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1. InIeidin_3.
De inhoud van de cursus "Grondbewerking" staat grotendeelsbeschreven inhet artikel "Grondbewerking" dat is gepubliceerd
inhet orgaan "Bodem" van de "Nederlandse Vereniging voor Bodemgezondheid" no. 19 lente 1955 (5) ')
Inverband net de mogelijkheid voor de cursisten on zowel
van bovengenoemde als van andere in de aan deze syllabus toegevoegde literatuurlijst vermelde Nederlandse publicaties op
het gebied van grondbewerking-kennis te nemen,wordt in deze
syllabus volstaan met de samenvatting van artikel (5)weer te
geven.
De speciaal voor deze syllabus L.eschreven tekst heeft uitsluitend betrekking op de tijdens de cursus geprojecteerde grafieken, die hierbij zijn gereproduceerd.
2. Samenvatting van het artikel "Grondbewerking" (5/.
1, Inverhouding tot o.a.'het onderzoek op het gebied vanbemesting, zaai- en oogsttechniek is inhet algemeen het
grondbewerkingsonderzoek verwaarloosd.
2. Het grondbewerkinsonderzoek is herleefd wegens de ontwikkeling van de techniek op het gebied van landbouwwerktuigen en dank zij de ontwikkeling van nieuwe, neer
exacte methoden van bodemonderzoek.
3.Het onderzoek van de afzonderlijke groeifactoren, die
mede in verband net de grondbewerking de opbrengst van
de gewassen bepalen, belooft meer inzicht inhet grondbewerkinsvraagstuk te verschaffen dan het statistische
onderzoek van het verband tussen grondbewerking enopbrengst op een groot aantal proef- of practijkpercelen.
4. Het doel van de grondbewerking is de regeling van de
physische, chemische en biologische eigenschappen van de
grond en de bestrijding van een met het gev/asconcurrerende vegetatie.
5. De vervulling van'de eerste drie genoemde functies kan
het meest doelmatig door de bodemflora en - fauna geschieden (biologische grondbewerking).
6. Mechanische grondbewerking blijft voorlopig noodzakelijk
. voor de handhaving van monoculturen door de bestrijding
van opslag van voorgaande gewassen en van onkruid.
') ( )verwijst naar de literatuurlijst aan het slot van de
syllabus.

- 27.Demechanische grondbewerking"belemmertde"biologischegrondbewerking,doordatdenatuurlijke ruimtelijke ordening inde
grondwordtverstoord endegrondperiodiek"braakwordtgelegd.Het onvoldoende vervangenvandeonttrokken oogsten
doororganischvoedselvoorhetbodemlevenvormt eveneens een
"belemmeringvoorhetfunctionnerenvande"biologischegrond"bewerking.
8.Algemeen geldt,dat,naarmate de"bodemfloraen-faunasterkerontwikkeld zijn,de"behoefteaanmechanische grondbev/erkinggeringerwordt,terwijlomgekeerd hetbodemlevenmeer
•verzwaktwordt,naarmate demechanische grondbewerkingintensieverwordttoegepast.
9.Demeestdoelmatige grondbewerking berust opeen compromis
tussendeeisen,die eenmonocultuur voorhaarhandhaving
tegenover deandere vegetatie stelt endevoorwaarden,die
voorhetfunctionneren vaneenbiologische grondbewerking
vervuld moetenzijn.
10.Voorhetvindenvandezemeestdoelmatige methode vangrondbewerking ishetnoodzakelijk,dathetonderzoekvande
mechanische grondbewerking gekoppeld wordtaandatvande
organische bemesting envandevruchtwisseling (grondbedekking), terwijl tevenshetonkruid als eventuele spelbreker
hierbijbetrokken dient teworden.
3.Denatuurkundige eigenschappenvandegrond onder invloed
van de^grondbewerking.
Debodembestaatuitdeeltjesvastematerie,die ineenminof
neer lossepakking opelkaargestapeld zijn.Indeze syllabus
zalgebruik gemaaktwordenvandevolgende symbolischeaanduidingene
G-sdedeeltjesvastematerie.
•PV;hetporiënvolume,deruimte tussendedeeltjes'vastematerie
W;hetwater.
L;delucht,die zichin'deporiënbevindt..
Het ismeestal gebruikelijk deverhoudingen tussen dehoeveelhedenG,W•enIuit tedrukken involumepercenten,waarbijhet
totalevolumevanhetonderzochte grondmonsteröp100volume
percenten wordt gesteld,Inhetalgemeen geldt dus,uitgedrukt
involumepercenten,G +V +1=G+PV=100.De aanduiding
"volumepercenten" zalinhetvervolgbijhetgebruikvanbovengenoemde symbolenweggelatenworden.
Grondbewerking beinvloedt deonderlinge verhouding vanG,W
enL,Inlietalgemeen zalonder invloed vangrondbewerkinghet
PVvergrootworden. (Eenuitzondering opdezeregelisb.v,het
verkleinen vanhetPVdoorrollenen slepen). Delossestapelingvangronddeeltjes,die ontstaat door eenmechanischebewerkingheeft geenstabielkarakter (wankelstructuur).Onder
invloed vande zwaartekracht,demechanische drukvanwielen,
hoeven enz.,deregenslagmicroerosie eneenhogegrondwaterstand wordtdoordegrondbewerking geschapenruimtelijkeordeningverstoord,hetgeen totuitingkomt ineenafnamevanhet
PVenhetdalenvandebodenoppervlakte (bezakkenvangeploegde grond). Inwelkemate dev/ankeIstructuurinstort isafhankelijkvandekracht derbovengenoemde storende factoren envan
dev/eerstand,die degrond hiertegenkanbieden.Deze'weerstand
isafhankelijkvandegrondbedekking,het slib-,kalk-enhumusgehalte vandegrond,dehoeveelheid verteerbare organische
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- 3stof,deontwikkelingvande"bodemfloraen-fauna,deaanwezigheid,vanplantenwortels eneengoede ontwatering(5).
DeveranderingenvanhetPVineenbewerkte grond verdienen
debijzondere aandachtvandeonderzoeker,diehetverband tussengrondbewerking'en'deopbrengstvan cultuurgewassenbestudeert.HetPVbepaaltnamelijk dehoeveelheden YfenI ,diede
bodemkanbevatten.De onderlinge verhouding,waarin¥ enL
aanwezig zijn,isafhankelijkvandediameters derporiën;er
bestaat eenverband tussenhet totale PVendeonderlingeverhoudingvandehoeveelhedenporiënmet eenbepaaldediameter.
Tesamenmetvele anderehierboven genoemde factorenbeinvloedt
degrondbewerking dushetPVindebewerkte laag enhiermee de
hoeveelhedenWen1indeze laag,waarover deplanten-wortels
kunnenbeschikken.Indegrafieken 1totenmet10zalv/orden
gedemonstreerd opwelke wijze denatuurkundige eigenschappen
van eenbewerktebouwvoorkunnenveranderen.
Pig. 1en2.
Opdehorizontale asishetPVenopde verticale asGafgezet.
HetPVisgedeeltelijk gevuld metWenderestwordtdoorIingenomen;G,WenIzijnalsafzonderlijke lagenbovenelkaar
gedacht.Inminerale grondenblijkthetPVinIebouwvoor in^
extreme-gevallen tevariëren tussen ongeveer 33en67(vol.fc)f
dikwijlswordt echter eenPV tussen 45en55aangetroffen.In
defig.1en2isaangegeven,welkehoeveelheden Yi/enLineen
bepaalde grond aanwezig zijnbijeenPV33,45,55,60en67.
Dezeverhoudingen tussenWenIhebbenbetrekking opeenzeer
bepaalde situatie,namelijk die,waarbij devolledigmetY/verzadigde grond gelegenheid heeft gekregen gedurende eenbepaalde tijd onder invloed vande zwaartekrachtvrijuit telekken.
Hierbij blijkt,datnietalhetYYuit degrond verdwijnten
plaatsmaaktvoorL,maardateengedeelte vanhetY/doorde
grond wordtvastgehoudenmeteenkracht,dieblijkbaar groter
isdande zwaartekracht.Dehoeveelheid water,dienavrijuitlekkendoordegrondwordtvastgehouden,heet f uitgedruktin
volumepercenten,develdcapaciteit;uit defig.1en2blijkt,
datdeze grootheid voor eenzelfde grond afhankelijk isvan
hetPV.Opdezeplaats zalnietnaderworden ingegaan opde
aardvandeaantrekking,krachtvandegrond ophetwater,
maarv/ordenvolstaanmetdemededeling,datdegroottevandezekracht afhankelijk isvandediameter derporiën.Naarmate
deporiënnauwer zijn,des testerkerwordthet zichindeze
poriënbevindend waterdoor degrondvast ehouden.Deporiën
met eendiametervanongeveer 30nu (1mu=0.001 mm)binden
hetwatermet eenkracht,diegelijkisaandezwaartekracht.
Alle Morienmet eendiameter kleiner danongeveer30muworden capillairen genoemd.De infig.1en2aangegevenvolumepercentages'*/bevinden zichdusindeze capillairen;hetwater
indewijdere capillairen isindeondergrond weggezakten
vervangen doorlucht.
Erbestaatnueenverband tussenhetPVendeverhouding,
waarin ditPVwordtingenomen doorniet-enwel capillaire
holten.Defig.1en2geven eenschematisch voorbeeldvan
ditverband,v/aarbijdeniet-capillaire poriëndusmetIen
de capillaire poriënmet wzijngevuld.BijeenPV 67isde
verhoudingG % W ;I=33 °33 °33.Wijnemenaan,datdeze

