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Om een goed begrip te krijgen van de beteekenis van de waterhuishouding van dcu »rond voor de ontwikkeling en de opbrengst
der gewassen, zal men zich rekenschap moeten geven van de
wortelontwikkeling der gewassen en hoe deze verband houdt niet
de beschikbaarheid, de verdeeling en de toestanden van het water
in den grond.
In het algemeen oefent het bodemwater een gunstigen invloed uit
op de ontwikkeling van het wortelstelsel. Daalt het vochtgehalte
van den grond beneden een zekere waarde, dan komt de wortelgroei tot stilstand, daar het groeiproces berust op eelstrekking, d.i.
o]) de volumetoename van de jonge cellen in den worteltop, waarvoor water uit de directe omgeving der wortels moet worden opgenomen. Hoe hooger nu het vochtgehalte boven deze critische
grens ligt, des te sterker ontwikkelen zich de wortels, echter met
deze restrictie, dat de wortelgroei gaat afnemen, wanneer het
vochtgehalte een zekere waarde (het z.g. optimum) overschrijdt.
De spruit- en de wortelontwikkeling gaan in dit opzicht niet geheel
parallel. Vooreerst nemen de spruiten bij stijgend vochtgehalte van
den grond meer in groei toe dan de wortels, hetgeen in een stijging
van de gewichtsverhouding van spruit en wortel (het z.g. spntitïvortdquotient) tot uiting komt ' ) . Verder ligt bij verscheidene
plantensoorten het optimale vochtgehalte voor de wortelontwikkeling lager dan voor de spruitontwikkeling, hetgeen wil zeggen, dat
deze planten den krachtigsten wortelgroei vertoonen bij een vochtgehalte, dat ontoereikend is voor een maximale ontwikkeling der
bovengrondsche organen. Daalt het vochtgehalte beneden de
waarde, die optimaal is voor den wortelgroei, dan neemt ook de
wortelontwikkeling af, tot dat deze bij de critische grens tot stilstand komt. Deze waarnemingen zijn in hoofdzaak gedaan in
potten niet grond, waarin het vochtgehalte zoo goed mogelijk constant werd gehouden.
Is dus een te droge grond nadeelig voor de wortelontwikkeling,
hetzelfde is het geval, wanneer de grond te nat is. In een goed
doorluchten grond, die niet oververzadigd is met water, wordt de
zuurstof,, die door de wortels aan het bodemwater wordt onttrokken, snel genoeg aangevuld uit de wijdere bodemporiën, die
grootendeels met lucht zijn gevuld. Wanneer echter de bodemporiën, zooals bij stagneerend water of bij een te hoogen grondwaterstand het geval is, voor een groot deel of geheel met water
zijn gevuld, dan ontstaat er in het bodemwater in de directe omgeving der wortels een zuurstof-tekort, dat niet snel genoeg hersteld wordt, daar de hiervoor onmisbare bodemlucht onvoldoende

*) Op de bijeenkomst van 24 Sept. 1940 moest deze voordracht, in verband met den besebikbaren tijd, bier en daar ingekort worden.
') Von Seelhorst(i898), Boonstra (1934), v. d. Sande Bakbuyzen(i937).
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voorhanden is. Het gevolg hiervan is, dat de wortels niet normaal
kunnen functionneeren en ook in hun groei worden belemmerd. In
het ergste geval, wanneer er in het geheel geen hodemlucht voorhanden is, kan de wortelgroei volledig tot stilstand komen. Dit
verklaart eenerzijds, waarom de meeste landbouwgewassen niet in
staat zijn hun wortels in liet grondwater uit te zenden, anderzijds,
waarom een te natte grond of een te hooge grondwaterstand voor
landbouwgewassen ongewenscht is.
Een uitzondering hierop maken de planten, waarvan de wortels
in hun schorsweefsel luchtkanaleu bezitten, die een transport van
zuurstof uit de bovengrondsche organen naar de wortels mogelijk
maken, waardoor de wortels in mindere mate afhankelijk zijn van
het zuurstofgehalte van het milieu. Onkruiden, die men op nat
land aantreft, hebben het veelal hieraan te danken, dat zij onder
deze omstandigheden goed kunnen gedijen. De wortels van onze
landbouwgewassen zijn echter voor hun zuurstofvoorziening in
hoofdzaak op den in den grond aanwezigen zuurstofvoorraad aangewezen. Deze is ontoereikend, wanneer de grond een overmaat
aan water bevat. Wel is waar kunnen de meeste gewassen zeer goed
tot ontwikkeling komen, wanneer ze in voedingsoplossingeu worden
gekweekt (waterculturen, soilless growth), maar dit vindt zijn oorzaak hierin, dat de door de wortels uit het water opgenomen zuurstof gemakkelijker uit de lucht kan worden aangevuld dan in een
natten grond het geval is. Dit neemt niet weg, dat ook waterculturen
er vaak dankbaar voor zijn. wanneer er van tijd tot tijd een luchtstroom door de voedingsoplossing wordt geleid.
Door zuurstofgebrek worden de wortels niet aiieen in hun groei,
doch ook in hun werkzaamheid belemmerd. Wanneer een bodemlaag aanvankelijk voldoende lucht en water bevat voor den wortelgroei, doch later oververzadigd raakt met water, dan brengt dit
voor het gewas het nadeel.met zich mede, dat de in deze laag voorhanden wortels niet meer op volle capaciteit kunnen werken of
wellicht geheel buiten functie worden gesteld. Dergelijke verschijnselen kunnen voorkomen bij stijging van den grondwaterstand of wanneer een sterke regenval bij onvoldoende doorlatendheid van den grond een oververzadiging van den bovengrond met
water veroorzaakt.
Fig. i demonstreert den nadeeligen invloed van een te natten
ondergrond op de wortelontwikkeling van lucerne en aardappel.
De planten werden gekweekt op een reeds lang bestaand proefvak
op het terrein van het Kijkslandbouwproefstation, waarop sedert
jaren de invloed van verschillende grondsoorten (klei, zavel, broek,
veen en zand) op de ontwikkeling van diverse gewassen wordt
bestudeerd. In 1937 werd de wortelontwikkeling van tarwe, suikerbieten, lucerne en aardappelen op deze grondsoorten vergeleken.
Hierbij bleek, dat de lucerne op'den broekgrond geen wortels in
den ondergrond had uitgezonden, terwijl dit gewas op de andere
gronden een krachtige — op veen iets minder krachtige — wortelontwikkeling in den ondergrond vertoonde. Bij onderzoek bleek,
dat de ondergrond op de broekperceelen zeer nat en vrij taai was.
De p H bleek, hoewel zij aan den lagen kant was, niet laag genoeg
te zijn om deze stagnatie in den wortelgroei te kunnen verklaren.
Trouwens de tarwe, waarvan de wortels, blijkens vroegere waarnemingen, veel minder gevoelig zijn voor een hoogen zuurgraad dan
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lucerne, vertoonde op den broekgrond hetzelfde beeld als in fig. I
(rechts) voor lucerne is afgebeeld, zoodat wel aangenomen mag
worden, dat de wortclgroei in den ondergrond door zuurstofgebrek onmogelijk is gemaakt. Opmerkelijk is, dat de aardappelen
in tegenstelling met lucerne, tarwe en suikerbieten erin geslaagd
zijn, enkele wortels in den natten ondergrond uit te zenden.
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Fig. 1.
Lucerne (boven) en aardappelen (onder), resp. in klei (links) en in broekgrond
(rechts). De klei had in de bouwvoor een losse structuur doch was in den ondergrond vrij stijf. De lucernewortels hebben nauwelijks, de wortels der aardappelen
daarentegen vrij sterk op dit structuurverschil gereageerd. De broekgrond was
beneden 20 cm onder het maaiveld zeer nat en stijl, hetgeen nadeelig is geweest
voor den wortelgroei in den ondergrond.

Een soortgelijke, zij 't minder frappante, waarneming werd verleden jaar gedaan op een perceel duivenboonen te Scheemda, waar
zich onder de bouwvoor een 20 cm dikke, opvallend natte, vrij taaie
veenlaag bevond, die doorkruist was met rhizomen van de veenwortel (Polygonum amphibium), doch die voor de wortels der
boonen een ongunstig milieu vormde. Ook hier kon worden aan-

getoond, dat de zuurgraad geen rol van beteekenis liad gespeeld.
In fig. 2 zijn deze planten en hare wortels, de laatste tot een diepte
van 40 cm, afgebeeld.

Fig. 2.
Duivenboonen op een humusrijken zandgrond te Scheemda. Links op een hoog
gedeelte van het perceel, waar de grond tot een diepte van 30 cm vrij veel humm
bevatte; rechts op een lage, natte plek, waar de ondergrond in hoofdzaak uit
onvoldoende verteerd veen bestond.

Ter vergelijking is in deze figuur ook een gezonde plant afgebeeld, die afkomstig is van een hooger gedeelte van hetzelfde perceel, waar de ondergrond uit zand bestond, die tot een diepte van
20 à 30 cm vrij veel humus bevatte. De wortelontwikkeling is hier
aanmerkelijk beter dan bij de plant op veen. Deze laatste vertoont
ook in de bouwvoor een geringe beworteling, doordat de bovengrond vrij veenig was en veel water bevatte, zij 't in mindere mate
dan de ondergrond.

