Mededeling van de Hoofdafdeling Bosbouw
bij de Stichting voor de Landbouw
DERDE WERELD BOSBOUW CONGRES.
De Finse Regering besloot op voorstel van de F.A.O, in 1949 als gastvrouw op te treden voor het Derde Wereld Bosbouw Congres, dat van
10—20 Juli te Helsinki zal worden gehouden.
De Stichting voor de Landbouw heeft besloten 3 afgevaardigden naar
dit Congres te zenden en wel de heren: Dr Th, C. O u d e m a n s ,
H. K i k k e r t en Mr S. J. H a l b e r t s m a , resp. Waarnemend Voorzitter, Lid en Secretaris van de Hoofdafdeling Bosbouw

Boekbespreking.
Becgcultuurgronden op Java. Typen, onderhoud, beoordeling, verbetering. Ir J. G.
d e G e u s . Uitg. ,H. Veenman ë» Zonen.
Dit werkje is,* zoals de schrijver in zijn voorwoord reeds doet uitkomen,
geschreven voor de practicus. De stóf is dan ook algemeen gehouden.
N a een summier overzicht gegeven te hebben van de physische, chemische en colloidale eigenschappen van mergel- en laterietgronden en
v a n / h e t bodemkundig onderzoek volgens de methode M o r g a n —
V e n e m a, behandelt de schrijver een practijkindeling der bergcultuurgronden. De jonge asgronden, als eerste in de te behandelen reeks, is
rijk aan minerale bestanddelen, doch stikstof ontbreekt. De stikstofhuishouding brengt men nu d.m.v. leguminosen op peil. Aan de hand van
een»aantal cijfers worden de invloeden van snoeien, het zgn. „munching",
bemesting met N en P, wortelconcurrentie enz. gedemonstreerd. Daarnaast wordt een opsomming gegeven van practische cultuurmaatregelen,
alsmede een oriënterende bodemanalyse volgens M o r g a n — V e n e m a. Lage Al- en hoge Ca- en Mg gehalten zijn voor deze gronden
karakteristiek. K en P zijn meestal nog onvoldoende uit de reserves losv
gemaakt.
Deze gronden verweren en komen in het stadium van de oudere as-

^

142

gronden. K en P gehalten nemen toe, terwijl Ca de tendenz heeft te
verminderen.
Uit deze gronden ontstaan weer de juveniele-jong-vulkanische gronden,
waarvan de waterhuishouding, de minerale reserve en de hoeveelheid
voor de planten opneembare voedingsbestanddelen in optimale verhouding verkeren.
Ca loogt echter steeds meer uit, P neemt af, terwijl bovendien door
de toename van Fe en Al de P sterk vastgelegd wordt, ook K verdwijnt
meer en meer, zodat tenslotte laterietgronden ontstaan. Ook bij de P.
huishouding speelt, evenals bij de N-huishouding, het organische materiaal een grote rol, in dit geval als fosfaatbuffer, hetgeen met voorbeelden
en cijfers aanschouwelijk wordt gemaakt.
De gronden op tertair moedergesteente, met lage phosphaat-, doch
goede K gehalten, bezitten geen reservemateriaal meer. De cultuurmaatregelen hebben dan alle tot doel het roulerend kapitaal aan voedingsstoffen op peil te houden.
Bij de mergelgronden is, doordat het belangrijkste kleimineraal, waaruit deze grond bestaat, het hydrophile montmorilloniet is; de lucht- en
waterhuishouding voor de cultuurwaarde de beperkende factor. Organisch materiaal en bekalking zouden volgens schrijver op deze gronden
structuurverbeterend werken.
, Na deze.min of meer algemeen blijvende beschrijving, wordt de bodembeoordeling in de tropen behandeld.
^
Naast algemene gegevens, zoals geologische formatie, bevolkingsdichtheid, oorspronkelijke begroeiing, topografie enz., worden gegevens van
een bodem-profiel verzameld, waarbij onderzoek naar de beworteling een
belangrijke plaats inneemt.
In het laboratorium worden de monsters vólgens de eerder genoemde
methode M o r g a n — V e n e m a onderzocht. In verband met de nalevering neemt op deze gronden het röntgenologisch en het mineralogisch
onderzoek een grote plaats in. Bij het structuuronderzoek beperkt schrijver zich slechts tot het poriën volume, terwijl pot- en veldproeven worden
gememoreerd*
In het laatste hoofdstuk licht de schrijver het behandelde toe aan de
hand van een twaalftal practijkvoorbeelden met grafische voorstellingen
van de voedingstoestand. Besloten wordt met een kort literatuuroverzicht.
Niet alleen voor de practijk een uitstekend boekje, doch ook zal aan
iedereen, die zich op de hoogte wil stellen van enkele algemene bodemkundige problemen in de tropen, dit boekje ter lezing aanbevolen kunnen
worden. De ingewijde wordt echter niets nieuws geboden.

