello. Bouwland, 400 kg 20% kalizout en stalmest; humusgehalte 4.3% en kaligetal 23.
2410. Varsseveld. Eschgrond, 700 kg 20% kalizout en vrij veel stalmest; humusgehalte 8% en kaligetal 21.
2540. Vorden. Laatste jaren half stalmest en half kunstmest (300
kg 20% kalizout); humusgehalte 6.4% en kaligetal 22.
2543/44. Vorden. Eschgrond met half stalmest en half kunstmest
geeft bij een humusgehalte van 6.5% een kaligetal 22.Een oude weide
geeft bij 5.5% humus een kaligetal 28.
2234. Winterswijk. Eschgrond, 500 kg kalizout 20% en stalmest;
humusgehalte 8.1% en kaligetal 19.
2386/87. Winterswijk. 2 perceelen grasland, om het andere jaar afwisselend 700 kg kainiet en stalmest; humusgehalte 6% en 5% en
kaligetallen 22 en 20.
2614/15. Ernst. 9 jaar ontgonnen heide, bouwland, steeds half stalmest en half kunstmest; humusgehalte 3.2% en kaligetal 21.Een dito,
12-j. ontginning, geeft met 5.3% humus een kaligetal 26, misschien
door langere bemesting. Een derde, 12-j. ontginning, geeft met alleen
800 kg 20% kalizoutforj5.6% humus een kaligetal 20.
5. VOORBEELDEN VAN PERCEELEN MET ONVOLDOENDE KALITOESTANDEN, ONTSTAAN DOOR ONVOLDOENDE BEMESTING.
3075. Almen. Eschgrond, door vorigen pachter steeds zeer schraal
bemest, nu voor het eerst 600 kg kalizout 20%; 5.5% humus en
kaligetal 13.
2656. Beltnun. Grasland, broekgrond, alleen 500 kg kalizout 20%17% humus, kaligetal 13; uit de bemesting is dus nog geen merkbare
aanvulling van den minimum-voorraad overgebleven.
2657. Groenlo. Grasland, steeds schraal bemest met wat kalizout
en gier; 5.7% humus en kaligetal 18.
2658. Groenlo. Bouwland, steeds schraal bemest; humus 6.5% en
kaligetal 18.
2761. Ruurlo. Grasland, schraal bemest, 400 kg 20% kalizout en nu
en dan iets gier, ligt bovendien wat drassig; humusgehalte 9.9/7.6%,
kaligetal 16.
2770. Ruurlo. Oud weiland, alleen 400 kg 20% kalizout; 7.7% humus
en kaligetal 17.
2974. Zieuwent. Grasland, broekgrond, vroeger steeds matig bemest,
nu nog alteen 500 kg kainiet en laatste bemesting in 1929; 6.5% humus en kaligetal 12. Goed ontwaterd. Door de zwakke bemesting is
de natuurlijke voorraad nog niet verhoogd.
2477. Zieuwent. 14-j. ontgonnen broekgrond, grasland, steeds matig bemest, vrij slecht ontwaterd en 10.3% humus; daardoor kaligetal
18 verklaarbaar.
3103. Zieuwent. Broekgrond, nooit bemest, 7% humus, kahgetal 13.
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2489. Borculo. Juist ontgonnen boschgrond, niet bemest; 1.7%
humus, kaligetal 16.
2499. Borculo. Grasland, alleen 400 kg 20% kalizout; 10.8% humus,
kaligetal 14.
2500. Borculo. Grasland, alsvoren, alleen 400 kg 20% kalizout; iets
minder humus (75%), iets hooger kaligetal 18.
2502. Borculo. Grasland, alleen 600 kg 20% kalizout; vrij hoog humusgehalte (10.5/7.9%), kaligetal 14.
2503. Borculo, als voren, zelfde bedrvjf, iets lager humusgehalte
(8.8/5.7%) en iets zwakkere bemesting (50O kg 20% kalizout). Nu
kaligetal óók 14.
2496. Borculo. 25-j. ontgonnen heide, grasland 300 kg kalizout 20%;
in 5 jaar slechts 3 keer bemest; humus 5%, kaligetal 16.