- 4verhouding optreedt ineenversgeploegdebouwvoor. Tijdenshet
"bezakkenvandezebouwvoor daalthetPVbijvoorbeeld tot33.
Hetblijktnu,datindatgevalG t ¥ ;L=67 z 31 »2,De
afnamevanhetPVheeft dusvoornamelijk tenkoste vande wijdeporiënplaatsgevonden; tijdens deafname vanhetPVdaalt
Iveelsterker danW.Uitfig.2,waarindezelfdegegevensals
die infig.l opeenandere wijze zijnafgebeeld,blijktnog
duidelijker,.dattijdenshetbezakkenvandegrond'.;zelfs
eerstrelatief.toeneemtenpasbijeenafnane vanPVbeneden
50gaatdalen.Dafig.1-en2illustrerenhet feit,datgrondbewerking indeeerste plaats de
luohthuishoudingindegrond
beïnvloedt eninveelgeringere-rr.uitedewaYerliuishouding,
V/ijzullen,mede inverband netdeomstandigheid, datindeze
cursus dewaterhuishouding vandegrondreedsuitvoerigwordt
behandeld,vooralaandachtaandeluohthuishoudingbesteden.
Omdebetekenis vande'aangegevenveranderingen indenatuurkundige eigenschappen,van debouwvoorvoor degroeivan
onze cultuurgewassen tekunnenbegrijpen,dienenv/ijteweten,
welke eisendeplantenwortels aandeze eigenschappen stellen.
Inhetalgemeen isbekend,datdewortelsvanonze cultuurgewassen steeds gelijktijdig overwater enluchtmoetenkunnenbeschikken.Vatdebenodigdehoeveelheden betreft geldt
zowelvoor wateralsvoorlucht,dat eenbepaald minimumhoeveelheid voldoende is,mits dedoordeplantgebruiktehoeveelheid regelmatig wordtaangevuld.Voorwaterbetekent dit,dat
deaandebouwvoor doorverdamping endoorplantenwortels onttrokkenhoeveelheid wordtaangevuld,het-zijvandeondergrond
uit door capillaire opstijging,hetzijvanbovendoorregen.
Daar dezebeidewaterbronnen dikwijls tekort schieten,zal
het gewenst zijn,datdeindebouwvoor aanwezige voorraad
water aanhetbeginvanhetgroeiseizoen zo?rootmogelijkis.
De eisen,die doordeplantenwortels aan"de
'"luchThiÄishouïïin
g
worden gesteld zijnminder eenvoudig tevervullen.Hierbij
valtniet zozeerdenadruk opdeaanwezigevoorraad lucht
alswelopdemogelijkheid deze snel teverversen.Deplantenwortels endeaërobebodemorganismen eisennamelijknietal-.
leen eenminimumhoeveelheid zuurstofvoorhunademhaling
maar eveneens eenkoolzuurgehalte,datbeneden eencritische
v/aardeblijft;hetdoor dewortels endebodemorganismengevormde koolzuur isnamelijkvoor dezebeide eensterkvergif,
zodra deconcentratie een zekere grenswaarde overschrijdt.
Opdathetindegrond gevormde koolzuur snel.wordtafgevoerd
ende zuurstofvoorraad snelwordtaangevuld iseenvoortdurendeverversing vandebodematmosfeervereist.Deverversing
•vandebodemluchtvindtvoornamelijkplaats doormiddelvan
diffusie.NaarmatehetPVgroter isheeft ereensnellere
luchtverversing plaats.Aangezien denauweporiënbijwisselendvochtgehalte delangste tijdmetwater zijngevuld,is
voor eenpermanente lucht circulatie een zogrootmogelijk
volumepërceïrtagewijde poriënvangrotebetekenis.
Hetbovenstaande samenvattende blijkt dus,datuithetoogpuntvandewaterhuishouding ineengrondveelporiënmet
eendiameterkleiner dan30muzijngewenst,maar datvooreen
goede regelingvandeluohthuishouding juistde.aanwezigheid
vanveelporiënmet eenruimere diameternodig zijn.De_eisen,
dieaand_e_natuurkundige eigenschappen vande ^iOjiA_jAJ._t_p_e_t
oogpuntvanwater'-enluohthuishoudingworden__ggeste_l_dj_jsljn.
dustegenstrijdig met""elkaar.HetnoodzakelijkgevolgIs, dat