Vatten wij .het bovenstaande kort samen, dan kan gezegd worden, dat een overmaat aan water als zoodanig niet ongunstig behoeft te zijn voor het gewas, zoolang de zuurstofvoorziening
toereikend is. In den grond gaat echter een teveel aan water in den
regel niet een tekort aan zuurstof gepaard, waardoor een physiologisch tekort aan water en voedingszouten kan ontstaan. Niet alleen
voor den wortelgroei, maar ook voor de werkzaamheid van het
wortelstelsel is dus een behoorlijke ontwatering van den grond een
eerste vereischte.
Een diepe ontwatering kan echter, althans op lichte gronden, in
een drogen zomer aanleiding geven tot watergebrek. Uiertoe denken wij ons een akker, die zóó hoog boven het grondwater is gelegen, dat de wortels de capillaire zone, die zich boven het
phreatisch oppervlak uitstrekt, niet kunnen bereiken. Wordt er op
dezen grond een gewas gezaaid en valt er in de vegetatieperiode
van dit gewas geen regen, dan zijn de planten voor hare watervoorziening geheel aangewezen op het capillair en kolloïdaal gebonden water — het z.g. ,,hangwater'' —, dat van vroegere regens
in den grond is achtergebleven.
Veronderstellen wij verder, dat de grond tot op groote diepte
met hangwater is verzadigd en dat de omstandigheden in den grond
gunstig zijn voor den wortelgroei, dan komt er een diepgaand
wortelstelsel tot ontwikkeling, dat des te meer hangwater aan den
grond zal kunnen onttrekken, hoe grooter het vlak van aanraking
is tusschen de gezamenlijke wortels van het wortelstelsel en den
grond.
De wateropname neemt reeds een aanvang, wanneer de kiemwortel uit het zaad te voorschijn komt. Gaandeweg komen er meer
wortels resp. zijwortels tot ontwikkeling, die elk voor zich water
aan den grond onttrekken, waardoor het vochtgehalte van den
grond — indien dit niet van tijd tot tijd door regenval wordt aangevuld — in de directe omgeving der wortels regelmatig daalt.
Zoolang de critische grens, waarbij de wortelgroei tot stilstand
komt, nog niet is bereikt, groeien en vertakken de wortels zich
verder, zoodat zij voortdurend met nieuwen grond in aanraking
komen, die nog geheel met water is verzadigd. Op deze wijze wordt
de grond door de wortels „afgetast" om den hangwatervoorraad
zoo goed mogelijk te benutten.
De daling van het vochtgehalte van den grond in de directe omgeving der wortels wordt onvoldoende gecompenseerd door den
toevoer van water uit de meer verzadigde plaatsen, daar de bewegelijkheid van het bodemwater onder de gegeven omstandigheden zoo
gering is gebleken, dat hieraan voor de watervoorziening van het
gewas slechts een geringe beteekenis kan worden toegekend. Tot
welke grens het vochtgehalte rondom de wortels daalt, is moeilijkdoor vochtgehaltebepalingen van den grond vast te stellen, daar de
grondmonsters, die voor vochtgehaltebepalingen bestemd zijn, uiteraard voor een deel bestaan uit grond, die nog min of meer met
water is verzadigd. Waar echter de wortels zich sterk vertakken,
zal het vochtgehalte over een grooter gebied de minimumgrens bereiken, zoodat men in dat geval in de grondmonsters een vochtgehalte zal kunnen vinden, dat meer met de critische grens (uitputtingsgrens) overeenkomt. Terloops zij opgemerkt, dat deze
uitputtingsgrens op lichte, humusarme gronden veel lager ligt dan
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op zwaardere en humeuzere gronden. Daar ook de maximale hoeveelheid hangwater op eerstgenoemde gronden naar verhouding
lager is, zal er onder de gegeven omstandigheden op zandgrond in
de hangwaterzone minder water voor de wortels beschikbaar zijn
dan op zwaardere en humusrijkere gronden. Voorts heeft men gevonden, dat de uitputtingsgrens weinig afhankelijk is van den aard
van het verbouwde gewas.
Een steun voor bovenstaanden gedachtengang is te vinden in een
publicatie van de Amerikaansche onderzoekers Conrad en Veihineijer (1929), die in een leemgrond het verband tusschen de bewortelingsdichtheid en het vochtgehalte van den grond hebben
nagegaan bij Sorghum, een in Amerika verbouwde graansoort. O])
tal van plaatsen en tot op groote diepte werden door hen grondmonsters uit het bodemprofiel genomen en hierin de bewortelingsdichtheid en het vochtgehalte bepaald. De worteldichtheid, die in het
centrale gedeelte van het wortelstelsel liet grootst was (5 mgr droge
wortels per 100 g drogen grond) nam naar den rand van het wortelstelsel min of meer geleidelijk af tot een minimum van 1 mgr droge
wortels per 100 gr grond. liet laagste vochtgehalte werd in het
centrale gedeelte van het wortelstelsel gevonden, waar de worteldichtheid het grootst was. Hier was naar het oordeel van Veihmeijer
de critische vochtgrens bereikt. Naar de periferie van het wortelstelsel nam het vochtgehalte bij afnemende worteldichtheid geleidelijk
toe om buiten het wortelstelsel, waar de grond nog met hangwater
was verzadigd, een maximum te bereiken. Alleen nabij de oppervlakte van den grond werden tot op een diepte van ca 20 cm ook
buiten het wortelareaal lagere vochtgehalten gevonden, doordat hier
een vrije afgifte van water aan de lucht had plaats gevonden.
Op grond van dit onderzoek mag worden verondersteld, dat het
gewas in hoofdzaak aangewezen is op het water, dat zich in den
grond min of meer in de nabijheid der wortels bevindt. Van een
transport van water uit de verzadigde gedeelten van den grond
naar onverzadigde plaatsen is onder de gegeven omstandigheden
nauwelijks sprake. Wij komen dus tot de conclusie, dat slechts de
binnen de wortelruimte aanwezige hangwatervoorraad voor de
wortels beschikbaar is en dat hiervan des te meer door het gewas
wordt opgenomen, naarmate een dichter wortelnet tot stand komt.
In het denkbeeldige geval, dat het wortelnet van het centrum tot de
periferie overal de maximale dichtheid vertoont, zoodat in alle deelen
van het wortelstelsel de uitputtingsgrens kan worden bereikt, zou de
beschikbare hoeveelheid water berekend kunnen worden uit het verschil tusschen het bedrag der hangwaterverzadiging en de „uitputtingsgrens" cenerzijds en het volume van het wortelstelsel anderzijds. In elk geval blijkt uit dit voorbeeld de groote beteekenis van
een rijk vertakt, diepgaand en omvangrijk wortelnet op gronden, die
hoog boven het grondwater zijn gelegen.
,
De vraag rijst, in hoeverre de hangwatervoorraad in hoog gelegen
gronden voldoende is om in een drogen zomer in de waterbehoefte
der gewassen te voorzien. Een globale berekening, die ik aan
Baumann (1936) ontleen, kan op dit punt eenig licht ontsteken.
In een humusarmen zandgrond werd door dezen auteur uit het
verschil tusschen de herhaaldelijk waargenomen maximale en minimale watergehalten berekend, dat er, wanneer er gedurende de
vegetatieptriode der gewassen geen regen valt, tot een diepte van
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1.60 ni (d.i. de diepte, die verscheidene gewassen met hun wortels
bereiken) slechts 14 cm water beschikbaar is, dat van vroegere
regens in den grond is achtergebleven.
Wordt op zulk een grond in het voorjaar haver gezaaid, dan vinden de wortels den grond, dank zij de herfst- en winterregens, tot
op groote diepte met haugwatcr verzadigd. Bereiken de wortels
uiteindelijk een diepte van 1.60 m en is de wortelvertakking voldoende, dan is — indien er al dien tijd geen regen valt — 14 cm
water voor de haver beschikbaar, hetgeen overeenkomt met een bedrag van 1.4 nn'llioen liter per ha. Xu is het waterverbruik van
haver aanmerkelijk grooter. Stellen we dit met Baumann op 4^/2millioen liter per ha, dan is er een tekort van 3.1 millioen liter, dat
door de zomerregens moet worden aangevuld. Daar er in Nederland
van Maart tot half Augustus gemiddeld ongeveer 30 cm regen valt,
behoeft in een normalen zomer op hoog gelegen humusarme zandgronden niet voor watergebrek te worden gevreesd, indien de
wortels tot een diepte van 1.60 111 of meer in den grond dringen en
zich tot die diepte intensief vertakken. Veronderstellen wij, dat de
wortels minder diep gaan. b.v. tot 40 cm beneden het maaiveld, dan
is echter slechts 3^2 cm hangwater beschikbaar, waardoor het gewas voor niet minder dan 41J^ cm op de zomerregens is aangewezen,
een voorwaarde waaraan slechts bij hooge uitzondering in regenrijke zomers wordt voldaan. Humusrijke zandgronden en kleigronden hebben — de laatste wegens het hooge gehalte aan afslibbare deelen — voor het gewas het voordeel, dat hierin een veel
grootere reserve aan hangwater beschikbaar is, zoodat het gewas in
geringere mate afhankelijk is van den regenval. Voor een kleigrond wordt door Bauinaiui opgegeven, dat hierin tot een diepte
van 1.60 m minstens 25 cm hangwater beschikbaar is, zoodat er in
de groeiperiode van de haver slechts hoogstens 20 cm regenwater
door de wortels opgenomen behoeft te worden, om in de maximale
waterbehoefte van dit gewas te voorzien. Hierbij moet bedacht
worden, dat het grondwater in kleigrond in de fijne capillairen zoo
hoog kan opstijgen, dat men hier, zelfs bij een lagen grondwaterstand, min of meer met een continue watervoorziening vanuit het
grondwater via de capillaire zone te doen heeft.
Met deze cijfers heb ik een idee willen geven van de beteekenis
van een grooten hangvvatervoorraad en een diepe beworteling voor
de watervoorziening van het gewas. In werkelijkheid is de zaakniet zoo eenvoudig als zij hier wordt voorgesteld. Zoo hebben wij
stilzwijgend aangenomen, dat de wortels volledig kunnen beschikken over den regen, die er gedurende de zomermaanden valt. Dit is
echter slechts tot op zekere hoogte juist. In de eerste plaats kan er
rechtstreeks door verdamping water uit den bovengrond ontwijken,
b.v. wanneer de grond nog slechts gedeeltelijk door het gewas wordt
bedekt. Anderdeels kan het regenwater zoo diep in den grond dringen, dat het buiten het bereik van de wortels komt. Wanneer nog
slechts weinig wortels gevormd zijn, zal de ondergrond nog grootendeels met water verzadigd zijn, waardoor het regenwater voor een
deel naar diepere bodemlagen kan doorsijpelen. Zijn er in den grond
wormgangen, spleten e.d. voorhanden, dan is de kans groot, dat het
water gedeeltelijk langs deze gangen omlaag zakt zonder door de
wortels in voldoende mate te worden opgenomen.
Ook de veronderstelling, dat graanplanten in staat zijn in een
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humusarnien zandgrond tot op groote diepte een dicht wortelnet
tot ontwikkeling; te brengen, is niet in overeenstemming met de
werkelijkheid.
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Fig. 3.
Tarwe op een perceel zandgrond te Opende. Links in een „oude voor", die tot op
groote diepte humus bevatte. Rechts op een gedeelte, waar de humeuze laa;j
slechts 20 cm dik was.

De vvortelontwikkeling laat in een humusarmen zandgrond bij
onvoldoenden regenval vaak zeer te wenschen over, zooals ons in den
drogen zomer van 1939 *) o.m. is gebleken op een perceel zandgrond
te Opende, dat begroeid was met zomertarwe, die in hooge mate
van de droogte had geleden. Bij onderzoek bleek, dat de wortels
*) In dezen zomer is er in het noorden des lands op vele plaatsen van
April af tot aan den oogst der graangewassen practisch geen regen gevallen.