2568. Dinxperlo. 30-j. weiland, 6% humus, laatste jaren 700 kg
kalizout 20%; het kaligetal is hierdoor nog op 12 gebleven.
2574. Dinxperlo. Grasland, 700 kg kalizout 20%; kaligetal 8.
2625. Harfsen. Nieuw weiland, alleen 500 kg kainiet; 7% humus en
kaligetal 16.
2628. Harfsen. Bouwland, in 1929 1000 kg kalizout 20%, doch in 1930
onbemest en braak; humus 7.1% en kaligetal 19.
263L Harfsen. Bouwland, in 1928 1000 kg kalizout 20%, in 1929 matig stalmest en in 1930 onbemest, braak; humusgehalte 3.5% en
kaligetal 17.
2640. Harfsen, Laag oud weiland, 400 kg 20% kalizout, nu en dan
gier en stalmest; humus ongeveer 6% en kaligetal 16, misschien
eenigszins verlaagd door hooge waterstanden.
2644. Harfsen. Eschgrond, alleen stalmest, alle jaren; humus 5.7%
en kaligetal 17.
2645. Harfsen. 10 jaar ontgonnen broekgrond, grasland, is alleen in
1929 en 1930 voor het eerst met kali bemest naar 700 kg 20% kalizout; humus 7% en kaligetal 14; dit is dus door de korte bemesting
niet of nauwelijks verhoogd.
2646. Harfsen. Lage broekgrond, komt ten deele onder water, hoog
humusgehalte, matige bemesting, daardoor laag kaligetal; bemesting
300 kg 20% kalizout en matig stalmest en(of) gier humus 12.1/5.7%
en kaligetal 12.
2621. Harfsen, Lage broekgrond, 12 jaar in cultuur, maar nooit bemest, behalve het laatste jaar met 700 kg kainiet; humus 6% en
kaligetal 13.
2647. Harfsen. Lage broekgrond, oud weiland, is tot dusverre foüna
niet bemest; Iramus 6.7% en kaligetal 10.
2430. Barchent. Oud weiland, 500 kg kalizout 20%, zelden stalmest:
humus 5% en kaligetal 16.
2431. Lochern. Idem; humus 7.7/4.2%, kaligetal 18/15.
2884. Lochern. Lage broekgrond, tot vóór 3 jaar niet bemest, in 1929
1000 kg kalizout 20% en 10.000 kg stalmest, daarna diep gescheurd
en niet weer bemest, zoodat onbemeste grond boven ligt; kaligetal nu
11, bij een humusgehalte van 8%.
2888. Lochern. Oude lage weide, slechts 400 kg kalizout 20%, nooit
gier; humusgehalte 8% en kaligetal 14.
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2892. Lochern. Oude eschgrond, door verwaarloozing sterk uitgeput;
m 1930 500 kg 20% kalizout; nu 9% humus en kaligetal 18.
2885. Lochern. In 1S25ontgonnen van boschgrond tot weiland, steeds
matige bemesting met 5C0 kg kalizout 20% en om het andere jaar
stalmest; nu bij 8.5% humus een kaligetal 17; deze bemesting is blijkbaar nauwelijks voldoende om het natuurlijke kaligetal op te voeren.
2896. Lochern. Oneffen Berkelweide, tot heden vrijwel niet bemest;
humus 5% en kaligetal 12.
2784. Renswoude. Oud bouwland, sedert 1926 ingezaaid als grasland, steeds matig 'bemest met 350 kg 20% kalizout en wat stalmest;
kaligetal 18, bij een matig hoog humusgehalte van 8.2%.
2292. Varsseveld. Oud laag grasland heeft in natte winters overlast van water, steeds 700 kg 20% kalizout, humusgehalte 4.7% en
kaligetal 14.
2294. Varsseveld. Laag grasland, 30 jaar ontgonnen; humusgehalte
7.4/6.3%, kaligetal 14/8.