- 5devoordeplant idealeoplossingopeen compromismoetberusten.Dit compromiskanalsvolgtwordengeformuleerd*
Erdient indegrond,naast eenvoldoende__hoeveelheid_grove
poriënvoor deverzorgingvaneenoptimale lucht.circulatie,
eenzogrootmogelijk aantal capillaire,pprien"aanv/ezig_té_'zijn;
opdatdegrond zoveelmogelijkwaterkanvTstlipüdpn.
Het iseenernstig tejtort.jcomingvan dewetenschap,datnog
steedsnietbekend is,bijwelkeminimumvolume groveporiën
de luchthuishouding indegrondvoor de cultuurgewassen goed
geregeld is.Zolang ditnietbekend is,kunnenwijimmersde
doelmatigheid van eenbepaalde wijzevangrondbewerking aande
hand vandedoordezegrondbewerking tot stand gekomenruimtelijke ordening indegrondnietbeoordelen.Door verschillende
onderzoekers wordtverondersteld, datindebouwvoorhetvolumepercentage groveporiënafhankelijk vanhetgewas15-30behoort tezijn.Inalle indeze syllabusbesproken gevallenis
alsminimum eenvolumepercentage luchtvan 20(120)aangenomen.WanneerIkleiner isdan 20(I20-)wordtdeluchtals
eengroeibeperkende factorbeschouwd; indienIgroter dan20
is (I20+),danwordt deluchtverondersteld inovermaat
aanwezig te zijn.Bijdebeoordelingvan denatuurkundigeeigenschappenvan.de grond stellenwijdusalseis,datIisgelijk 20endatV zogrootmogelijkis.
vooreenoptimale groeivandegewassenmoet echternogeen
anderevoorwaarde vervuld zijn.Alhetwater indegrondis
nietvoor deplantbeschikbaar.Inde eersteplaatskanhetwaterindeporiënmeteendiameter groter dan30muslechtsin
zeerbeperkte mate doordewortelsworden opgenomen;ditwater
zaktimmers snelwegnaar deondergrond. Daarnaast isechter
eengedeelte vanhetwater zosterkdoordegrond gebonden,dat
de.wortelsmet dedoorhenuitgeoefende zuigkracht nietin
staat zijnditwateraandegrond teonttrekken.
Dekracht waarmeeporiënmet eendiametervanongeveer 0.2 mu
hetwatervasthoudenisgelijkaandemaximale zuigkrachtvan
dewortels,dievooralleplantensoorten gelijk is.Hetwater,
dat zichinporiënmet eenkleiner diameterbevindt isdusniet
beschikbaarvoor deplant;hetvolumepercentage vanditwater
wordthetverwelkingspercentage genoemd,inhetvervolgaangeduidmethet symboolV.
NaastL=20enWis zogrootmogelijk stellenwijdusalsderdeeis;VijL.zokleinmogelijk.
Wijz;ullenthans overgaan tothetbeoordelenvandev/ijze,
waarop inhetinfig.1en2gegevenvoorbeeld aandedoorons
gestelde eisen isvoldaan.Erisverondersteld, dathetverwelkingspercentage indeze.grond 20bedraagt (V 20); inverband hiermee isinbeidefiguren eenlijnV20getrokken,die
aangeeft,welkgedeelte vanhetwaterwelennietbeschikbaar
isvoordeplant.Tevens iseenlijnI20getrokken,dieaangeeftwelkehoeveelheid waterdelucht tot~eenlagervolumepercentage dan 20verdringt.Hetaantalvolumepercentenwater tenslotte,datvoor deplantbeschikbaar is~(groterdan
V)engeenlachtverdringt (kleiner danI20)isvoorelk
aangegeven PVmet eenverdikte lijnaangeduid. Deze laatstgenoemdehoeveelheid wateriszowelopneembaaralsonschadelijkvoordeplantenwortels enkan dusalsvoor deplantnuttig¥/aterwordenbeschouwd; inhetvervolgwordt ditnuttig
water aangeduid methetsymboolWn,eveneensuitgedruktIn
volumep:ercenten.Hetvolume lucht,datgroterisdan20$,is

- 6indefig.1en2met stippels aangegeven,opdat gemakkelijk
te zienis"bijv/elkPVaandeeisL20isvoldaan.Inonsvoorbeeld"blijktditbijPV 60hetgeval te zijn.Hetgeheleverloopvandenatuurkundigejeigenschappen'vand,ze'grond tijdens
hetbezakkingsprocesis'inTabel1'samengevatt
Tabel1
PV