maximaal niet dieper gingen dan 50 à 70 cm, en dat alleen in den
humusrijken bovengrond tot een diepte van 20 à 40 cm een dichte
beworteling tot stand was gekomen. De~wortels in den hunnisarmen
ondergrond waren slechts met korte zijwortels van de ie orde bezet, zoodat aangenomen mag worden, dat hun aandeel aan de
wateronttrekkir.g zeer gering is geweest in vergelijking met de
wortels in den humeuzen bovengrond, die lange, twee- tot drievoudig vertakte zijwortels hadden gevormd. Hoewel de wortels
maximaal een diepte van 50 à 70 m bereikten, heeft de ,.werkzame
diepte" (de diepte, die door de hoofdmassa van het wortelstelsel
wordt bereikt) al naar de dikte van de huniuslaag slechts 20 à 40 cm
bedragen. Naarmate de huniuslaag dikker was en de werkzame
c';epte der wortelstelsels dienovereenkomstig toenam, werd de
plantengroei merkbaar beter, wat niet wegnam, dat, te oordeelen
naar de grootte der planten, een huniuslaag van 40 cm zeker niet
voldoende was om een maximale opbrengst te geven.
Over het perceel liepen echter enkele strooken van eenige meters
breedte, waar het gewas zeer gunstig afstak bij de omgeving. Bij
onderzoek bleek, dat hier, lang geleden, slooten waren gegraven, die
later — eveneens vele jaren geleden — met humusrijkeren bovengrond waren gevuld. In deze ,,oude voren" reikte de humus tot een
diepte van circa I m en vertoonden de wortels tot dezelfde diepte
een intensieve vertakking. Ondanks den zeer geringen regenval in
den zomer van 1930. had de tarwe in de oude voren geen last van
droogte gehad. De planten waren hier krachtig tot ontwikkeling
gekomen.
' n f'fJ- 3 ' s links, het wortelstelsel der tarweplanten in de oude
voor en rechts de wortelontwikkeling buiten de voor afgebeeld. De
dikte van de huniuslaag, die overeenkomt met de werkzame diepte
van het wortelstelsel, is met een stippellijn aangegeven, terwijl de
ontwikkeling der planten boven den grond eveneens met een stippellijn is aangeduid.
TABEL 1.
Beworteling van tarwe op een perceel zandgrond te Opende.
De worteldichthcid is opgegeven in mg droge wortels per dm" grond.
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In tabel I is de dichtheid van de beworteling in de diverse bodemlagen, zoowel in als buiten de voor, opgegeven in mgr droge wortels
per dm3 grond. De waarnemingen buiten de voor werden gedaan op
eenplek, waar dehumushoudende grond zich uitstrekte tot een diepte
van 40 cm, al was het humusgehalte beneden de bouwvoor hier
aanmerkelijk lager dan in de voor. In de tabel is de diepte, waartoe
de humus buiten de voor reikte, met streepjes aangegeven. In de
voor strekte de humus zich wederom tot een diepte van 1m uit. Uit
de in tabel opgegeven humusgehalten van den grond blijkt, dat er,
behoudens eenige niet ter zake doende, verklaarbare afwijkingen,
een duidelijk verband bestaat tusschen het humusgehalte en de
wortelontwikkeling.Bovendienwerddewatercapaciteit van den grond
in de diverse bodemlagen op-het laboratorium bepaald in glazen
kroesjes met poreuzen bodem, waarin water werd opgezogen, waarna
het overtollige water werd verwijderd, door de kroesjes te laten uitlekken. De op deze wijze bepaalde watercapaciteit komt niet overeen
met de maximale hoeveelheid water, die de grond in natuurlijken
toestand vasthoudt. Wij hebben deze getallen slechts in de tabel opgenomen, om een idee te geven van het groote verschil in waterbindend vermogen tusschen den humeuzen en den humusarmen
grond.
Omtrent de pil van den grond kan nog worden vermeld, dat deze
bij beide objecten in de bouwvoor circa 6 bedroeg en in de laag van
18—30cm 4.9. Degrond was echter inde voor beneden 30 cm zuurder (pil gemiddeld 4.3) dan buiten de voor (pHgemiddeld5.3).Dat
er in den ondergond van de voor een zooveel rijkere wortelontwikkeling tot stand is gekomen, kan dus zeker niet aan de pil worden
toegeschreven, daar men in dezen zuren ondergrond eerder een geringere wortelontwikkeling zou mogen verwachten.
De conclusie ligt dus voor de hand, dat de humus een gunstigen
invloed opden wortelgroei en de wortelvertakking heeft uitgeoefend,
waarbij eenerzijds gedacht moet worden aan het grootere waterbindend vermogen van den humusrijkeren grond, waardoor meer
water voor den wortelgroei beschikbaar is geweest, anderdeels aan
de gunstige werking van den humus op de bodemstructuur, waardoor met de watervoorziening ook de luchttoetreding is verbeterd.
Onwillekeurig denkt men hierbij aan de mogelijkheid, dat de losse
structuur, die de grond na het dicht maken van de voor moet hebben
bezeten, door de jaren heen behouden is gebleven. Hier staat echter
tegenover, dat het dichten van de voor zeer lang geleden heeft plaats
gevonden en dat ook in den ongeroerden grond buiten de voor een
duidelijk verband tusschen de werkzame diepte der wortels en de
dikte der humeuze laag werd vastgesteld.
Een andere vraag is, of de gebrekkige ontwikkeling der planten
buiten de voor wel uitsluitend aan watergebrek mag worden toegeschreven. Het is n.l. niet ondenkbaar, dat de planten in de voor
voedingszouten aan den ondergrond hebben onttrokken en dat de
krachtige ontwikkeling der planten voor een deel aan deze omstandigheid moet worden toegeschreven. Bij vroegere wortelproeven is mij n.l. gebleken, dat het gewas aanzienlijke hoeveelheden voedingszouten aan den ondergrond kan onttrekken, wanneer
deze in de diepere bodemlagen voorhanden zijn, en dat de groei
en de opbrengst der gewassen hierdoor kan worden verhoogd,
indien de bouwvoor onvoldoende is bemest. In werkelijkheid is
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echter de ondergrond, in vergelijking met de bouwvoor, in den
regel arm aan plantenvoedsel. Bovendien werd op bet onderzochte
perceel in minder droge jaren geen verschil in groei in en buiten
de voren waargenomen. Wel is waar zullen in nattere jaren de
wortels buiten de voor dieper in den ondergrond doordringen dan
in 1939 het geval was, maar het is moeilijk aan te nemen, dat
onder deze omstandigheden in den ondergrond een even groote
worteldichtheid wordt bereikt als in den humusrijkeren ondergrond. Toch kan de mogelijkheid, dat in 1939 de voedselvoorziening der planten in de voor wegens de diepere beworteling beter
is geweest dan buiten de voor niet geheel van de hand worden
gewezen. De mestzouten liggen in den grond meestal grootendeels
zeer oppervlakkig in de bouwvoor opgehoopt en het is niet ondenkbaar, dat deze bovenste laag van den grond in den drogen zomer
van 1939 dermate is uitgedroogd, dat de voedselopname hieronder geleden heeft. De watervoorziening heeft echter in den
zomer van 1939 zoodanig in het minimum verkeerd, dat de slechte
groei der planten buiten de voor wel in eerste instantie aan watergebrek mag worden toegeschreven.
Bedenken wij, dat het grondwater op het onderzochte gedeelte
van het 'perceel zeer laag stond, zoodat het gewas in dezen regenarmen zomer geheel op het hangwater was aangewezen, dan wordt
door dit geval heel duidelijk het belang geïllustreerd van een diepgaande en rijk vertakte beworteling in den ondergrond, wanneer
er tijdens de ontwikkeling van het gewas weinig of geen regen
valt. Xiet alleen hebben de planten in de voor geprofiteerd van
de rijkere beworteling in den humeuzen ondergrond, doch ook van
de omstandigheid, dat er wegens het hoogere humusgehalte aanmerkelijk meer water voor de wortels beschikbaar is geweest dan
in den humusarmen ondergrond buiten de voor.
Aan deze beide omstandigheden moet het -in hoofdzaak worden
toegeschreven, dat een werkzame worteldiepte van 1 m in de voor
voldoende is geweest om een normale ontwikkeling van het gewas mogelijk te maken {fig. j ) .
Uit deze waarnemingen kan de gevolgtrekking worden gemaakt,
dat het voor gewassen, die op hoog gelegen of diep ontwaterde
gronden worden verbouwd, in droge jaren nadeelig is, wanneer
de omstandigheden in den ondergrond een krachtigen wortelgroei
in den weg staan. Op het tarweperceel te Opende was het de
humusarmoede, die remmend werkte op de wortelontwikkeling in
den ondergrond. In andere gevallen kan een te hooge zuurgraad
beneden de bouwvoor oorzaak zijn, dat de wortels zich niet voldoende in den ondergrond kunnen uitbreiden. Vooral bij zuurgevoelige gewassen, zooals bieten, boonen, lucerne e.d., kan dit
in droge tijden tengevolge hebben, dat onvoldoende water uit den
ondergrond kan worden opgenomen. Door den ondergrond te bekalken, kan dit euvel worden verholpen. Bij watercultuurproeven
is mij gebleken, dat de pH-stijging, die door de bekalking wordt
teweeggebracht, den groei en de vertakking der wortels bevordert,
waardoor het totale waterabsorbeerende oppervlak der wortels
wordt vergroot en een grootere hoeveelheid water en voedingszouten opgenomen kan worden. Door bekalking wordt echter ook
de structuur van den grond verbeterd, hetgeen eveneens gunstig
werkt op de ontwikkeling en de activiteit van het wortelstelsel.
128

Er kunnen in den grond ook mechanische oorzaken zijn, die
het indringen der wortels in den ondergrond belemmeren of zelfs
onmogelijk maken. Een ploegzool b.v. kan zoo stijf zijn, dat de
gewassen er niet doorheen kunnen dringen en daardoor van den
watervoorraad in den ondergrond worden uitgesloten. Niet alle
gewassen reageeren hierop in gelijke mate. Zoo kan lucerne nog
door een stijve laag heendringen, waar onze graangewassen hiertoe niet meer in staat zijn, wat niet wegneemt, dat er ook aan
het groeivermogen van lucernewortels grenzen zijn gesteld.
Op dal- en roodoorngronden treft men niet zelden onder de
bouwvoor horizontaal gelaagd veen (z.g. spalterveen) aan, dat de
wortels verhindert in den ondergrond door te dringen. Wij verwijzen hiervoor naar de geheel links afgebeelde wortels in fig. 4.
.1
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Fig. 4.
Groot verschil in de beworteling van rogge op verschillende grondsoorten. Het
grondwater is met een arceering aangegeven. Boven den grond vertoonde het
gewas op deze gronden geen noemenswaardige verschillen.