2295/97. Varsseveld. Laag grasland, 30 jaar in cultuur, alleen 700 kg
20% kalizout; humusgehalte 10.5/8.3%, kaligetal 12/14. — Idem een
perceel bouwland, 7.2% humus, alleen stalmest, kaligetal 15. — Idem
een perceel bouwland, humus 7.5%, steeds 700 kg 20% kalizout en
kaligetal 10.
2298-2300. Varsseveld. 2 perceelen bouwland en een perceel grasland
met 5% humus; worden schraal bemest, nl. óf alleen 500 kg 20% kalizout óf alleen matig stalmest; kaligetallen 14, 15 en 16/12.
2304. Varsseveld. Oud bouwland, ontvangt slechts 700 kg 20% kalizout en hoogstens om de 3 jaar een dun laagje stalmest; humusgehalte 7.2% en kaligetal 12.
2441. Vorden. Grasland, alleen 10.000 1gier, slechts zeer zelden 600
kg 20% kalizout; humus 5.5% en kaligetal 15.
• 2450. Vorden. Eschgrond, alleen 400 kg 20% kalizout op aardappels
en nooit kalizout op rogge, dus zeer schrale bemesting; humusgehalte
6% en kaligetal 15.
2541/42. Vorden. 2 eschgronder» met 6% humus, worden zeer schraal
bemest, nu en dan een weinig kalizout; kaligetallen 12 en 12.
2363. Winterswijk. Broekgrond, wordt schraal bemest, in hoofdzaak
wat slakkenmeel, hoogstens 700 kg 20% kalizout; humusgehalte 14.4%
en kaligetal 15.
2381/82. Winterswijk. 25-j. ontgonnen heide, doch wordt nog slechts
5 jaar bemest met 500 kg kalizout 20%; humusgehalte 5.7% en
kaligetal 13.—Een dito perceel met 8.9% humus heeft een kaligetal16.
2392/94. Winterswijk. 3 oude weiden, steeds 600 kg 20% kalizout;
humusgehalten 10, 9.5 en 6.5%, kaligetallen 14, 13 en 19.
2405. Winterswijk. 17-j. ontgonnen heide, nu twee jaren 750 kg
kainiet; humusgehalte 6.6% en kaligetal 11.
2958/59. Hall. 2 broekgronden met 9 en 12% humus; de eerste steeds
bemest met 600 kg kalizout 20% geeft een kaligetal 15; de andere,
steeds bemest met alleen stalmest, geeft een kaligetal 17.
2690/91. Wilp. 2 gescheurde weiden met 5.8 en 4.4% hitmus, die
.steeds 600 kg 20% kalizout ontvingen, geven de kaligetallen 14 en 17.
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6. VOORBEELDEN VAN PERCEELEN MET EEN ONVOLDOENDEN
KALITOESTAND DOOR OVERSTROOMING EN NIETTEGENSTAANDE VOLDOENDE BEMESTING.
3011. Almen. Beitelweide, steds geweid en 700 kg 20% kalizout,
laatste 'bemesting 2 maanden vóór de bemonstering; humusgehalte
5%, kaligetal 35. Komt nooit onder water.
3017. Almen. Berkelweide, ligt naast 3011, doch veel lager en bij
hooge rivierstanden steeds overstroomd, zelfde bemesting en zelfde
numusgehalte, doch kaligetal 13, dus alles verloren, behalve dat wat
de humus zeer vast bindt.
2574. Dinxperlo, 18-j. grasland, zeer laag, 700 kg 20% kalizout; kaligetal 8, humus 5.9%.
2640. Harfsen. Oud laag weiland, 400 kg 20% kalizout, nu en dan
stalmest en gier; humus ongeveer 6% en kaligetal 16, vermoedelijk
ten desle door matige bemesting gecombineerd met overlast van water.
2646. Harfsen. Lage brcekgrond, heeft overlast van water, 300 kg
20% kalizout, matig gier en/of stalmest; humus 12.1/5.7%, kaligetal 12.