G'

67
60
55
45
40

.55
40
45
55
60

33

67

W

I

L

35
40.
42'
42
37
31

33
20
13
3
3
2

20-

Y/n

20+
20
202020-

13
20
15
.5
0
O

Uitdefig.1en2enTabel1blijkt dus,datindeversgeploegde grond.meteeh V 20eenovermaalL(I20+)aanwezigis
en13Wn,B'ezaktdezegrond,danisbijPV 60juistaandeeis
L 20voldaan,terwijlerdaneengroterehoeveelheid Y/naanwezigisnamelijkY/n20.DaalthetPVnogverder dankunnener
twee dingengebeuren.Blijft degrond steeds totveldcapacitei"
metwatergevuld,dantreedtereensteeds ernstiger luchttekort op.Y'ordterdaarentegen doordirecteverdampingvanhet
bodemvochtofdoorindirecte verdampingviadeplant zoveel
wateraandegrond onttrokken,datL=20blijft,dandaalt
Y/ninsteeds sterkere mate totdatbijPV 40 w'n=Ó(snijpunt
van delijnenL20enV 20) c
Inbeide gevallen wordtde situatie ongunstigervoordeplantenproductie endjconclusie isdanook,datindeze grondoptimale groeivoorwaardenvoordeplantaanwezig zijnbijeen
PV 60.Erisdanvoldoende lucht circulatie indegrond,terwijlgelijktijdig eenzogrootmogelijkehoeveelheid voorde
wortels opneembaar wateraanwezigis.
Hetdoelvan de/^rondbewerking:kanaandehandvanditvoor"beelcTnualsvolgtworden'omschreven:Doormechanischebewerkingmoetgetrachtwordendegrond ineenzodanige toestand te
brengen,dathetporiënvolumenabezakking onderinvloed vands
zwaartekracht 60$bedraagt.Door stimuleringvande "biologische grondbewerking" (5),doorVergrotingvande stabiliteit
deraggregaten endoorbeschermingvandozeruimtelijkeordening tegenregenslag doormiddelvaneengrondbedekking,dient
getracht tev/ordenditporiënvolume tehandhaven gedurendehet
gehele groeiseizoenvanhetgewas.
Figuur5.
Hoewelindefig.4totenniet10dehoeveelhedenG,Y7enLop
dezelfde wijze alsindefig. 1en2involumepercenten zullen
wordenweergegeven,wordtaandehandvanfig.3deaandacht
eropgevestigd,datdeze verhoudingsgetallen v/eleenjuiste
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-7indrukgevenvandeabsolute hoeveelhedenG,VenLinhetonderzochte grondmonstermaarnietvandie indegehelebouwvoor,
waarhetmonster uit'isgenomen.Voorhet (ring)monster geldt
steeds G+W +1=100endaar deinhoud Vc.nhetringmonster
steeds gelijkis,gevendeverhoudingscijfersG t W i Ldewerkelijke aanwezige volumina'.grond,water enluchtv/eer.Tijdens
hethezakkenvaneenversgeploegdegrond wordtdediktehiermeehetvolumenvandebouwvoor echtergeringer.Bijverschillende PVgeldt ookvoor debouwvoorG+V +L=100,maarhet
absolute volumenvandebouwvoor isbij eengrootPVgroter
danbijeenkleine PV.50W,bepaald ineengrondmonster,geeft
dusbijeengrootPVeengroterabsolutehoeveelheid v/aterin
debouwvoor aandanbijeenklein PV,
Pig,3geeftnueenindrukvandeveranderingenvandeabsolutehoeveelheden grond,water enluchtineenbouwvoor,voor
het geval,datdezeveranderingen,bepaald inringmonsters,
precies dezelfde zijnalsinhetvoorbeeld,datindefig,1en
2 enTabel1isweergegeven.Er is'hierbijverondersteld,dat
dediktevandebouwvoorvandeversgeploegde grond,meteen
verhouding G :W :I=1 :' 1 :1 ,25cmbedraagt.Aangezien
devastematerie onsamendrukbaar is,blijfthetvolume- gronddeeltjes steeds'gelijk.Daardediktevandeafzonderlijk
boven elkaar gedachte lagengrond,water
enluchteenmaatvoor
hunabsolute volumenis,kanhetvolume- grond onafhankelijkvan
hetPVaangegevenv/ordenmeteenlaagterdiktevan1/3 x25=
8.3 cm.MetbehulpvandeinTabel1vermeldevolumepercentages,
bepaald ingrondmonsters,kannubijelkgewenstPVdeabsolutehoeveelheid water enluchtindebouwvoorberekendv/orden
met Tabel2alsresultaat.

Tabel2
Vol, fo

Hoogte incmalsmaatvoorabsolute volumen

PV

Bouwvoor

67
60
55
45
33

25
20.8
18.5
15.0
12.5

G

PV
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3

V

16.7
12.5
10.2
6.7
4.2

L
8.3
8.3
7.8
6.2
4.0

8.3
4.2
2.4
0.5
0.2

Uittabel2blijkt,datbijdalingvanhetPVvan 67tot33
dediktevandebouwvoor afneemtvan25tot12.5cm.Hieruit
blijkt terstond,datwijhiermetextreme waarden temaken
hebben,dieindepractijknormaalnietvoorkomen.Hetbelangrijke feit,datbezakkingvandegrondvoornamelijk tenkoste
vandegroveporiënplaatsvindt,diebij-verzadigingvando
grond metwater totveldcapaciteitmetlucht zijngevuld,
komt zowelinTabel1alsinTabel2goed totuitdrukking.
Wijvestigen erechter deaandacht op,datbijeendalingvan
hetPVvan 67tot60develdcapaciteit inhetringmonster
stijgt,van33 tot40(Tabel 1), terwijldeabsolutehoeveelheid water indebouwvoorprecies.gelijkblijft (Tabel2 ) .