Het betreft hier de beworteling van volwassen roggeplanten op
een dalgrondperceel te Sappemeer. In de holten tusschen de platen
van het horizontaal gelaagde veen zijn de wortels over lange
afstanden in horizontale richting verder gegroeid zonder — op
een enkele uitzondering na — den ondergrond te bereiken. Niettegenstaande de lage ligging van dit perceel heeft het gewas er
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in droge zomers last van droogte. Eer. soortgelijk geval nam ik
waar op een roodoorngrond te Opuieeden, waar onder de bouwvoor, die uit klei bestond, een stijve laag plaatveen voorkwam,
die het den wortels onmogelijk maakte in den vochtigen ondergrond door te dringen. Daar de spalter het opstijgen van water
naar de bouwvoor verhinderde en het wortelstelsel tot de bouwvoorlaag beperkt bleef, werd in droge jaren veel last van droogte
ondervonden. O]) het betreffende bedrijf is dit euvel verholpen
door het veen tot op groote diepte „om te zetten", liet plaatveen
werd hierbij naar de diepte verplaatst, waarna de bouwvoor weer
op haar oude plaats werd teruggebracht.
In fig. 4 is tevens de beworteling afgebeeld van volwassen
roggeplanten op zavel- en eschgrond, om een idee te geven van
liet groote aanpassingsvermogen, dat de wortels ten opzichte van
de bodemgesteldheid aan den dag leggen. De doelmatigheid van
deze aanpassing blijkt vooral hieruit, dat in deze drie gevallen de
rogge goed tot ontwikkeling was gekomen. De waarnemingen
werden echter gedaan in den zomer van 1937, die gekenmerkt
was door een rijken en vrij regelmatigen regenval, zoodat de rogge
onder gunstigere omstandigheden tot ontwikkeling is gekomen dan
de tarweplanten in Opende in den drogen zomer van 1939. Een
ander verschil met de tarwe is, dat het grondwater, dat in fig. 4
gearceerd is aangegeven, in den dal- en zavelgrond vrij hoog
stond. Alleen op den esch stond het grondwater zeer diep onder
het maaiveld. Doordat de eschgrond tot op groote diepte veel
humus bevatte, is er een vrij dichte en diepe beworteling tot stand
gekomen, die echter in den betreffenden zomer meer water tot
haar beschikking heeft gehad dan in een drogen zomer het geval
geweest zou zijn. Opmerkelijk is, dat de beworteling in den zavelgrond een geheel ander beeld vertoont. De wortels gaan hier
minder die]) dan in den eschgrond, hetgeen verband houdt met de
capillaire opstijging van het grondwater. In de capillaire zone geraakt n.l. op een zekere diepte het luchtgehalte in het minimum.
Soms is er in deze zone dicht bij het phreatisch oppervlak nog
voldoende lucht aanwezig om een doorgroeien der wortels tot aan
het grondwater mogelijk te maken. Een andere maal komt de wortelgroei in de capillaire zone reeds op een zekeren afstand van het
phreatisch oppervlak tot stilstand, zooals blijkbaar in den zavelgrond het geval is geweest. Het wortelstelsel op den zavelgrond
is voorts gekenmerkt door een zeer ijle structuur, die toegeschreven
moet worden aan de omstandigheid, dat de wortels voor hun groei
over veel water konden beschikken. Ook de bovengrond heeft,
dank zij den vrij regelmatigen regenval in de groeiperiode van het
gewas, steeds in een gunstigen vochttoestand verkeerd. Aangenomen mag worden, dat het vochtgehalte, behoudens tijdelijke
dalingen, aan den hoogen kant is gebleven, zooals bij het graven
van het profiel dan ook duidelijk werd waargenomen. Zooals in
den aanvang reeds werd opgemerkt, kan bij een dergelijken vochttoestand, wanneer het optimum voor den wortelgroei is overschreden, een matige wortelontwikkeling tot stand komen, die
echter met een krachtige ontwikkeling der spruiten, d.i. een hoog
spruit-wortelquotient, gepaard gaat. Uit onderzoekingen van
•Boonstra (1934) niet erwten is gebleken, dat de wortels in dat
geval een groote activiteit bij de water- en zoutopname ontplooien,
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zoodat een geringe wortelontwikkeling onder deze omstandigheden
niet als een ongunstig verschijnsel mag worden beschouwd.
Minder gunstig voor het gewas is de beworteling in den dalgrond, daar deze — zooals reeds werd besproken — door een
spalterlaag in liaar groei werd belemmerd. Spalter, knik en andere
ondoordringbare lagen zijn, wanneer ze betrekkelijk dicht onder
de bouwvoor zijn gelegen, om tweeërlei redenen schadelijk voor
liet gewas. Vooreerst worden de wortels verhinderd in den ondergrond door te dringen, waardoor in droge tijden last van droogte
wordt ondervonden, terwijl anderzijds in een periode van overvloedigen regen het gevaar bestaat, dat de wortels in den bovengrond, wanneer duze oververzadigd raakt met water, niet meer
normaal kunnen functionneeren.
Hieruit volgt, dat harde, voor wortels ondoordringbare lagen
des te schadelijker zijn voor het gewas, naarmate zij dichter bij
de oppervlakte zijn gelegen. Dat dit inderdaad het geval is, blijkt
lut
f'ff- 5' waarin haverplanten zijn afgebeeld van een j)erceel
zandgrond te Opende, waar het gewas in den zomer van 1939

Fig. 5.
Haverplanten afkomstig van goede, minder goede en slechte plekken op een zandperceel te Opende in verband met de meer of minder diepe ligging der oerbanken.
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in ernstige mate van de droogte had geleden, doordat vrij dicht
onder de bouwvoor verscheidene onder elkaar gelegen oerbanken
voorhanden waren, waarvan de bovenste zoo stijf was, dat de
wortels deze niet hebben kunnen doorbreken.
De plant, die in fig. 5 geheel rechts is afgebeeld, is echter normaal tot ontwikkeling gekomen. Deze maakte deel uit van een
strook planten, die zeer gunstig bij de omgeving afstak. Aan
weerszijden van deze strook werd het gewas geleidelijk slechter
en bij onderzoek bleek, dat de bovenste oerbank, die zich onder
de goede strook op groote diepte bevond, meer en meer de oppervlakte naderde, tot tenslotte de toestand werd bereikt, die in fig. ï
de 2e plant van links te zien geeft. Tot aan de bovenste oerbank
toe was de bovengrond tamelijk rijk aan humus, zoodat de wortels
zich hierin rijkelijk hebben kunnen vertakken. Bij de middelste
plant van fig. 5 was de bovenste oerlaag door een onbekende
oorzaak plaatselijk onderbroken. Hier hebben eenige wortels kans
gezien tot de 2e oerlaag door te dringen. De rijke vertakking
dezer wortels tusschen de Ie en 2e oerlaag houdt verband met de
omstandigheid, dat daar ter plaatse ook de humus naar de 2e oerlaag was uitgezakt.
Op een ander gedeelte van hetzelfde perceel bevonden zich te
midden van het slechte gewas enkele scherp liegrensde, goede
plekken van ongeveer 5 m in het vierkant, waar de haver hoog
boven de omgeving uitstak en blijkbaar in het geheel niet onder
de droogte had geleden. Ken nader onderzoek wees uit. dat op de
goede plekken lang geleden een kuil was gegraven tot een diepte
van 1.20 111en dat deze daarna met humusrijken bovengrond was
gevuld. De twee meest Hnksche planten in fig. 5, die op deze
situatie betrekking hebben, geven een beeld van het groote verschil in beworteling, dat in en buiten den kuil werd waargenomen.
Tn den kuil komt de werkzame diepte van het wortelstelsel overeen met de dikte van de humuslaag, terwijl de wortels buiten den
kuil niet dieper zijn gegaan dan 34 cm, omdat ze op het harde
oerzand zijn afgestuit. Dit laatste is ook afgebeeld in ƒ117. 6. Men
ziet hier de haverwortels, buiten den kuil, nadat de grond was weggespoeld. De oerbank is nog aanwezig, doordat deze bij het spoelen
aan den waterstroom weerstand heeft geboden.
De bank is op verschillende plaatsen gebroken door de naalden, die
vooraf in den grond waren gedrukt om de wortels tijdens het spoelen
op hun plaats te houden. In natuurlijken toestand vormde deze bank
een ononderbroken laag, die het doorgroeien der wortels naar
diepere Ingen verhinderde.
Zoowel in den kuil als daarbuiten werden de worteldichtheid, het
humusgehalte, de watercapaciteit en de pH in de diverse bodemlagen
bepaald. Daar tusschen deze grootheden een soortgelijk verband
werd vastgesteld als in tabel 1, laten wij deze cijfers hier achterwege. De beworteling der haverplanten in den kuil (fig. 5) vertoont
ongeveer hetzelfde beeld als die der tarweplanten in de oude voor
(fig. l). In beide gevallen is de diepe beworteling en de rijke wortelvertakkiug in den ondergrond in hoofdzaak te danken geweest aan
den humus, die tot op groote diepte in den grond aanwezig was. Was
er in den kuil slechts weinig humus voorhanden geweest, dan zou, te
oordeelen naar de op het tarweperceel opgedane ervaring, de wortelontwikkeling in den ondergrond,mede in verband met den geringeren
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hangwatervoorraad, ontoereikend zijn geweest om in de waterbehoefte der haverplanten te voorzien. liet breken van een oppervlakkig gelegen, harde laag waarborgt dus niet, dat er in den
ondergrond een rijke wortelontwikkeling tot stand komt. Wanneer
een zandige ondergrond te weinig humus bevat resp. een slechte
structuur bezit, of wanneer de ondergrond te nat, te stijf of te zuur
is, dan ishet twijfelachtig, of de wortels na het breken van de harde
laag wel in den ondergrond zullen doordringen, al zullen ver-,
schillende gewassen op deze omstandigheden uiteraard ongelijk

Fig. 6.
Wortels van haver op een slechte plek van hetzelfde perceel als in (ig. 5, waar op
een diepte van 34 cm onder het maaiveld een stijve oerzandlaag voorkwam, die het
indringen der wortels in den ondergrond verhinderde.
(De breuken in deze bank zijn bij het spoelen opgetreden).