2886. Lochern. Lage weide, in zeer natte winters wel eens onder water, hoog humusgehalte (11%); geeft niettegenstaande jaarlrjksche bemesting met 800 kg 20% kalizout en om het andere jaar 10.000 kg
stalmest nog slechts een kaligetal 27.
2902. Lochern. Laag weiland, veelvuldig onder water; uitstekende
bemesting met 500 kg 20% kalizout en om het andere jaar 10.000 kg
stalmest; kaligetal 12 bij 9% humus.
2907. Lechem. Oud weiland, wordt reeds jaren zwaar bemest, o.a.
per jaar met 500 kg 20% kalizout, 10.000 1 gier en om het andere jaar
10.003 kg stalmest; wordt echter veelvuldig overstroomd en geeft bij
5% humus een kaligetal 12.
2776. Ede. Grasland, 5.7% humus, reeds jaren bemest met 320 kg
20% kalizout en elk jaar flink stalmest; kaligetal 21.Zou bij dez« bemesting wel hooger mogen zijn. Vermoedelijke oorzaak dat dit niet
het geval is, is de lage ligging. In natte winters is de grond drassig.
2779. Ede. Grasland, veengrond met 29% humus, heeft niettegenstaande een veeljarige bemesting met ruime hoeveelheden 'kalizout
en stalmest de kaligetallen 15 en 16. Deze kunnen ten deele worden
toegeschreven aan het hooge humusgehalte en ten deele aan een vrij
natte ligging.
2788. Veenendaal. Grasland, steeds goed met kali bemest door vorigen eigenaar. Hoeveelheid niet nauwkeurig bekend. Ligt echter erg
laag en komt eiken winter onder water. Humusgehalte 7.3% en
kaligeital 11.
2678/79. Twello. Grasland, steeds zwaar bemest met 600 kg 20%
kalizout en nu en dan stalmest en gier; staat gewoonlijk vanaf den
vroegen herfst tot het late voorjaar onder water; humusgehalte
5.6% en kaligetal 7. — Een ander perceel, dat steeds gelijk is bemest,
maar watervrij ligt, geeft bij 3% humus een kaligetal 37.
2694/95. Wilp. 2 perceelen laag weiland, waarvan het eerste bijna
nooit en het tweede per jaar minstens een half jaar onder water
staat. Bemesting in beide gevallen 800 kg 20% kalizout; watervrvje
perceel humusgehalte 5.5% en kaligetal 19, overstroomde perceel humusgehalte 7.5% en kaligetal 9.
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2438. Varden. Natte, drassige weide, vol biezen, 600 kg 20% kalizout,
humusgehalte 15% en kaligetal 13.
2954. Warnsveld. Laag, drassig weiland, 1000 kg 20% kalizout, humusgehalte 4% en kaligetal 15.
2365. Winterswyk. Laag grasland, soms tijdelijk plassen er op, 700
kg 20% kalizout; humusgehalte 9.7% en kaligetal 16.
2403. Winterswtfk. 30-j. ontgonnen heide, 'swinters tijdelijk plassen,
600 kg 20% kalizout; 4.2% humus en kaligetal 13.
7. VOORBEELDEN VAN PERCEELEN MET HOOGE KALITOESTANDEN DOOR GECOMBINEERDE BEMESTINGEN MET KALIZOUT, STALMEST EN GIER.
3008. Almen. Weide, steeds veel stalmest ên gier, geen Kaïizouc;
humusgehalte 6% en kaligetal 40. 3007. Almen. Zelfde bedrijf, alleen
600 kg kalizout 20%; bij zelfde humusgehalte kaligetal 15.
3078. Almen. Oud bouwland, nu 11 jaar weiland, 600 kg kalizout
20% en stalmest; 6.5% humus en kaligetal 42.
2606. Eibergen. Oud bouwland, 500 kg 20% kalizout, herhaaldelijk
gier en om het andere jaar zwaar stalmest; 6% humus en kaligetal 43.
2653. Beltrum. 15-j. ontgonnen heide, eerst in oorlogsjaren veel
kaimiet, daar er geen slakkenmeel was, na den oorlog 560 kg 20%
kalizout, elk jaar stalmest en meermalen gier; nu 3.2% humusgehalte
en kaligetal 51.