De oorzaak is,dat33 1°van 25cm=40^»van20,8cm.Terwijl
hetvolumepercentage water"bijeendalingvanhetPVvan67
'tot33vrijwelgelijkblijft,neemt dewerkelijke hoeveelheid
water indebouwvoor af totminder dandehelft.
Deweergave vanvólumepercentenineenringmonstergeeft
dusgeenszins eenjuiste indrukvandeabsolute hoeveelheden
indebouwvoor.-Alsderdevoorbeeld wordtgewezen opdeweergavevanV (verwelkingspercentage).Tijdenshetbezakkenvan
geploegde grond zaldeabsolutehoeveelheid water indenauwsteporiëninhetalgemeenniet sterkveranderen,aangezien.
dezeporiën.vrijwelnietdeelnemenaanhetbezakkingsproces.
Infig.3isnumeteengetrokken lijnaangegeven,datzich
3.7 cmwater indegrondbevindt inporiënmeteendiameter
kleiner dan0.2 mu.Dezehoeveelheid isgelijkaan 20volmepercentvaneen18.5 cmdikkebouwvoor.Involumepercenten
uitgedrukt isbijPV 55dusV20,Indefig,1en2enin
Tabel1isonafhankelijkvanhetPVV 20constant gehouden
omaantegeven,dathetverwelkingspercentage gelijkblijft.
Indienwijechterinfig.3deabsolutehoeveelhedenwater
indebouwvoor aangeven,diebij constanteV 20bijverschil•lendePVaanwezig zijn,danliggendepuntenniet opdegetrokkenmaar opdegestreeptelijn.
Voor een juisteweergavevaneengelijkblijvende sterkgebondenhoeveelheid water indebouwvoor dienthetingrondmonstersbepaaldVdustestijgennaarmatehetPVdaalten
omgekeerd.
BijeendalingvanPVneemtdeabsolute hoeveelheid nuttig
water indebouwvoor dansterkerafdandeafnamevanVnzou
doenvermoeden.Voor deweergave vande.luchthuishoudinggelden,hoewel inminder sterkemate,dezelfdebezwaren.
Voorhen,diedebovengenoemde uiteenzettingnietgeheel
hebbenkunnenvolgen,zijhetvoldoende,datdeweergavevan
deG- t W i Iinvolumepercenten vangrondmonsters,afkomstig
uiteenbezakkende bóuwvoor,eenguns-tigerbeeld geeftvande
water-enluchthuishouding daninwerkelijkheid het gevalis.
Indienbijdebesprekingvanvolgende aande.practijkontleendevoorbeeldenblijkt,datinverschillende gevallendenatuur
kundige eigenschappenvan cultuurgrondenniet gunstig zijn
voordeplantengroei,danbedenke men,datinwerkelijkheid
deabsolute hoeveelheid yoor deplantbeschikbaar wateren
lucht indebouwvoorbij.kleineporiënvolumennoggeringer
zijn,dan,devermeldevolumenpercentagesdoenvermoeden.
Dereden,datmeninhetalgemeen dehoeveelheden grond,
water enluchtinvolumepercentenuitdrukt,berust ophet
feit,dathetonderzoekmeestalplaatsvindtinbodemprofielenmeteenminofmeer constant poriënvolume.Indedynamischebewerkte bouwvorenmet,hun'sterkwisselend poriënvolume zoumeneigenlijkbeter tevens deabsolute water-en
luchtgehaltekunnenaangeven.
Figuur4.
Inaansluiting ophetgeen opdeze cursusover.waterhuishoudingwordtmedegedeeld, zullen thans deveranderingen inde
natuurkundige•eigenschappenvandegrond onder invloedvande
grondbewerkingweergegevenwordenmetbehulpvaneenzogenaamdepPkromme.DepPheeftbetrekking opdekracht,waar-

- 9meehetwaterdoordegrondwordtvastgehouden.Degrondhoudt
hetwater des testerkervastnaarmate deporiënnauwerzijn.
Wijkunnen dusinplaatsvanpFwaardenook poriendiameters
.aangeven,hetgeenindefig. 4totenmet10opdeverticale
asisgeschied.Naarmate deporiënnauwer zijnstijgtdepF.
Opdehorizontale as zijnG,WenIinvolumepercentenaangegeven,Wlinks,1inhetmidden enGrechts.Elkpuntopde
pFkromme PQgeeftaan,welkehoeveelheid Windegrondaanwezig ishij eenbepaaldekracht,waarmee ditwaterdoorde
grondminstenswordtvastgehouden (pFwaarde)ofhijdemaximale diametervandeporiën,waarin zichditwaterbevindt.
HetPVinditvoorbeeld is55.Develdcapaciteit enhetverwelkingspercentage zijngelijkaandie infig.1en2.De
veldcapaciteitW 42komtovereenmet eenpF 2.0,hetverwelkingspercentage V'20meteenpF4.2.Indegeheelmetwater
verzadigde grondW 55isdepF0.Daalthetvochtgehalte van
devolledigmetwaterverzadigde grond totdeveldcapaciteit,
danisdehoeveelheid waterverminderd met13vol,$(55- 42=
13=GQ); daalthetvochtgehalte verder tothet verwelkingsper
centage,danisdehoeveelheid waterverminderd met 22 vol,fo
( 42- 20=22=JG =AB). Erbevindt zichdannog 20Winde
grond (V20=HJ.),datnietopneembaar isvoordeplantenwortels. Terwijl erindegrondbijPV55dusbijverzadiging
totveldcapaciteit 22vol./owatervoordeplantbeschikbaar
is,iserslechts13vol fo(55- 42=13)luchtbeschikbaar.
Het snijpunt Tvande120kromme (BS),'die evenwijdig aande
pFisgetrokken,metde scheidingslijntussenGenPVgeeft
aan,datbijpF2.5aandeeisL20isvoldaan.Indefiguren
4 totenmet9ishetgedeeltevanhetvolume,dat20Ibevat,
gestippeld.Erisdanechterslechts15W (CD;meervoorde
plantbeschikbaar inplaatsvan 22W (AB).(VergelijkTabel1
In15).
Evenals indevolgende figuren isingrafiek 4meteenverdikte lijn (EF)aangegevenhoe grootWnisbij eendalingvan
hetPV tot 45.Bijdeze dalingvanhetPV schuift degrenslijn
tussenGenPVnaar links tot 45vol^? hiermeeverandertnatuurlijk ook.depF.kromme.HetpuntQkomtbij 45 volfo te
liggen. Zoalswijhebbengeziengaat dedalingvanhetPV
voornamelijk tenkostevandegroveporiën,datv/ilzeggen
depFkromme zalvoorhogere waardendanpF 2.0niet zosterk
veranderen.
'Inwerkelijkheidwordt de.pF curvebijdalingvanhetPV
nietalleenbenedenpF2naarlinksverschoven;daarbijeen
sterkdalend PVdeveldcapaciteit daaltenhetverwelkingspercentage stijgtverschuiftpuntBnaar linksenpuntP
naarrechts,zodatdepFkromme alsgeheeleensteilerverloopkrijgt,hetgeen ongunstigerwater-enluchtgehalte voor
deplantenwortels tengevolgeheeft (Vergelijk de toelichting
bijfig.3).Dezeveranderingen indepFkromme zull«nech-,
terbuitenbeschouwinggelatenworden.
DeL20lijn zalhierdoor ookvrijwel ongewijzigdblijven,
zodatwijbijeenPV 45degrootteEFvanWnvinden'bijde
pF,dieaangegevenwordtdoorhetsnijpuntVvandescheidingslijn tussenGenhetnieuwePVmet delijnL 20,
ZoalsinTabel1isaangegevenisdusbijeenPV 45hetvolumepercentage luchtbijdeveldcapaciteit slechts 3,terwijl
hetvolumepercentage voordeplantbeschikbaarwaterslechts
5bedraagt,wanneeraandeeis120isvoldaan.Eenogen-