reageeren. In elk geval is, met het oog op de watervoorziening van
het gewas een nader onderzoek van den ondergrond steeds gewenscht. Bij dit grondonderzoek zal tevens aandacht geschonken
moeten worden aan het gehalte aan afslibbare deelen, daar dit eveneens van grooten invloed is op de wortelontwikkeling en de watervoorziening der gewassen.
Wanneer wij het bovenstaande nog eens kort samenvatten, dan
kunnen wij zeggen, dat een diepe ontwatering van den grond, wanneer deze laatste in goeden toestand verkeert, het voordeel heeft,
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(lat de wortels voldoende zuurstof beschikbaar hebben voor hun
»roei en voor de opname van water en .yoedingszouten uit den grond.
.Zijn echter de omstandigheden in den ondergrond ongunstig voor
den wortelgroei, dan bestaat het gevaar, dat de hangwatervoorraad
onvoldoende kan worden benut. Dit gevaar is het grootst op lichte,
humus- en leemarme gronden, daar hierin minder water voor de
wortels beschikbaar is dan op gronden, die rijker zijn aan humus of
afslibbare deelen. Bij onvoldoende doorworteling van den ondergrond is het gewas, vooral op hoog gelegen zandgronden, in hooge
mate aangewezen op den regen, die er in de vegetatieperiode van
het gewas valt, zoodat perioden van droogte minder goed doorstaan
kunnen worden. Is op zandgrond tot o]) grootc diepte humus aanwezig, dan komt er, zooals wij gezien hebben, bij tarwe, haver en
rogge een diepgaand en rijk vertakt wortelstelsel tot ontwikkeling,
dat voldoende water uit âen grond kan opnemen om zelfs in een
drogen zomer in de waterbehoefte van het gewas te voorzien.
Wintergranen hebben in dit opzicht een voorsprong boven zomergranen, daar zij, wanneer de groeiomstandigheden in den ondergrond gunstig zijn, wegens de langere vegetatieperiode met hun
worteis doorgaans een grootere diepte bereiken. Ken gewas als
lucerne, dat onder gunstige omstandigheden een rijke beworteüng
in den ondergrond tot stand brengt, vertoont, dank zij deze eigenschap, op diep ontwaterde gronden een grootere resistentie tegen
droogte.
Er zijn echter planten, die niet bij machte zijn, een krachtig
wortelstelsel in den ondergrond tot ontwikkeling te brengen, hetzij
doordat de groeiomstandigheden voor de wortels in den ondergrond
niet optimaal zijn dan wel, doordat deze planten van nature een
beperkt bcwortelingsvermogen bezitten. Bij deze planten dreigt,
vooral in droge zomers, een watertekort, waarin voorzien kan worden door den grondwaterstand tot een zoodanige hoogte op te
voeren, dat de wortels de capillaire zone kunnen bereiken en via deze
zone grondwater kunnen opnemen. Zoo is, om maar eens een voorbeeld uit den tuinbouw te noemen, bij bolgewassen, die met hun
wortels minder diep gaan dan het meerendeel der landbouwgewassen, een betrekkelijk hooge grondwaterstand (circa 60 cm beneden
liet maaiveld) noodzakelijk, om de cultuur te doen slagen. Prof.
Blaaiav (1938), die de beworteling der bolgewassen in verband met
den grondwaterstand nauwkeurig heeft bestudeerd, heeft bij Gertrudehyacinten, die in grof duinzand werden gekweekt, gevonden,
(iat bij een waterstand van 50 en 60 cm beneden het maaiveld verscheidene wortels tot aan het phreatisch oppervlak, dus tot een diepte
van 50 resp. 60 cm. waren doorgedrongen, terwijl de wortels bij
een waterstand van 80 cm niet dieper- waren gegaan dan 60 cm
(d.i. dezelfde diepte, die door de wortels bij een waterstand van
60 cm werd bereikt). Bij een grondwaterstand van 80 cm was slechts
een deel der wortels over een kleinen afstand in de capillaire zone
doorgedrongen, zoodat de wortels in hoofdzaak op den hangwatervoorraad boven het capillaire gebied waren aangewezen. Voor
de watervoorziening der wortels bleek dit ontoereikend te zijn, want
de opbrengst (de gewichtsvermeerdering der bollen) was bij een
waterstand van 80 cm aanmerkelijk kleiner dan bij een waterstand
van 60 cm.
Wij zien hier het verschijnsel, dat de wortels bij een waterstand
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van 50 cm door het grondwater worden tegenhouden, terwijl zij bij
een waterstand van 80 cm hun groei reeds circa 20 cm boven het
phreatisch oppervlak hadden beëindigd, niettegenstaande de omstandigheden in de capillaire zone, blijkens het gedrag der wortels
bij de beide hoogere waterstanden, niet ongunstig was voor den
wortelgroei. Men krijgt hier sterk den indruk, dat het bewortelingsvermogen der hyacinthen onder de gegeven omstandigheden ontoereikend is geweest, om de planten, bij een waterstand van 80 cm
beneden het maaiveld, voldoende van liet water in de capillaire zone
te laten profiteeren. Het geringe bewortclingsvermogen bleek ook
hieruit, dat door verlaging van het phreatisch oppervlak van 60 tot
80 cm in den loop van het seizoen, geen langer uitgroeien der wortels
kon worden teweeggebracht.
De vraag rijst, of soortgelijke verschijnselen ook bij landbouwgewassen zijn waargenomen. Over het algemeen kunnen de akkerbouwgewassen onder gunstige omstandigheden met hun wortels zoo
diep in den grond doordringen, dat een hooge grondwaterstand
minder noodzakelijk en vaak minder gewenscht is, daar een hoog
grondwaterniveau, vooral op zwaardere gronden, het gevaar
meebrengt, dat de zuurstofvoorziening der wortels in het minimum geraakt.
Bij vlas hebben wij echter den indruk gekregen, dat dit gewas op
zavelgrond in droge zomers geen diepe ontwatering kan verdragen
en dat dit verband houdt met het geringe bewortclingsvermogen
dezer planten in den ondergrond. In 1939 werd op een met vlas bebouwd zavelperceel in I'ieterburen waargenomen, dat dit gewas op
het hoogste gedeelte van den akker in ernstige mate onder de
droogte had geleden, terwijl de planten op de veel lager gelegen
wendakkers aanmerkelijk beter stonden, niettegenstaande de bodemstructuur hier te wenschen overliet. De volwassen planten hadden op
de wendwakkers een lengte van gemiddeld 90 cm, terwijl het grondwater 95 cm beneden het bodemoppervlak stond. Op het hoogere
gedeelte van het perceel waren de planten 60 à 65 cm lang bij een
grondwaterstand van minstens 1.50 m onder het maaiveld. Bij de
bestudeering van het bodemprofiel viel het op, dat de grond op de
wendakkers direct onder de bouwvoor naar de diepte toe geleidelijk
vochtiger werd. De werkzame diepte der wortelstelsels bedroeg hier
35 cm ; slechts enkele wortels waren tot een diepte van 55 cm doorgedrongen, waar de grond zoo nat werd, dat van een verder indringen der wortels geen sprake meer kon zijn. Uit het vochtgehalte en
de watercapaciteit, die in de diverse bodemlagen werd vastgesteld,
kon worden afgeleid, dat de ondergrond op de wendakker, zelfs
direct onder de bouwvoor. veel meer water voor de wortels beschikbaar had dan op het hoogere gedeelte van het perceel. Klaarblijkelijk
hebben de wortels op den wendakker zich voor een deel in de
capillaire zone uitgebreid, terwijl zij hoogerop in hoofdzaak op het
hangwater waren aangewezen. Weliswaar drongen de wortels op
het hoogere gedeelte van den akker tot een diepte van 90 cm in den
grond door, doch de hoeveelheid wortels was beneden 50 cm zoo
gering, dat de wateronttrekking aan de diepere bodemlagen naar
alle waarschijnlijkheid van geringe beteekenis is'geweest.
Dat een ondiepe beworteling een verhooging van den grondwaterstand noodzakelijk maakt, kan overtuigender op grasland worden
bewezen. Zooals bekend is, zijn de wortels der grassen, vooral op
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oud »raskind, in hoofdzaak in de laag van o tot circa 5 cm geconcentreerd. Naar de diepte toe neemt de worteldichtheid in den regel
zeer snel af, zoodat slechts weinig wartels de diepere hodemlagen
hereiken. Hoewel de heworteling in den ondergrond op verschillende
graslanden, naar gelang van de grondsoort en van den ouderdom
resp. de behandeling van de grasmat, zeer ongelijk kan zijn en de
maximale worteldiepte niet zelden vrij aanzienlijk is, hebben we
toch in den regel beneden 10 à 20 cm onder het maaiveld met een
ijle heworteling te maken.
Het is te verwachten, dat grasland bij een lagen grondwaterstand
des te beter tegen droogte bestand is, hoe dieper de wortels in den
grond dringen en hoe meer deze zich in den ondergond uitbreiden.
Dat dit inderdaad het geval is, blijkt o.m. uit de in de praktijk vaak
opgedane ervaring, dat jong, ingezaaid grasland met zijn betrekkelijk diepe heworteling een grootere resistentie tegen droogte bezit
dan oud grasland, waar de wortels in den regel minder diep gaan.
De urgentie van een hoogen grondwaterstand zal zich, evenals
bij andere ondiep wortelende gewassen, op grasland uiteraard het
sterkst doen gevoelen, wanneer de wortels zich slechts in geringe
mate in den ondergrond uitbreiden. Om dit nader te bevestigen
werd aan het Rijkslandbouw proefstation de heworteling van grasland bestudeerd op klei- en zandgrond in cementen cylinders, waarin gedurende een drietal jaren de grondwaterstand resp. op een
diepte van 20, 50 en 80 cm beneden het maaiveld werd gehandhaafd. Hoewel dit onderzoek nog niet is beëindigd, laten wij hieronder een korte beschrijving volgen van de resultaten, die met
het wortelonderzoek tot dusver werden verkregen ] ) .
De grond der zandcylinders was afkomstig van een perceel grasland in Marum, die der kleicylinders van een graslandperceel te
Holwierde. Op deze graslanden werden cylinders grond uitgegraven, die met zode en al in de cementen buizen werden overgebracht. Xadat de zoden eenige jaren achtereen aan de genoemde
waterstanden blootgesteld waren geweest, werd dit jaar van eenige
zand- en kleicylinders de heworteling in haar geheel vrij ges]x>eld
om een totalen indruk te krijgen van de wortelbeelden bij de
diverse grondwaterstanden. Daarna werden er van de overige
zandcylinders en van enkele kleicylinders laagsgewijze grondmonsters genomen en deze gespoeld teneinde de worteldichtheid
in de opeenvolgende hodemlagen vast te stellen. Daar er op de
cylinders een duidelijke randwerking te bespeuren viel, werden de
grondmonsters uit het centrale gedeelte der cylinders genomen.
De uitkomsten zijn samengevat in tabel 2. Behalve de resultaten
van het eigen onderzoek zijn in de tabel ook de uitkomsten opgenomen van een soortgelijk onderzoek, dat in de jaren 1912 tot
1916 door Qsz'àld (1919) in Zweden op hoog- en laagveen is
verricht, om een idee te geven van de groote variatie in de wortel(ntwikkeling op diverse graslanden.
Op hoogveen is de heworteling van het grasland (links in
tabel 2) in het door Osïwld bestudeerde geval gekarakteriseerd
door een geringe worteldiepte, zelfs bij een grondwaterstand van
80 cm beneden het maaiveld. Bij beide waterstanden zijn de wortels
even diep gegaan, doordat — zooals de schrijver veronderstelt —
') De landbouwkundige resultaten van deze waterstandsproef zullen t.z.t.
worden gepubliceerd in eene verhandeling van de hand van Dr. Frankena.
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T A B E L 2.
Worteldichtlieid op grasland in diverse bodemlagen in verband niet den
grondwaterstand op verschillende grondsoorten.
De worteldichtlieid is opgegeven in mg droge wortels per dm:l grond.
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de stijve, veenige ondergrond een diepe wortelgroei bij alle waterstanden onmogelijk maakte. In overeenstemming hiermee bleek een
hooge waterstand van 20 cm beneden het maaiveld zelfs in natte
jaren de grootste opbrengst te geven. Gemiddeld was de opbrengst
bij een waterstand van 80 cm over de jaren 1912 tot 1916 37%
lager dan de opbrengst bij een waterstand van 20 cm.
Een ander beeld vertoonen de wortelgewichten in de zandcylinders, niet alleen omdat de wortels hier kennelijk dieper gaan
dan in het hoogveen, maar vooral door de ongelijke verdeeling
der wortelmassa in den ondergrond naar gelang van den grondwaterstand. Tusschen de waterstanden 20 en 50 is er in dit opzicht geen groot verschil, maar bij den grondwaterstand 80 is de
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worteldichtheicl tot diep in den ondergrond grooter dan bij de
hoogere waterstanden. Dat neemt niet weg, dat hij bepaling van
de jaaropbrengst van het gesneden gras de wortelontwikkeling in
den ondergrond ook bij den diepsten grondwaterstand onvoldoende is gebleken.
Over de jaren 1938 en 1939, die beide door lange droogteperioden waren gekenmerkt, was n.l. de opbrengst op de onderzochte cylinders bij waterstand 80 gemiddeld 52 % en bij waterstand 50 gemidd. 25 % lager dan bij den hoogsten grondwaterstand.
Gunstiger is de wortelverdeeling in den kleigrond. Bij alle
waterstanden gaan de wortels hier dieper en is ook de worteldichtheid in de diverse bodemlagen (beneden 20 cm) grooter dan in
den zandgrond, liet valt echter op, dat de worteldichtheid bij
waterstand 80, beneden 50 cm, naar het grondwater toe sterk afneemt, niettegenstaande bij waterstand 50 in de laag boven het
grondwater (35—50 cm) een vrij groote worteldichtheid (112 mgr
wortels per dm:1 grond) werd bereikt. Ondanks de betere wortelontwikkeling in den kleigrond in vergelijking met den zandgrond,
werd ook op de onderzochte kleicylinders beide jaren de grootste
opbrengst bij den hoogsten waterstand verkregen. De verschillen
waren echter geringer dan op de onderzochte zandcylinders. Bij
waterstand 80 resp. 50 was de gemiddelde opbrengst over beide
jaren resp. 31 % en 14 % minder dan bij een waterstand van
20 cm onder het maaiveld.
Veel gunstiger is de situatie op het laagveen. Hier ziet men,
vergeleken met ' de worteldichtheidscijfers op zand en klei, een
rijkere wortelontwikkeling in de diepere bodemlagen bij den diepsten grondwaterstand. In overeenstemming hiermee was de optimale grondwaterstand over de diverse jaren gemiddeld lager dan
op hoogveen, zand en klei. Gemiddeld werd n.l. bij een waterstand
van 40 cm beneden het maaiveld de hoogste opbrengst verkregen.
De optimale grondwaterstand varieerde echter sterk met de weersgesteldheid, want in den natten zomer van 1916 was deze veel
lager dan in den drogen zomer van 1914. De verschillen in opbrengst bij de diverse waterstanden waren echter veel geringer
dan bij hoogveen, zand en klei. Gemiddeld gaf laagveen bij een
waterstand 80 een opbrengst, die slechts 10 % lager was dan de
maximale opbrengst, die bij een grondwaterstand van 40 cm over
de jaren 1912 tot 1916 werd verkregen.
Een opmerkelijk verschijnsel, dat bij alle grondsoorten werd
waargenomen, is, dat bij den hoogsten waterstand (20 cm beneden
het maaiveld) een vrij groot aantal wortels over een afstand van
5 à 10 cm in het grondwater is gedrongen, terwijl dit bij de
lagere waterstanden niet of slechts in geringe mate het geval is.
De oorzaak van dit verschijnsel moet nog nader worden onderzocht. Wellicht moet de verklaring, althans voor een deel, hierin
gezocht worden, dat de botanische samenstelling van de grasmat
varieert met den grondwaterstand, in dier voege, dat bij een
hoogen waterstand de hygrophiele, bij lageren waterstand de xerophiele grassen en onkruiden meer op den voorgrond treden. Het
is heel goed mogelijk, dat de hygrophiele grassen hun wortels gemakkelijker in het grondwater kunnen uitzenden.
Wegens de ongelijke samenstelling van het grasdek naar gelang
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van den grondwaterstand, zijn de worteldichtheidscij fers bij de
diverse waterstanden feitelijk niet goed vergelijkbaar. Een andere
storende factor vormen de onkruiden, temeer daar ook deze veelal
ongeljk op den grondwaterstand reageeren. Zoo trad op de kleicylinclers bij de hoogere waterstanden de scherpe boterbloem
(Ranunculus accr), op de zandcylinders bij lageren waterstand
duizendblad (Achillea Millefolium)
op den voorgrond. Hoewel
dus aan de getallen in tabel 2 slechts een globale beteekenis mag
worden toegekend, komt, in aansluiting aan hetgeen hierboven
over de opbrengsten werd gezegd, in de tabel toch wel duidelijk
tot uiting, dat het grasgewas een lagen waterstand des te beter
verdragen kan, hoe meer de wortels zich in de diepere bodemlagen kunnen uitbreiden.
De uitkomsten der worteldichtheidsbepaling op de diverse grondsoorten en de consequenties, die hieruit voor de opbrengst voortvloeien, mogen echter in geen geval worden gegeneraliseerd. Zoo
gaven de zand- en kleicylinders beide de hoogste opbrengst bij
een grondwaterstand van 20 cm beneden het maaiveld, terwijl in
de praktijk, vooral op klei, doorgaans een aanmerkelijk lagere
waterstand wordt verlangd. Zeer waarschijnlijk heeft de bijzonder
stugge klei, waarmee de kleicylinders waren gevuld, den wortelgroei benadeeld. Door Könekamp en König (1929) werd, bij een
waterstandsproef met grassen, in klei een zeer veel rijkere beworteling in den ondergrond aangetroffen dan in zand. In overeenstemming hiermee werd door hen op klei de hoogste opbrengst
b j aanmerkelijk lagere waterstanden verkregen dan op zand. Opgemerkt moet nog worden, dat de in tabel 2 aan Osvald ontleende
wortelgewichten betrekking hebben op grasculturen in vakken, die
slechts enkele jaren oud waren, terwijl onze klei- en zandcylinders
met oude zoden waren begroeid. Daar jong grasland in het algemeen dieper doorworteld is dan oud land, kunnen de wortelgewichten op laagveen in tabel 2 niet zonder meer met die op de
zand- en kleicylinders worden vergeleken.
Wanneer wij ons dus in tabel 2 bepalen tot een vergelijking
van de vvortelgewichten bij de diverse waterstanden en deze getallen in hun geheel overzien, zonder rekening te houden met de
grondsoort, den ouderdom van de grasmat en anderszins, dan kan,
na hetgeen hierboven over de opbrengsten is gezegd, uit de tabel
de conclusie worden getrokken, die voor alle cultuurgewassen geldt,
dat de verdeeling van de wortelmassa in den ondergrond en de
diepte, die de wortels bereiken, aanwijzingen kunnen geven omtrent het niveau, waarop het grondwater moet worden ingesteld
om een behoorlijke watervoorziening van het gewas te verzekeren.
Vertoont een gewas in den ondergrond bij diepe ontwatering
een zeer geringe beworteling, dan is een hooge en goed geregelde
grondwaterstand noodzakelijk. Hoe dieper een gewas wortelt, des
te geringere eischen worden er aan het grondwaterniveau gesteld,
daar de wortels in dat geval over een grooteren hangwatervoorraad
kunnen beschikken. Hierbij moet echter niet zoozeer aan de maximale diepte dan wel aan de werkzame diepte van het wortelstelsel
aandacht worden geschonken.
Ten overvloede moge er op gewezen worden, dat een hoog
grondwaterniveau in het algemeen geen ideale toestand voor het
gewas is, daar hierdoor de zuurstofvoorziening der wortels, vooral
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o p z w a a r d e r e g r o n d e n , in het m i n i m u m k a n g e r a k e n . V e r t o o n t
een g e w a s een g e r i n g e wortelontwikkejing in den o n d e r g r o n d , dan
zal n a g e g a a n moeten w o r d e n , of dit a a n het ^ e w a s zelf dan wel
aan m i n d e r g u n s t i g e o m s t a n d i g h e d e n in den o n d e r g r o n d moet
w o r d e n geweten. Is dit laatste het geval en kan dit euvel door
c u l t u u r m a a t r e g e l e n w o r d e n verholpen, d a n kan m e t een lageren
g r o n d w a t e r s t a n d w o r d e n volstaan.