2655. Beltrum. Bouwland, tot vóór 10 jaar alleen stalmest, nu om
het andere jaar stalmest en gier, afgewisseld met 500 kg 20% kalizout; humuisgeihalte 5.5% en ikaligetal 39.
2936. Groenlo. 20-j.ontgonnen lage heide, eerst weiland, vóór 10jaar
gescheurd, nu bouwland. Alle jaren 500 kg 20% kalizout en stalmest;
elke 3 jaar bieten met veei kalizout, stalmest en gier; oók gier op
knollen; kaligetiil 55.
2764. Ruurlo. Bouwland, elk jaar 30.000 kg stalmest en 250 kg 20%
kalizout; humusgehalte 7.7% en kaligetal 35.
2765. Ruurlo. Als voren; humus 7.4% en kaligetal 29.
2918. Rietmolcn. Eschgrond, 750 kg 20% kalizout en om het derde
jaar zwaar stalmest (45.000 kg); 4.5% humus en kaligetal 42.
2919. Rietmolen. Grasland, steeds 700 kg 20% kalioout en flink
gier, 6.5% humus en kaligetal 38.
2487. Borcolo. Eschgrond, elk jaar 25.000 kg stalmest (groote veeboerderrj) en om het andere jaar 300 kg kalizout 20%; humusgehalte 4.6% en kaligetal 46.
2492. Borculo. Eschgrond, in 1929 en 1930 telkens 25.000 kg stalmest
en 400 .kg kalizout 20%, 6.3% humus en kaligetal 31; laatste bemesting een jaar geleden toegediend.
2494. Borculo. Kweekery, veel compost, stalmest en jaarlijks 250 kg
patentkali; 5.2% humus en kaligetal 52.
250L Borculo. Grasland, 750 kg kalizout 20% en steeds gier; humus
5.8/4.2% en kaligetal 39.
2485. Borculo. Grasland, 800 kg 20% kalizout en om het andere
jaar 10.000 1 gier; laatste kunstmest in November 1930, laatste gier
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in December 1930; bemonstering Januari 1931; mede door late bemesting nu kaligetal 52.
2564. Dinxperlo. Bouwland, 700 kg kalizout 20% en herhaaldelrjk
-talmest; humus 5.5% en kaligetal 36.
$566. Grasland. 700 kg 20% kalizout en om het andere jaar veel
gier; humusgehalte 6.5% en kaligetal 41.
2569. Dinxperlo. Grasland by huis, reeds jaren bemest met 800 kg
20% kalizout en gier; humus 6% en kaligetal 33.
2570. Dinxperlo. Bouwland, stalmest, gier en kalizout, humus 5%
en kaligetal 35. Verbouwde reeds bieten zonder kalibemesting omdat
hü van een extra-kalibemesting niets heeft kunnen zien.
2597. Dinxperlo. Bouwland, waarop veelvuldig voederbieten met veel
stalmest en kalizout; 5.5% humus en kaligetal 47.
2599/2600. Dinxperlo. 2 weiden, 400-600 kg 20% kalizout en nu en
dan 15.000 1gier; eerste weide humus 8.5% en kaligetal 30; tweede
weide humusgehalte 6% en kaligetal 39.
2622. Harfsen. Laag bouwland, 700 kg 20% kalizout en alle jaren
flink stalmest; 5% humus en kaligetal 46.
2630. Harfsen. Eschgrond, vroeger steeds zwaar stalmest, laatsten
tijd óók kunstmest (600 kg 20% kalizout); humusgehalte 6% en
kaligetal 47.
2789/97. Hmnmelo. Eschgronden met lage humusgehalten bemest
met 400 kg 20% kalizout en om het andere jaar matig stalmest, vertoonen brj humusgehalten van 2.2, 2.4, 2.4 en 3.9% kaligetallen van
65, 71,37 en 32. De hooge kaligetallen zijn ontstaan door het meermalen verbouwen van bieten met extra kalibemesting.