- 10 schijnlijk slechts geringe daling van het PV van 10 heeft dus
voor de plant zeer belangrijke veranderingen in de water- en
luchthuishouding tengevolge. Hoewel het volumepercentage voor
de plant opneembaar water slechts weinig verandert, verdringt
een veel groter gedeelte van dit water de voor de plantenwortels eveneens noodzakelijke lucht, «anneer het watergehalte
van de.grond zo sterk daalt, dat er-voldoende PV voor lucht
heschikhaar komt, dan dreigt de plant te verdrogen.

Figuur 5.
In deze figuur is een theoretische pP curve getekend, die uit
het oogpunt van de water- en luchthuishouding in de grond voor
de plant als ideaal kan worden beschouwd. De in Tabel 3 vermelde cijfers hebben betrekking op deze figuur.'V is 5.

Tabel 3

PV

21

G

66
66
66
66
66

0

33
33
33
33
33
33
55
55
55
55

66.

45
45
45
45

0.15

0.5
2.0
3.0
4.2
0.5
.2.0

2,3
4.2

W
. 66

46
33
33
6
5
33
33
25
5

I
0
20
33
3.3
60
61
12
12
20
40

I
2020
20+
20+
20+
20+
•20-

2020
20+

V/n
41
• 41

28
28
1
0
20
20
20
0

Deze grond bevat slechts tv/ee soorten poriën namelijk een gedeelte met een diameter groter dan 1 mm en een ander gedeelte
met een diameter van 3 - 3 0 mu. Indien deze grond na een volledige verzadiging met water opdroogt, zakt de helft van dit
water met grote snelheid weg naar de ondergrond, daar dit water met slechts een zeer geringe kracht (pF 0 - 0 . 5 ) door de
bouwvoor wordt vastgehouden. Terwijl de pp stijgt van 0,5 tot
2 wordt geen water aan de grond onttrokken, omdat er geen p o riën zijn, die het water met overeenkomstige krachten vasthouden. Bij pp 2 is dus G-; v/ i I - 1 ;1 t 1. Van de 33 •'.•is
28 beschikbaar voor de plant daar V slechts 5 bedraagt. Deze
28 ';»is bovendien zeer gemakkelijk opneembaar voor de plant,
daar vrijwel al dit water niet sterker gebonden wordt door de
grond dan overeenkomt met pP 3. Tijdens'het onttrekken van water aan de grond in het traject pP 3.0 - 4.2 beginnen de
huidmondjes van de bladeren zich namelijk reeds te sluiten,
waardoor de assimilatie en dus ook de groei van de plant wordt
geremd. In deze grond is dus naast een overmaat van lucht een
grote hoeveelheid zeer gemakkelijk opneembaar water aanwezig.
Wanneer op deze grond bij verzadiging met water tot veldcapaciteit een flinke regenbui valt, kan er nog 13 >«'( 46 - 33 «
13) geborgen worden voor dat de lucht in net minimum raakt.
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- 11Daar eraanwijzigingen zijn,datzelfs eenkortdurend lucht.te.^kortblijvende schadeaandewortelsberokkent,isookdit
waterbergend vermogenvandegrondvanbetekenis.Hoe ziet
deze grond,welke theoretischalsideaalbeschouwd moetworden,
ernuinwerkelijkheid uit?Deze grondheeftdenatuurkundige
eigenschappen,welke ookdoorpractici alsideaalwordenerkend» namelijk dievan.eenkruimelstructuur.lüengrond inkruimelstructuur heeft immers ooktwee soortenporiënenv/eldenauweporiënindekruimels,diehetwatervasthouden ende-wijde
poriëntussendekruimels in,dievoorde luchtcirculatie zorg
dragen..Wanneer eendergelijkegrond indroge toestandbevochtigdwordt,zuigeneerstdekruimels zichvol,terwijldeovermaatwatervervolgens snel tussendekruimelsdoornaardeondergrond wegzakt.Indieneendergelijke grondbezaktbijvoorbeeld toteenPV45danzaldeinwendige structuurvanstabiele
kruimelsweinigveranderen,hetbezakken zalvoornamelijk ten
kostevanderuimten tussendekruimelsplaatsvinden.Hoewel
inditgeval1bijpF 2tot12zoudalen,isreedsbijpF 2.3
weeraandeeisL20voldaan;wnbedraagtdannog 20.Zijn
dekruimels echterniet stabiel,dantreedtmicro-erosieop;
doorverstopping envernauwingvandeporiënindekruimels
zalhetverwelkingspercentage stijgen endusbehalve deluchthuishouding ookdewaterhuishoudingVerstoordworden.
Figuur6.
Degrondmetidealenatuurkundige eigenschappen,dieinfig.5
isafgebeeld,heeftbijpF 2eenverhoudingG-sW sL=1; 1:1
Fig.6illustreert,datdezeverhouding geenszins eenkenmerkendeeigenschap vandegrondenmet eengoede structuurbehoeft tezijn.Terwijlhetverloopvan depFcurvevanpF0
tot2gelijk isaandie infig.5,isindezegrond slechts
8 Wbeschikbaar,datbovendiennogmoeilijk opneembaar isvoor
deplantenwortels (pF3- 4.2).'
Dergelijke pFkrommenwordeninkomkïeigevonden.Ookindezegrondworden slechts twee Soortenporiënaangetroffennamelijkbrede scheuren enzeernauweporiënindecompacte
blokken grond.Hoeweldusookindeze grond overeangrootpF
trajectveelwater enluchtaanwezig is,kc.ndeplantslechts
in zeergeringematehiervanprofiteren.Vande67Windevolledigverzadigde grond zakt33snelwegen'25'istesterk,gebondendoordegrond;deresterende 8 .fismoeilijk opneembaar
vooralindienhetPVooknog zoudalen tot 45.Inditlaatste
gevalispasbijhetverwelkingspunt pF 4.2aandeeis120
voldaan.
Figuur 7 - 1 0 .
Nadebesprekingvanvoorgaande grafiekenkande toelichting
bijdefig.7-10kortzijn.Indezefiguren zijnpFcurven
getekend,dieberusten opwerkelijkverrichtebepalingenin
debouwvoorvandriegrondsoorten.Devoorbeelden zijnzodaniggekozen,datinalle driegevallen-hetPV52bedraagt.
Indegrafieken ismetverdikte lijnen Whaangegevenbij
PV 45en33.Opdexasisbovendienmet'verdikte lijnenaangegeven,welke gedeeltevanhetwaterbijPV52meteengeringerekracht danpF*2enmet eengroterekrachtdanpF4.2
doordegrondwordtgebonden.

