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In het nummer van4december1968
van dit bladwerd reedsaandachtbesteed aan problemen op het gebied
vandebodemstructuur. Daarbijwerd
eropgewezen dat een goedeontwatering één vande belangrijkste pijlers
is van een goede actuele structuur
en bewerkbaarheid, alsmede van een
voldoende weerstand tegen verslemping.
Een goede structuurtoestand van de
grond dient echterop meerpijlers te
rusten. In dit verband moeten ook
de kalktoestand, de organlsche-stofvoorzlenlng en de behandeling»- en
bewerkingswijze worden genoemd.
Wordt één van deze punten sterk
verwaarloosd,dan kunnende andere
meestal destructuurtoestandnietop
het vereiste niveau houden. In het
algemeen zal men dan ook aan al
de genoemde punten steeds denodige aandacht moeten besteden. Dit
laatste geldt dus ook voor de kalktoestand, waarover In ditartikel het
eenen anderwordt meegedeeld.
INVLOEDVANKALKOPDE
STRUCTUUR
Uit het onderzoek aan het Instituut
voor Bodemvruchtbaarheid is gebleken dat op zware kleigronden de
kalktoestand vooral van invloed is
opdeactuele structuurvan de grond,
zoals die tijdens de groeiperiode
wordtaangetroffen, en op de bewerkbaarheid van de grond. Een zware
kleigrondkanbeterengemakkelijker
worden bewerkt wanneer de kalktoestandgoed is.
Op lichteklei- en zavelgrondeniseen
goedekalktoestandvooralvan betekenis in verband met de slempigheid
en de enigszins daarmee samenhangende vroegheid van bewerking en
inzaaiinhet voorjaar.
WELK KALKNIVEAU
ISVEREIST?
Het voor een goede bodemstructuur
vereistekalkniveau hangt voornamelijk af van dezwaarteen vanhethumusgehalte van degrond.Hetisduidelijkdatlagere eisen aandekalktoestandvandegrond behoeven teworden gesteld naarmate het humusgehaltevandegrondhogeris.
In tabel 1 is vermeld welke waarden
voorpH-KCl (alsmaat voordekalktoestand) bij verschillende gehalten
aan afslibbare delen en humus tenminstenodig zijn ominhetalgemeen
verzekerdtezijn vaneen behoorlijke
weerstand tegen verslemping anderzijds.
Hetblijkt datzwarekleigronden(met
meer dan 50 %afslibbare delen) bij
een veel voorkomend humusgehalte
van 3-5 % met het oog op actuele
structuuren bewerkbaarheid in ieder
geval eenzohoogmogelijkepH-KCl
(opdezegronden is dat ongeveer7,2)
nodig hebben. En dan nog isdebewerkbaarheidvaak niet ideaal.
Zoals bekend treedt bij deze zware
grondenverslemping nietspoedig op.
Ditis volgens de tweedehelft vantabel 1 pas beneden pil 4,0 het geval.
Dergelijke zeer lage pH's treft men
echterzeerzelden aan.
Bij de lichte humusarme zavelgronden heeft men een hoge pH nodig
voorhet tegengaan van verslemping.
Vooreenvoldoendeactuelestructuur
enbewerkbaarheidzou echterwelmet
eenwat lagerepIIkunnenwordenvolstaan.
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Deze^ÏSimoa-gcTa'én dusalleen voor
eigenschappen die verband houden
met de structuur van de grond.Dat
wilnietzeggen datdegenoemdepH's
ook in ander opzicht het meest gewenst zijn. Het is b.v. gebleken dat
na bekalking tot zeer hoge pH de
opbrengst van aardappelen vaak lager en de aantasting door schurft
ernstiger is danopde onbehandelde
grond met een lagere pH. Bij een
bouwplan met veel aardappelen zal
mendaarommet bekalkingvanlichte
zavelgronden voorzichtig moeten
zijn. In het bekalkingsadvies dathet
vorige jaarherzienwerd,is metdeze
en andereoverwegingen zoveelmogelijkrekening gehouden.
HOE IS RET MET DE KALKTOESTANDGESTELD?
Enkelejarengeleden werdnagegaan
hoe hetmet de kalktoestand in enkelegebieden vanonslandgesteldwas.
Daarbij zijn de in tabel 2genoemde
'normengehanteerd.
Al naar het belang van de actuele
structuuren debewerkbaarheid, dan
wel die van het tegengaan van de
verslemping voor de cultuur op de
betreffende 'grondenhet grootst was,
werd op de bovenste, resp. de onderstehelft van deze tabel denadruk
gelegd. Het resultaat is vermeld in
tabel 2.