H o e h o o g het g r o n d w a t e r k a n w o r d e n opgevoerd, zonder schade
te v e r o o r z a k e n aan het g e w a s , is een v r a a g , die eenerzijds met
de g r o n d s o o r t en de doorlatendheid van den g r o n d , anderzijds
met de zuurstofbehoefte van de wortels der b e t r e f f e n d e gewassen
verband h o u d t . Coster ( 1 9 3 2 ) heeft in I n d i ë de z u u r s t o f b e h o e f t e
van de wortels van een g r o o t aantal tropische planten vergeleken
en daarbij g r o o t e verschillen tusschen de divere plantensoorten
vastgesteld. D e planten, die de g e r i n g s t e z u u r s t o f behoef te vertoonden, bleken een drassigen g r o n d het best te k u n n e n v e r d r a g e n .
H e t is dus te verwachten, dat onze culttiurgewassen n a a r g e l a n g
van de zuurstofbehoefte h u n n e r wortels ongelijk o p een h o o g e n
g r o n d w a t e r s t a n d zullen reageeren. D i t probleem is echter bij o n z e
land- en t u i n b o u w g e w a s s e n botanisch n o g onvoldoende onderzocht.
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DISCUSSIE.
Ir. I), v. d. Zee c.L:
Bij het ontwerpen van poldergemalen wordt er van landbouwkundige zijde
steeds op aangedrongen, het toekomstig peil van den polder zeer laag ten
opzichte van het land te ontwerpen, meestal wordt meer dan 1 111 drooglegging gewenscht geacht.
Tot mijn groote verbazing heb ik zoo juist gehoord, dat een grondwaterstand van 30—50 cm beneden maaiveld voor de wortelontwikkeling voldoende is.
Indien deze maat aangehouden kan worden, is eene bemaling voor een
polder, speciaal wat den aanleg der waterleidingen betreft, veel gemakkelijker
en goedkooper aan te leggen, dan op grond van de als regel gevraagde diepe
drooglegging mogelijk zou zijn.
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Bij den genoemden hoogen stand van liet grondwater kan, naar ik vermoed,
voldoende lucht in den grond gebracht worden, door het peil in de slooten
bij tijden hooger en lager te maken en juist in het laagste deel van den
polder, dat is veelal in de nabijheid van het gemaal, wisselt dit peil bijna
steeds, daar bij stilstand van de bemaling een hoog peil ontstaat en na aanzetten van het gemaal door het verval in de waterleidingen een peil, dat
minstens 20 à 30 cm lager ligt, gedurende de werking van het gemaal gehandhaafd blijft.
Dan zou dus met eene drooglegging van 30 cm voor de laagste gedeelten
van den polder volstaan kunnen worden.
Indien ik de mededeelingen van den inleider juist begrepen heb, zou dus
eene belangrijke besparing bij aanleg van bemaling voor verschillende polders
mogelijk zijn.
Anhvoord. De optimale grondwaterstand is ongelijk naar gelang van het
gewas en van den cultuurtoestand, waarin de ondergrond verkeert. Een
algemeen voorschrift voor den besten grondwaterstand is derhalve moeilijk
te geven. Een betrekkelijk hooge waterstand kan gewenscht zijn, wanneer
de wortels zich om een of andere reden niet voldoende in- den ondergrond
kunnen uitbreiden. Ideaal is deze toestand echter niet, omdat de kans op
zuurstofgebrek in de doorvvortelde laag hierdoor wordt verhoogd. Met
wisselende waterstanden moet men voorzichtig zijn, daar een tijdelijke verhooging van den waterstand ongunstig kan zijn voor de beworteling in de
diepere bodemlagen.
Prof. de Vries merkt hierbij nog op, dat het polderpeil er van afhangt
of de polder bouwland dan wel grasland bevat. Voorts kan er verschil zijn
naar de grondsoort, de doorlatendheid en capillaire opstijging enz., waarbij
.men bedenken moet, dat het grondwaterpeil op verschillende hoogte ten
opzichte van het slootpeil zal komen. Verder zijn er dikwijls wenschen, die
meer op gewoonte dan op gedegen kennis der verhoudingen berusten.
De heer H. Lindeman:
Uit de woorden van den heer Goedewaagcn meen ik te moeten opmaken,
dat hij het totaal der wortels als zoodanig neemt en niet gescheiden naaide gewassen, waarvan die wortels afkomstig zijn, dus in dit geval niet
.verdeeld naar grassen en klavers. Dit komt mij minder juist voor in verband
met het uiteenloopend gedrag dezer planten, wat de beworteling betreft. Uit
onderzoekingen op proefvelden is mij herhaaldelijk gebleken, dat de klaverwortels veel dieper in den bodem dringen dan de wortels der meeste grassen.
Men krijgt dus een onjuist beeld, indien men met deze omstandigheid geen
rekening houdt.
Ik ben voorts op grond van waarnemingen« van meening, dat door de
diepe beworteling der klavers bet graslandbestand beter tegen droogte
bestand is en dat hierdoor een belangrijke factor ontstaat ten opzichte der
waterhuishouding van het grasland. Dit klemt m.i. te meer, waar men
tegenwoordig door de rijkelijke stikstofbemesting de grassen tot zeer sterken
groei aanzet en daarmede het klaverbestand onderdrukt. De grassen worden
onder die omstandigheden nog meer in de gelegenheid gesteld ondiep te
wortelen, omdat ze het voedsel niet ver behoeven te zoeken. In tijden van
droogte kan dit, vooral omdat de klavers ontbreken, een nadeel zijn.
Antwoord. Het ligt in de bedoeling, om bij voortzetting van het onderzoek meer rekening te houden met de botanische samenstelling van bet
grasdek, en wel in het bijzonder met de aanwezigheid van klaver, daar deze
wegens den grooteren diepgang der wortels de resistentie van het graslandbestand tegen droogte verhoogt. In de besproken gtevallen was echter het
klavergehalte van het grasbestand zeer gering. Of stikstof inderdaad het
ondiep wortelen der grassen in de hand werkt, zal nader onderzocht moeten
worden, daar hierover in de literatuur verschillende meeningen bestaan.
Ir. O. J. Cleveringa:
Spr., die wortelonderzoekingen in verscheidene honderden profielen heeft
verricht, merkt op, dat zijn waarnemingen steeds hebben bevestigd, dat de
richting van den lengtegroei van de wortels zich vrijwel geheel passief
aanpast aan reeds bestaande kanalen in den grond. Spreker meent dan ook,
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dat o.a. de waarneming van den inleider, dat de lueernewortel van een
.VJarig lucerneveld een gesloten bank zou hebben doorboord, onjuist geïnterpreteerd moet zijn.
Er zijn twee mogelijkheden : óf de bank heeft zich eerst gevormd nadat
de wortel zich reeds door deze zone had ontwikkeld, of in de bank was
reeds een kanaal van een weggerotten wortel of van een worm aanwezig,
zoodat ook de door inleider waargenomen wortel hiervan gebruik kon
maken.
Het breken van banken kan alleen plaats hebben' door diktegroei van
wortels of door biologische invloeden, die optreden, nadat een wortel is
afgestorven en wordt verteerd.
Voor het interpreteeren van dergelijke waarnemingen is het noodig een
grondig landbouwkundig georiënteerd inzicht te hebben in de factoren,
die het dynamisch verloopende structuurproces heblxMi beheerscht vóór en
tijdens de ontwikkeling van het betreffende wortelstelsel. Hieraan is door
spreker blijkbaar geen aandacht geschonken.
Op dezelfde gronden, n.l. dat het wortelstelsel in overwegende mate een
passieve afspiegteling van de structuur vertoont, meent spreker te moeten
betwijfelen of de worteldichtheid in algemeenen zin een maat kan zijn voor
de wateropname van het gewas, zooals door inleider op den voorgrond
wordt gesteld.
Juist omdat de structuur zoo sterk gevarieerd kan zijn, vertoont ook het
wortelstelsel zeer vele variaties, die hieraan zijn aangepast. Slechts in
doorlatende en goed geaëreerde kruimelige gronden vindt men normale
gezonde wortelstelsels .Deze zijn echter in het algemeen gekenmerkt door
een betrekkelijke ijlheid, dus matige worteldichtheid, hetgeen, naar spreker
aanneemt, verklaard kan worden uit de omstandigheid, dat in een dergelijk
ten aanzien van de geheelfe voeding vrijwel ideaal milieu reeds een betrekkelijk beperkt aantal wortels toereikend is om aan alle behoeften van de
plant te voldoen.
Komt de plant daarentegen door storingen in de structuur, die zich dus
ook afspiegelen in den groei van het wortelstelsel, in voedingsmoeilijkheden,
dan blijkt zij hierop veelal te reageeren door een overmatige wortelontwikkeling, en dus door een groote worteldichtheid.
' Dit is ook de verklaring, dat in onze graslanden, die bijna alle een zeer
slechte structuur hebben, in de bovenlagen een zich bijna tot de dichtheid van
een viltlaag ontwikkelend wortelstelsel wordt aangetroffen. Het merkwaardige is nu echter, dat juist deze wortelstelsels niet de grootste worteldichtheid het slechtst in de waterbehoefte van de planten voorzien, omdat
zij in een slechte structuur gebrekkig functionneeren. Dergelijke dicht bewortekle graslanden zijn dan ook juist zeer gevoelig voor droogte. Wij
hebben hier blijkbaar te maken met een ziekelijk verweer van de plant, die
haar leven tracht te redden door een overmatige beworteling.Tn de praktijk
is dit een normaal voorkomend geval.
Spreker meent tevens te moeten weerleggen, dat grassen typische ondiepwortelaars zouden zijn. In gronden met goede structuur vond spreker nog
talrijke graswortels op 1.80 m.
De oorzaak, dat in de praktijk het tegengestelde zoo dikwijls wordt waargenomen is slechts een gevolg van de reacties der graswortels op de zeer
slechte structuur, welke laatste factor echter bij het onderzoek steeds verwaarloosd wordt, zoodat men tot foutieve conclusies komt.
Onder sprekers leiding worden thans in de Graafschap vele proeven
genomen, die de juistheid van deze opvattingen zullen kunnen demonstreeren.
Tenslotte moet spreker aannemen, dat ook de waarnemingen van den
inleider inzake de beworteling van rogge op dalgrond, eschgrond en zavelgrond en die inzake vlas, dat zich beter zou ontwikkelen op den wendakker
dan midden op het perceel, slechts op de juiste wijze kunnen worden geïnterpreteerd na gedetailleerd structuuronderzoek van het profiel en de
daaruit voortvloeiende waargenomen reactie van het wortelstelsel. Een
dergelijk onderzoek zal dan echter tot een waarschijnlijk geheel andere
interpretatie der verschijnselen leiden, waarbij de poging van den inleider
om hierin een direct verband te zien tusschen wortelstelsel en watervoorziening van het gewas wellicht zal moeten worden prijsgegeven.
Tenslotte wil spreker er nog op wijzen, dat droge jaren, zooals 1939. in
den landbouw bekend staan als de meest productieve, althans voor den
akkerbouw. Dit zal, wanneer men, zooals de inleider, direct zoekt naar een
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verband tusschen wortelontwikkeling en watervoorziening moeilijk te verklaren zijn. Volgens dezen gedachtengang zouden waarschijnlijk jaren niet
een ruimen regenval de beste moeten zijn, omdat de watervoorziening bij
een bepaalde wortelontwikkeling dan het best gewaarborgd zou zijn.
Een verklaring is wel te vinden, wanneer men dieper zoekt en in plaats
van het wortelstelsel de structuur van den grond als de primaire en beslissende factor in aanmerking neemt.
Spreker zou er dan ook ernstig voor willen waarschuwen, om waarnemingen aan het wortelstelsel der gewassen te interpreteeren zonder een
diepgaande kennis van alle factoren, die de structuur van den grond beheerschen.
Antwoord. Inderdaad treft men in den grond zeer vaak wornigangen.
oude wortelgangen e.d. aan, waar wortels doorheen gegroeid zijn. Iloofdwortels van lucerne en andere tweezaadlobbige gewassen, die vertikaal
omlaag groeien, doordat zij positief reageeren op de zwaartekracht, wijken
echter niet gemakkelijk van de normale richting af, wanneer zij in een
scheef loopenden gang terecht komen. Daarentegen kunnen wortels, die een
geringere geotropische gevoeligheid bezitten, zelfs bochtige gangen over
lange afstanden blijven volgen. Hun groeirichting wordt in dat geval niet
zoozeer door de zwaartekracht bepaald, doch meer door andere factoren,
waarbij in de eerste plaats gedacht moet worden aan de zuurstof, die de
wortels in de gangen en holten aantreffen. In het algemeen wordt de groeirichting der wortels gelijktijdig door verschillende factoren beheerscht, waarbij al naar de omstandigheden nu eens deze, dan weer gene factor het overwicht heeft.
Komt een wortel bij zijn groei niet in een gang terecht, dan tracht hij
zich een weg te banen door den dichteren grond. Bij wortelwaarnemingen
in profielen is mij meermalen gebleken, dat de wortels in dat geval vrij
groote weerstanden kunnen overwinnen, hetgeen ook door andere onderzoekers is waargenomen ' ) . Biedt de grond te veel weerstand aan den
wortelgroei, dan zijn de wortels voor hun ontwikkeling vrijwel uitsluitend
op de reeds bestaande gangen en kanaaltjes aangewezen.
In mijn voordracht heb ik betoogd, dat het vermogen der wortels om
zich door een dichte grondlaag heen te boren, bij diverse gewassen ongelijk
ontwikkeld is, en dat lucernewortels hiertoe beter in staat zijn dan b.v. die
van granen en aardappelen.Dit is te zien op de beide linksche plaatjes infig. I.
De wortels van lucerne en aardappelen zijn hier onder volmaakt gelijke
omstandigheden tot ontwikkeling gekomen in een kleigrond, waarin zich
direct onder de bouwvoor een verdichte laag bevond. De aardappelwortels
zijn er slechts gedeeltelijk in geslaagd, den ondergrond te bereiken, terwijl
de lucernewortels zonder eenige moeite door de stijve laag heengedrongen
zijn. De wortels van tarwe, die niet in deze figuur zijn afgebeeld, gaven
onder dezelfde omstandigheden een dergelijk beeld te zien als de aardappelwortels, terwijl de wortels van suikerbieten meer overeenkomst met die der
lucernewortels vertoonden. Kweekt men tarwe en aardappelen in een grond,
die tot op groote diepte los gemaakt is, dan treft men bij deze gewassen
ook in de dieper« lagen een dicht wortelnet aan.
Op het lucerneproefveld, waarvan in de inleiding sprake was, was een
ploegzool aanwezig, die door de lucernewortels was doorboord *). Daar
ploegzolen op alle grondsoorten en in alle jaargetijden veelvuldig voorkomen, is het moeilijk aan te nemen, dat deze stijve laag niet reeds in den
aanvang aanwezig is geweest. Wel werden er in deze laag vertikale wormgangen aangetroffen, doch slechts weinig wortels waren door deze gangen
omlaag gegroeid, doordat verreweg de meeste planten buiten het bereik van
de wormgangen tot ontwikkeling waren gekomen. Dat lucerne meer dan
de meeste andere gewassen in staat is, met hare wortels een ploegzool te
doorboren, blijkt verder hieruit, dat dit gewas bij uitstek geschikt is om een
ploegzool radicaal te doen verdwijnen ; een eigenschap, die lucerne met
roode klaver gemeen heeft *). Dit neemt niet weg, dat extra harde lagen
') Krans in Wollny, Forsch, a. d. Geb. d. Agrikulturphysik 17 (1894),
p. SS#en 19 (1896), p' 80.
Witte, Landvv. Jahrb. 6ç (1929'), p. 253.
Von Scclhorst, Journal f. d. Landwirtschaft fio (1902), p. 52.
") Meijcrs en Gocdewaar/cn. Versl. Lbk. Onderz. 42 (15) A (1936).
*) E. Kilbingcr, Die Pflugsohle. Diss. Halle 1937.
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evenmin door lucernewortels als door de wortels van andere gewassen
doorboord kunnen worden. In de inleiding heb ik trouwens nadrukkelijk
gewezen op den funesten invloed van harde banken op de wortelontwikkeling,
daar de wortels hierdoor van den watervoorraad in den ondergrond worden
buitengesloten. Met de opmerking van den heer Cleveringa, dat een harde
laag, (lie door wortels is doorboord, gevormd kan zijn, nadat de wortels
reeds in de diepte waren doorgedrongen, ben ik liet volkomen eens. Op
liet lucerneproefveld leek mij dat niet waarschijnlijk, doch in andere gevallen
hebben wij dit verschijnsel meermalen waargenomen.
De meening van den heer Cleveringa, dat de worteldichtheid in algemeenen zin geen goede maat is voor de wateropnanic van het gewas, komt
met mijn ervaring overeen. Jn een grond, die arm is aan water en (o{)
voedingszouten, komen niet zelden meer wortels tot ontwikkeling dan in
een grond, die rijk met voedsel en water is bedeeld, terwijl de wortels in
het eerste geval een veel geringere activiteit bij de water- en zoutopname
aan den dag leggen. Daar hiermee bij de interpretatie der wortelwaarnemingen rekening moet worden gehouden, heb ik er in het Groninger Landbouwblad van 23 Juli 1938 reeds op gewezen, dat men er op verdacht moet
zijn, „dat het voorkomen van veel wortels niet behoeft samen te gaan met
een groote opname van water en voedingszouten en dat omgekeerd een
weinig vertakt wortelstelsel soms heel wat meer kan presteeren dan men
op het eerste gezicht zou denken". Duidelijk wordt dit gedemonstreerd door
fig. 4, waar de geringe wortelontwikkeling van de rogge in den vochtigen
zavelgrond voldoende is geweest om aan de waterbehoefte van het gewas
te voldoen, terwijl hiervoor in den drogen eschgrond veel meer wortels
noodig zijn geweest.
In mijn voordracht heb ik echter in het bijzonder de beworteling op het
oog gehad in hoog gelegen zandgronden bij zeer geringen regenval, om een
denkbeeld te geven van de beteekenis van een rijke wortelontwikkeling in
den ondergrond voor de watervoorziening van het gewas in tijden van
droogte. Onder deze omstandigheden is zoo weinig vocht voor de wortels
beschikbaar, dat aangenomen, mag worden, dat de worteldichtheid in den
ondergrond en het daarmee verband houdende absorptie-oppervlak der
wortelstelsels voor de betreffende grondsoort beslissend is voor de hoeveelheid water, die door de wortels kan worden opgenomen.
Wanneer de heer Cleveringa tegen mijn gedachtengang aanvoert, dat in
grasland bij een slechten bodemtoestand een dicht wortelvilt in de hovenlagen optreedt en dat dit soort land juist in erge mate van de droogte te
lijden heeft, dan vermoed ik, dat in het bedoelde geval tengevolge vaii de
siechte structuur de wortelontwikkeling in den ondergrond is geremd, hetgeen — zooals bijna steeds het geval is — tot een verdichting van het
wortelnet in den bovengrond aanleiding heeft gegeven. Mijn betoog had
echter niet betrekking op de beworteling in de zodelaag, doch op de worteldichtheid in den ondergrond, daar er verscheidene, aanwijzingen zijn, dat
droogteverschijnselen op grasland doorgaans met een onvoldoende wortelontwikkeling in den ondergrond gepaard gaan. Immers in de praktijk heeft
men de ervaring opgedaan, dat jong, ingezaaid grasland met zijn diepere
beworteling in den regel resistenter is tegen droogte dan oud land, en dat
de gewassen op bemest land beter tegen droogte bestand zijn dan in een
voedselarmen grond, hetgeen volgens Von Scclliorst *) en mijn persoonlijke
ervaring moet worden toegeschreven aan den günstigen invloed, die er van
de bemesting uitgaat op de wortelontwikkeling in de diepere bodemlagcn.
Voegen wij hier nog aan toe, dat bij de bespreking van tabel 2 bleek, dat
de noodzaak van een hoogen grondwaterstand op grasland zich des te
sterker doet gevoelen, naarmate de wortels minder diep in den grond
dringen, dan zal m.i. moeilijk ontkend kunnen worden, dat op grasland en
naar alle waarschijnlijkheid ook op bouwland de worteldichtheid in den
ondergrond aanwijzingen zal kunnen geven omtrent de resistentie van het
gewas tegen droogte, den meest gewenschten grondwaterstand en de
eventueele wenschelijkheid om door cultuurmaatregelen den wortelgroei in
den ondergrond te bevorderen, al spreekt het van zelf, dat bij de interpretatie
der worteldichtheidscijfers groote voorzichtigheid in acht genomen moet
worden.
4