- 12 Aldus krijgt men e^n inzicht in de veranderingen van de natuurkundige eigenschappen van deze gronden, die optreden wanneer
deze gronden mechanisch losgemaakt worden en daarna weer kozakken.
Figuur 7. Kumusarme zandgrond.
De natuurkundige eigenschappen van deze grond zijn weergegeven

inTabel4.V=ï.
T a b e l 4.

=V
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52
45
45
33
33

I

G

oF

52
32
7
1
25
7
13
7

43
43
48
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67
67

0
1.5
2.0
4.2
1.6
2.0
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0
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6
12
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gekenmerkt door een overmaat aan
Deze humusarme zandgrond is
an water. Bij ee
n dal ing van het PV tot
lucht en een te
kort
eeds aan de eis 1 20
pF
kleiner
dan
2
r
33 is zelfs hij
een
31 vi a 24'tot 12; het
voldaan, ','ndaalt hij afnemend PV van
r sne 1 weg naar de ondergrootste deel van dit water zakt echte
slee hts 7 W aanwezig is,
grond, zodat in alle gevallen bij pF 2
1 be draagt is V/nbij
Daar het verwelkingspercentage slechts
ond o ok een tekort aan
pF 2 gelijk aan 6. Toch kan in deze gr
ging en wel des te eerlucht optreden bij overmatige bevochti
tie t reedt in de pracder naarmate ?V kleiner is. Deze situa
e to passing van infiltijk veelvuldig op bij een ondoelmatig
tratie van humusarme zandgronden.

Figuur 8. Humeuse zandgrond.
De natuurkundige eigenschappen van deze grond zijn weergegeven
in Tabel 5. V = 7 .
Tabel 5

PV

pp

G
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45
33
33

0
2.0
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48
48
48
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67
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2.0
2.5
2.0
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L
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Deze humeuse zandgrond is gekenmerkt door e^n.vrij goede natuurkundige'eigenschappen bij PV 52. Er is dan1<pF 2 35 W aanwezig bij een gering lucht tekort, dat reeds bij pP 2.15 is opgeheven. Telkens wanneer de grond boven veldcapaciteit verzadigd wordt met water treedt er echter snel een ernstig lachtgebrek op. Zodra het PV daalt wordt de situatie eveneens snel
ongunstiger. Bij een PV 45 wordt bij pp 2.5 en bij PV 33 wordt
pas bij pp 3.25 aan de eis L 20 voldaan. ,/nneemt bij deze daling van het PV af van'25 via 18 tot 6.
Figuur 9. Zavelgrond.
De natuurkundige eigenschappen van deze grond
ven in tabel 6. V=23.

:ijn weergege-

Tabel 6

P'V

Rl

52
52
52
52
45
45
33
33

0
2.0
2.85

4.2
2.0
3.80

2.0
4.2

G

W

I

I

48
48
48
48
55
55
67
67

52
38
32
23
38
25
33
23

0
14
20
29
7
20
0
10

202020
20+
2020
2020-

\!ïl

9
9
9
0
2
2
0
0

Deze zavelgrond is gekenmerkt door on2unsti
ge natuurkundige
eigenschappen. Bij een PV 52 treedt reeds bij
pP 2 een vrij
ernstig lucht tekort op, dat pas bij pP 2.85 is opgeheven.
Daar het verwelkingsporcentage hoog is, bedraagt V/nslechts 9.
Indien het PV daalt tot 45 dan is er vrijwel geen water meer
voor de plant beschikbaar bij gelijktijdige aanwe'zigheid van
voldoende lucht.
Figuur 10.
In fig.10 zijn tenslotte de belangrijkste gedeelten van de
fig. 7 tot en met 9 samengevat ", en in tabel 7 is een samenvatting van de tabellen 4 tot en met 6 gegeven, opdat een
onderlinge vergelijking van de
drie ond rzochte grondsoorten
vergemakkelijkt wordt.
Tabel 7
PV

21

270

G
43

52
52

2.0
2.0

52
32
52

1.50
2.15
2.85

Humusarm zand
humeus
zand
zavel

5?