In het zuiden van ons landwerdop
slechts enkele procenten vandepercelen een volgens bovenstaande normen onvoldoende kalktoestand geconstateerd. Dit houdt verband met
de nog behoorlijke rijkdomaanvan
nature aanwezige koolzure kalk van
dezezuidelijke gronden.
Het blijkt echter dat inhet noorden
van het land op de zware kleigronden, maar ook opvele lichteregronden, door bekalking een niet onbelangrijke verbetering van de structuur kan worden verkregen.
HOEVEELKALKMOET WORDEN
TOEGEDIEND?
De hoeveelheid - kalk die moet
worden toegediend om de pH
met 0,1 eenheid te verhogen,isgroter naarmate het gehalte aan afslibbare delen en humus hoger is.Aan
dehand vanhet schemainhetbemestingsadvies kan worden berekend
hoeveel kalk op verschillende gronden moet wordengegeven om depH
tot een bepaald niveau te verhogen.
Daarbij gaat men niethogerdanpH
6,7.
Daar men echter als gevolg van de
resultaten van het onderzoek van de
laatste jaren nu weltothogerepH's
adviseert, kan dit oude schema niet
meer worden gebruikt, mede omdat
gebleken is dat meer kalkmoetworden toegediend om een verhoging
van 0,1 pH te bereiken naarmate
de pH (boven 6,4) naar een hogere
waardemoet worden opgevoerd.
Intussen is ook voor dit gebied'een
berekeningsschema' opgesteld, dat
echter nog niet bij het bekalkingsadvies is opgenomen. Daaromwordt
in tabel 3 voor twee gevallen vermeld hoeveel kalk moet wordentoegediendomdepH-KCl van6,4op een
hogerewaardetebrengen.
Nadat de kalktoestand op het gewenste peil is gebracht zal daarna
geregeld (1 x per 6 à 8 jaar) moe-
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Tabel 2

Percentage van de percelen met voor de
structuur onvoldoende kalktoestand bij gehalten aan afslibbare delenvan
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Tabel3
VerhogingpH

Op lichtezavel
20% äfslibb.;
1,5%org. stof
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tenwordenbekalkt omdezetoestand
te handhaven. Dooruitspoeling gaat
erjaarlijks'eenhoeveelheid kalk verloren, die bij hoge pH-KCl (groter
dan 7,0) ongeveer500-700kg CaO per
jaar en bijlagepH-KCl (lagerdan66,5) ongeveer 200 kgbedraagt.
WELKEKALKSOORT
Wanneer voor de verbetering en de
handhaving van de gewenste kalktoestandeen bekalkingnodigis, staat
men voor dekeuzevan dekalksoort.
Dezezalniet alleen vandeprijs,maar
ook van andere overwegingen moe-"
tenafhangen,diemenmeerofminder
zwaarkan latenwegen.
Voor de verbetering van de bodemstructuur van klei- en zavelgronden
door bekalking is het van belangte
weten dat deze niet alleen tot stand
komt doordat een grotere hoeveelheid „kalk" aan de klei wordt gebonden, maar voor een belangrijk
deel ook doorverhoging van dehoeveelheid calciumverbindingen in de
bodemoplossing.
Vooral bij het tegengaan van verslemping speelt dat een belangrijke
rol.Eengoed oplosbarekalkmeststof
kandanvoordelen hebbenboveneen
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minder goed oplosbare, vooral op
gronden die ook bij hoge kalktoestand nog geen voldoende structuur
hebben.
Bij onze proeven over de invloed
vanverschillende kalkmeststoffenop
de structuur van de grond kwamen
schuimaarde,poederkalk,ongebluste '
kalk en cacaoafvalkalk danookgunstiger naar voren dan de koolzure
kalkmeststoffen.
Verderis het effect vanverschillende
kalkmeststoffen niet op alle gronden gelijk gebleken. Oplichte zavelgrondenwerdmet cacaoafvalkalkhet'
beste resultaat verkregen, hetgeen
moet worden toegeschreven aanhet
hogegehalte aanorganische stof.Op
zwaardere gronden heeft schuimaardehetmeeste effect gesorteerd.
Ookeentoediening vangips,waarbij
depH van de grond niet wordtverhoogd,kan als gevolg vande goede•
oplosbaarheid een duidelijke verbetering van destructuur envermindering van deslempigheid wordenverkregen. Door snelle uitspoeling is
dit effect meestal van korte duur,
maar kan voor een zaaibed van bieten, uien envlas toch wel belangrijk
zijn.
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