2798/2803. Hummelo. Oude eschgronden met lage humusgehalten,
die gemiddeld worden bemest met 800 kg 20% kalizout en om hec
andere jaar matig stalmest geven bij' humusgehalten van 3.3-4.6%
de kaligetallen 38, 40, 40 en 41.
2885. Lochern. Oud hoog bouwland, dat steeds zwaar wordt bemest,
o.a. voor aardappelen in 1930 in den herfst 500 kg 20% kalizout, bij
het poten 400 kg patentkali, in het voorjaar nog zwaar stalmest;
humusgehalte 5% en kaligetal 46.
2898. Lochern. Tuingrond alle jaren 600 kg patentkali en 30.000 kg
stalmest; humus 7.5% en kaligetal 41.
2112. Ede, Grasland, steeds 700 kg 20% kalizout en stalmest en tevens nog herhaaldelijk kippenmest en gier; humusgehalte 9.9% en
kaligetal 46.
2878. Renkum. 15-j. boomgaard, steeds zwaar bemest mst stalmest
en gier, nooit kunstmest, humusgehalte 5.4% en kaligetal 42.
2673. Twello. Bouwland; aardappelen 900 kg patentkali, andere
gewassen steeds kalizout en ruim stalmest; humus 4.5%, kaligetal 31.
2679.Twello. Oud weiland, steeds 600 kg kalizout 20% en nu en dan
stalmest en gier; humusgehalte 3% en kaligetal 37.
2681/82. Twello. 2 perceelen tuingrond, die zwaar worden bemest
met 800 kg patentkali en stalmest; humusgehalte 3% en kaligetallen 42 en 38.
2686. Twello. Tuingrond van een postbode, die wel drie keer per
jaar bemest; humusgehalte 3.2%, kalktoestand —6; kaligetal 36 en
fosforzuurgetal 12.
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2703. Wilp. Eschgrond, steeds flink kalizout, stalmest en gier; humusgehalte 3.2% en kaligetal 40.
2705/06. Wilp. 2 perceelen bouwland, steeds 800 kg 20% kalizout en
nu en dan stalmest, soms veel stalmest en weinig kalizout; humus
4% en kaligetallen 30 en 32.
2711. Wilp. (Grasland, 700 kg 20% kalizout, elk jaar stalmest; humusgehalte 4.5%; kaligetal na natte periode 36/48, nadat nog weer
600 kg 20% kalizout is gegeven zelfs 51/48.
2727. Wilp. Grasland. Elk jaar 600 kg 20% kalizout en herhaaldelijk
zwaar stalmest en gier; humus 4.5% en kaligetal 38.
2285. Varsseveld. Oud bouwland, steeds 25.000 kg stalmest, nu 4 jaar
ingezaaid als weiland en steeds 800 kg 20% kalizout; kaligetal 30/33.
2288. Varsseveld. Oud bouwland, steeds stalmest en flink kalizout;
humusgehalte 4.1% en kaligetal 30.
2302. Varsseveld. 15-j. ontgonnen heidegrond, bouwland, was door
vorige gebruiker totaal verwaarloosd er. zeer slecht bemest; nieuwo
gebruiker heeft nu drie jaren op bieten zeer zwaar bemest, o.a. driemaal 1400 kg 20% kalizout om het perceel snel weer op peil te
brengen; humusgehalte 4.1%,kaligetal 43.
2315/18. Varssteveld. Weiland met 6% humus, geeft bij een bemesting met 600 kg 20% kalizout en alle jaren flink gier een kaligetai
39/34.
2364. Winterswijk. Eschgrond, 300 kg 20% kalizout en om het andere
jaar zwaar stalmest; humusgehalte 5.1% en kaligetal 36.
2376. Winterswijk. Oud bouwland, steeds 1000 kg 20% kalizout en
cm het andere jaar ziwaar stalmest; humusgehalte 5.7%, kaligetal 51.
8. VOORBEELDEN VAN HOOGE KALITOESTANDEN, DIE
SAMENANGEN MET LAGE HUMUSGEHALTEN.