Humusarm zand
humeus
zand
zavel

L
20+

v/n
6

•48
48

7
35
38

1
45

17
14

2020-

25
9

48
48
43

32
32
32

20
20
20

20

31
25
9

•20

20
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G

PV

1

L

Vn

Humusarm zand
humeus zand
zavel

45
45
45

2.0
2.0
2.0

55
55
55

' 7
35
38

38
10
7

20+
2020-

6
18
2

Humusarm zand
humeus zand
zavel

45
45
45

1.60
2.50
3.80

55
55
55

25
25
25

20
20
20

20
20
20

24
18
2

BijeenPV52enpP2isIindegegevenvolgorde dergrondsoorten 45,17on14enWn6,25en9.Bijverzadiging totvcldcapaciteit isdehumusarme zandgrond dus tedroog,dehumeuse
zandgrond voldoende vochtigmet eengering lucht tekort,terwijl
inde zavelgrond zowelhetvocht-alshetluchtgehalte telaag
zijn.BijeenPV52wordtaandeeis120voldaan"bijeenpP
1.50,2.15 respectievelijk 2.85,terwijl v/nindezelfde volgorde
31, 25en9bedraagt.Uitdeppv/aarden"blijkt,dateengroot
deelvan de31Wninhumusarme zandgrond teloseneengroot
deelvan de9V/ninzavel tevastdoorde,
rond gebonden isom
vanveel nutvoor deplant tekunnenzijn.
Degunsti toK
verhoudingenvindenwijdus indehumeuse zandgrondhijpP2.15,
waarnaast 201degrootste voorraad gemakkelijk opneembaarwater (25W) beschikbaaris.
Daalthet PVvan52tot45danisbij-pP2.0 desituatie inde
humusarme zandgrond weinigveranderd.•Indehumeus
zandgrond
treedtnu echtereenernstiglucht tekort opterwijlindezavelgrond de tochreeds tegeringehoeveelheid luchtis
gehalveerd
tot7.WanneerbijPV45aandeeisL20moetv/ordenvoldaanis
invergelijking metde toestandbijPV52indehumeuse zandgrond V/ngedaald van 25tot18eninde zavelgrond van9tot2.
Degroeivoorwaarden voorplantenwortels zijnindehuneuse zandgrond dus zowelwatdewater-alsvooral deluchtvoorzioningbetreftaanmerkelijk ongunstiger geworden,terwijldewortelsin
de zavelgrond blootstaanaanafwisselende verdroging enverstikking.
4.Conclusie
Wanneer v/ijtotslotaandehand
vanvoorgaande grafieken
>voverwegen inv/elkemate eenmechanisch grondbewerkingkanbijdragen totgunstigenatuurkundige eigenschapoenvandebouwvoor,
danmoetenwij concluderen,datdezebijdiag
slechtsbetrekkelijkgeringis.
degrondbev/erking
Debelangrijkste.invloed,die
kanuitoefenen,bestaatuit eenvergrotingvanhetporiënvolume
van eendichtbezaktegrond.Het instandhoudenvanditvergrote
poriënvolume enhetscheppenvangunstige verhoudingenvande
hoeveelhedenporiënmetdemeest gewenste diameters kanvrijwel
alleenmetbehulpvananderemiddelen geschieden,die inparagraaf 2zijnvermeld.
Uitdegrafiekenblijktnuduidelijk,datineengrondnet
gunstige natuurkundige eigenschappen eenslechts geringe afname
vanhetporiënvolume devoor deplantenwortels beschikbare hoeveelhedenwater envooral lucht inbelangrijke matekanverlagen.Welkebetekenis eenbepaaldeverlagingvanhetvolumepercentagewater enluchtvoor deopbrengstheeft,dientnaderte
worden onderzocht,maarmenmagnaaraanl
eidingvan ne
anhier
overre-dsbekend isaan-nemen,datind^
practijkvooralde

--15luchthuishouding indebouwvoor dikwijls eensterkgroeibeperkende factor is.Vooreengoederegelingvandeluchthuishouding zalbehalve aaneendoelmatige_grondbewerking devolleaandachtdienentewordenbesteed aanaldiefactoren,welkehet
effectvandegrondbewerking ondersteunen enbestendigengedurendehetgehelegroeiseizoenvanhetgewas.
5•Kortevermeldingvanenkeledergeprojeoteerde.lantaarnplaatjes
1,Micro-erosievolgensSekera (5afb,1)
2,"Begroeiing"vanaggregaten-metschimmels en'bacteriënvolge'ns'S'ekera.
.,
3,Lupinen.Vorming vanzijwortelsenvanstikstofknolletjes
•alleenin8cmdiepbewerkte"laag'vanroggestoppel.
4,Lupinen.Verschilinbeworteling naploegenencultivatoren
vanroggestoppel (5afb,2).
•.
5,Haver.Uitzondering opalgemeneregel,volgenswelkevoor
.dëteeltvanhaveropzandgrondhetbeste indeherfstgeploegd kanworden.(5afb,3).
6,Haver,Zaaidiepte i.v.m,grondbewerking.Inonvoldoendbezaktegrond ismachinaalgezaaidehaveralleeninmachinewielsporenondiepgezaaid.
7*Haver,Voorbeeldvangestoordebeworteling doorkluitvorming inhumusarme zandgrond.
8,Aardappelen.Idem.
.9,Rode klaver.Reactievanbeworteling-op"middenbank" inte
ttiepgeploegdebouwyoor,^
10,KunstweidenMK6naastB07.Voorbeeldvana.-ctievebeïnvloedingvanbodemstructuur doorsnellewortelontwikkeling en
snellegrondbedekkingvanEngelsraalgrasenpassievereactieopbodemstructuurdoortrage wortelontwikkeling en
lategrondbedekking vanTi&otheeenBeemdlangbloem,
11,Rud SackD Z20met ondergrondscharen,dieoverdevolle
voorbreedte enonderdevoorgaandeploegvoorwerken,
12,Resultaat vanRud SackT)Z20invergelijking metdatvan
eenganzenvoet.
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