) l'on Scclliorst I.e. pag. 11S.
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Ten onrechte is de heer Cleveringa van meening, dat ik de grassen als
typische ondiepwortelaars beschouw. In jong, ingezaaid, grasland kunnen
de wortels de eerste jaren nieters diep in den grond dringen. Later trekken
de wortels zich naar de oppervlakte terug, zoodat men op oud grasland in
den regel nog slechts een oppervlakkige beworteling aantreft, al kunnen de
wortels in sommige gevallen, ook op oud land, nog een vrij aanzienlijke
diepte bereiken.
Voor deze verandering in het wortelbeeld zijn verschillende oorzaken aan
te wijzen. Onwillekeurig denkt men daarbij in de eerste plaats aan de verslechtering van de bodemstructuur, vooral in de diepere lagen van den grond.
De heer Cleveringa gaat zelfs zoo ver, dat hij de geringe diepte, die de
wortels op grasland doorgaans bereiken, uitsluitend aan deze omstandigheid
toeschrijft. Hiermee wordt de zaak echter te eenzijdig bekeken, daar de
diepte der beworteling op grasland ook nog van andere factoren afhankelijk is *).
Ongetwijfeld moet bij de beoordeeling der wortelbeelden in de praktijk
bijzondere aandacht aan de structuur worden geschonken, daar het voor een
groot deel van de structuur afhangt, hoeveel lucht, water en voedingszouten
er'voor de wortels beschikbaar zijn. Hiertoe is het noodig, dat de diverse
in den grond voorkomende .structuurtoestanden quantitatief ontleed worden
in de factoren, die op de beworteling van invloed zijn, en dat wordt nagegaan, hoe de wortels in de betreffende gevallen, zoowel morphologisch als
physiologisch, op deze factoren reageeren. Aan het Rijkslandbouwprovfstation zijn door Ir. W. C. Visser *) reeds eenige geslaagde pog'ingen gedaan om de hoeveelheid water en lucht (de grond-water-luchtverhouding)
in gronden van verschillende structuur vast te stellen 7 ) . Het is m.i. te verwachten, dat dergelijke bepalingen, wanneer zij, zooals ir. de bedoeling ligt,
met wortelonderzoekingen worden gecombineerd, meer zullen kunnen bijdragen tot een juiste interpretatie der wortelbeelden, dan wanneer men
er zich toe bepaalt, zooals nog veelal gebruikelijk is, de diverse structuurtoestanden uit te drukken in algemeene en vage termen, die een subjectief
karakter dragen en moeilijk met de eigenschappen der wortelstelsels te
correleeren zijn. Door de bodemgesteldheid op deze wijze in hare psysiologisch werkzame factoren te ontleden, wordt een brug geslagen tusschen
structuur en plantenwortel, waarmee zoowel de structuuronderzoeker als
de botanicus gebaat kunnen zijn. Hierbij moet echter bedacht worden, dat
wij nooit tot een bevredigende interpretatie der wortelbeelden onder praktijkomstandigheden kunnen geraken, wanneer niet daarnaast cultuurproeven
worden genomen, waarbij de betreffende bodemfactoren onder overigens
gelijke omstandigheden worden gevarieerd.
De opmerking van den heer Cleveringa, dat droge jaren in den akkerbouw de meest productieve zijn, wordt algemeen als juist erkend en past
geheel in het kader van mijn gedachtegang. Op zware doch overigens normale gronden b.v. behoeft zelfs in droge jaren niet voor een watertekort
te worden gevreesd. In jaren niet ruimen regenval daarentegen kan er in
deze van nature vochtige gronden van tijd tot tijd een tekort aan zuurstof
ontstaan, dat gepaard gaat met een physiologisch tekort aan water en
voedingszouten, nog afgezien van het feit, dat de lagere temperatuur, die
men in den voorzomer in deze natte gronden verwachten kan, eveneens
ongunstig werkt op den groei en het wateropnemend vermogen der wortelstelsels *). Op zandgrond bestaat in droge zomers uiteraard meer kans op
watergebrek. Men mag echter wel. aannemen, dat op menigen zandgrond
de waterstand hoog genoeg is om de wortels via de capillaire zone van
het grondwater te laten profiteeren. Zelfs op hooge zandgronden kan men
nog goede opbrengsten verwachten, wanneer de ondergrond in een conditie
verkeert, die gunstig is voor de wortelontwikkeling en de waterverzorging
der gewassen. Hoewel gevallen van droogteschade in den drogen zomer van
!939. vooral bij haver op zandgrond, veelvuldig zijn voorgekomen, mag uit
5