3101. 10-j. ontgonnen boschgrond, afwisselend 700 kg kalizout 20%
en stalmest; 1.5% humus en kaligetal 45.
2798/2803. Hummelo. Oude eschgronden met humusgehalten van
3.3-4.6% geven bij een bemesting met 800 kg 20% kalizout en om het
andere jaar vrij zwaar stalmest de kaligetallen 38, 40, 40 en 41.
2804. Hummelo. Oude lichte eschgrond (3.9% humus), bemest met
700 kg kalteout en nu en dan goed stalmest' en gier geeft een kaligetal 41 en na toediening van nog 700 kg 20% kalizout met stalmest
en gier voor bieten zelfs 50 (bepaald 14 dagen na het zaaien deibieten).
2805. Hummalo. Oude lichte eschgronden (3.8% humus), bemest mee
400 kg 20% kalizout, alle jaren wat stalmest en nog gier op eventueele stoppelknollen; kaligetallen 32 en 36. Het tweede perceel is
daarna voor bieten met 800 kg 20% kalizout bemest en gaf 14 dagen
na het zaaien der bieten reeds een kaligetal 48.
2433. Lochern. 5-j. ontgonnen heide, nu grasland, bemesting 600
kg 20% kalizout en elk jaar matig stalmest en gier. In dezen korten
tijd is met deze gemiddelde tot vrij ruime bemesting reeds een kaligetal 36/28 bereikt, dank zij een laag humusgehalte van 2.9/1.7%.
2904/05. Lochern. Twee eschgronden, steeds gelijk bemest, vertoonen t.o.v. hun humusgehalten een omgekeerde verhouding der kali-
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getallen, ni. humus 4.5% en kaligetal 47; humusgehalte 6% en
kaligetal 36.
2679. Twello. Oud weiland, 600 kg 20% kalizout met nu en dan stalmest en gier; humusgehalte 3% en kaligetal 37.
2929. Vorden. 10-j. ontgonnen boschgrond, bouwland, 500 kg 20%
kalizout en stalmest; 'bij een laag humusgehalte (2.5%) een kaligetal 32.
9. VOORBEELDEN VAN LAGE KALITOESTANDEN, DIE SAMENGAAN MET HOOGE HUMUSGEHALTEN.
2521/22. Grasland, veengrond, reeds vanaf 1925 bemest met 1000
kg 20% kalizout, zoodat een hoog kaligetal mogelijk zou zijn; dit
is echter bij 30% humus 13 en bij 50% humus 12. Slechts door langjarige zware bemestingen, zoo mogelijk ook met stalmest, zal het
kaligetal tot 20 en meer oploopen.
2425. Zieuwent. Grasland steeds awaar stalmest en kalizout, kon
dus een hoog kaligetal hebben; dit is echter 28 bij een humusgehalte van 15.2%.
2646. Harfsen. Oude lage broekgrond met overlast van water, 300
kg 20% kalizout, matig stalmest en/of gier; humus 12.1/5.7%, kaligetal 12. Wordt behalve door hoogere humusgehalte mede bepaald
door wateroverlast en matige bemesting.
2886.Lochern. Lage weide bij huis, 10 jaar bemest, zware bemesting
met 800 kg 20% kalizout en om het andere jaar bovendien 10.000 1
gier. Desniettegenstaande, ten deele door hoog humusgehalte (11%),
slechts een kaligetal 27; komt in zeer natte winters bovendien wel
eens onder water.
2909. Lochern. Eschgrond, 500 kg 20% kalizout en geregeld matig
stalmest; kaligetal kon dus zeer goed tusschen 20 en 30 liggen; het
is 18, vermoedelijk door het vrij hooge humusgehalte van 10.5%.
2111. Ede. Weiland, geregeld 700 kg 20% kalizout en stalmest; het
kaligetal kon dus hoog zijn bij een normaal humusgehalte van bijv.
5%; het is echter 18 door 19.7% humus. Bovendien komt het in zeer
natte winters soms enkele dagen onder water; ook hierdoor kan het
kaligetal dus iets verlaagd zijn.