) Krans, Fühlings landw. Ztg. 60 (1911), p. 329 en $77.
•) W. C. Visser, Landbk. Tijdschrift 50 (19V8), p. '520 en Ci U939),
p. 215.
7
) Men zie in dit verband ook de publicatie van Redlich in Soil Science
50, 1940, p. i, die, aan de hand van slijpplaatjes volgens de methode Kubiena,
de structuur van den grond quantitatief beoordeelt.
8
) Booustra, diss. 1934.
»45

3'

mijn betoog toch niet worden afgeleid, dat een droge zomer, over het geheel
genomen, voor de gewassen schadelijker is dan een zomer met overmatigen
regenval. Dat de heer Cleveringa dit als eeu.consecmentie van mijn inleiding
beschouwt, ligt vermoedelijk hieraan, dat ik mijn voordracht in verband
met den beschikbaren spreektijd op verschillende punten heb moeten bekorten. Hierdoor werd niet voldoende de nadruk gelegd op den nadeeligen
invloed van een gebrekkige zuurstofvoorziening op den groei en de werkzaamheid der wortelstelsels, hetgeen tot misverstand aanleiding heeft gegeven. De tekst van de voordracht is in het vorenstaande onverkort opgenomen, zoodat, naar ik hoop, enkele bezwaren van den heer Cleveringa,
waaronder die inzake de beworteling der rogge- en vlasplanten, hiermede
gedeeltelijk ondervangen zijn.
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