2779/81. Ede. 2 weilanden met 29% humus (veengrond), reeds jaren
flink bemest met stalmest en kalizout; kaligetal 15 en 16. De grond
ligt bovendien tamehjk nat. De andere weide op gewone zandgrond
(4% humus), die iets zwaarder gemest wordt, heeft een kaligetal
46. De hoofdoorzaak van het groote verschil in kaligetal is dus zeer
waarschijnlijk het verschil in humusgehalte.
2363. Winterswijk. Broekgrond, geeft met zwakke bemesting met
700kg kainiet bij 14.4% humus een kaligetal 15.
2392/94. Winlterswijk. 3 weiden, 2 met 9.5 en 10% humus en kaligetallen 13 en 14, één met 6.5% humusgehalte en kaligetal 19. Bemesting steeds 600 kg 20% kalizout.
2957. Eerbeek. Broekgrond, steeds 500 kg 20% kalizout, humus 24%,
kaligetal nog 17. Een ander perceel met 7% humus heeft bij gelijke
bemesting een kaligetal 22.
2690/91. Wilp. 2 gescheurde weiden, steeds gelijk bemest met 600
kg 20% kalizout, geven bij 5.8 en 4.4% humus (omgekeerd) een kaligetal 14en 17.
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10. VOORBEELDEN VAN TIJDELIJKE OPHOOPINGEN VAN KALI
IN DE ZODE VAN GRASLAND.
3080/83. Almen. 2 weiden en 2 bouwlanden van hetzelfde bedrijf
met gemiddeld 5% humus worden gemiddeld ongeveer gelijk bemest
met 700 kg 20% kalizout en om het andere jaar stalmest. De kalitoestanden zijn 20, 27, 27 en 31. De 2 weiden zijn echter één maand
voor de bemonstering nog bemest met 500 kg 20% kalizout en daarvoor nog stalmest. De zode had nu nog een kaligetal 45 en 42. Bij
hexbemonstering drie maanden later, waren de kaligetallen gedaald
van 45/27 op 27/24 en van 42/31 op 26/26. Deze periode is zeer nat
geweest. Alle kalitoestanden zijn dus nu weer op het peil van 20 à 30.
Daarentegen treden hier blijvende ophoopingen van kalk op van
—1/—18 en —1/—11 en eveneens van fosforzuur nl. 6/2 en 10/3.
2762/63. Ruurlo. 2 weiden met 6% humus; 14 dagen vóór de bemonstering in Januari nog 500 kg 20% kalizout; toen nog ophoopuigen in de zode; kaligetallen 51/18 en 38/24; 6 maanden later, na
een regenrijke periode zijn de kaligetallen gedaald tot respectievelijk
25/21 en 18/18.
2577. Dinxperlo. Grasland met 8.5% humus; eerste helft December
1930 gegierd, kalitoestand op 26 Januari 1931 51/47. Is na zeer regenrijike psriode in April 1931 weer gedaald tot 29/18.
2583. Dinxperlo. Grasland met 6.5% humus; 14 dagen vóór de bemonstering bemest met 1000 kg 20% kalizout; kaligetal 70/38; 3
maanden later was het kaligetal in de zode gedaald van 70 op 61.
2584. Dinxperlo. Als voren, met een kaligetal 14 dagen na de bemesting van 70/21 en 3 maanden daarna in de zode 63.
2711. Wilp. Grasland had een kaligetal 36/48, hetwelk eenige weken
nadat nog 600 teg 20% kalizout werd gegeven, was opgeloopen tot
51/48; na een zwaren regentijd was dus kali uit de zode naar de
tweede laag gespoeld. Na hernieuwde bemesting vertoont de zode
trjdelijk een ophooping van 36 tot 51.
2282. VarsseveW. Grasland; 800 kg 20% kalfeout, humusgehalte
8.4/5.7% en kaligetal 38/20.

Deze brochure wordt, zoolang de voorraad strekt, gratis door de
Geldersdh-Overijselsche Maatschappij van Landbouw verkrijgbaar
gesteld, terwijl ze verkrijgbaar is bij den schrijver.

