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Het begrip pH-waarde:
"pH (potentiaal Hydrogenium) van de bodem."

van de bodem
Aluminium veroorzaakt een zure toestand in comb1nat1e met bodemwater en

Bij een stagnerende grasgroei is het van belang om ook naar de
bodem te kijken. De eerste vraag die meestal wordt gesteld is: " Wat is
de pH van de bodem?" Met pH bedoelen we de zuurgraad, die de
mate van verzuring aangeeft. De pH van een bodem is een maat voor
de concentratie waterstofionen ( H+) in de bodemoplossing. pH is het
reciproque (omgekeerde) van de H+ concentratie, uitgedrukt in logaritmes van de tiende macht. De scheikundige formule voor water is
H20. Eén liter water bevat 0,0000001 gram waterstofionen (H+-ionen).
afgekort tot pH 7 (zeven cijfers achter de komma). De reden waarom
een pH meting uitgaat van de concentratie waterstofionen komt doordat dit ion wordt beschouwd als het verzurende ion. Hoge concentraties van dit ion levert een lage, dus zure pH-waarde op.

maakt H+ of zuurvormende ionen vrij.
De nadelige gevolgen van een te lage pH
BIJ een pH lager dan 5,0 wordt dit evenwicht verstoord en kunnen de volgende
problemen verwacht worden:
• Micro-organismen die ammoniak omzetten tn nitriet en vervolgens in nitraat
Zijn in zure condities minder actief.
Daardoor 1s het effect van bemesten
kleiner en 1s er voor de plant minder
stikstof beschikbaar.
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ongeveer pH 0,2 tot 0,3 dalen.
Het meten van de zuurgraad
De zuurgraad van de grond kan op twee

beetje zuur aan het water toegevoegd,
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Gedestilleerd water kan ook aan de grond
toegevoegd worden wanneer u de pH met
een pocket tester meet. Zo'n 50 1aar geleden werd door diverse laboratona de pH
bepaald 1n een oplossing van kaliumchlonde (KCL). Deze methode geeft lagere
oifers dan de bepaling in zuiver water 811
aankomst in een laboratorium worden de
monsters verkruimeld, gedroogd en gemalen. Een pH-H20 van 7 komt overeen met
een pH-KCL van 6,4 à 6,5. Er z11n verschillende laboratoria die een kwalitatief goed
grondonderzoek kunnen uitvoeren. Toch
zijn bodemanalysec11fers een zeer globale
afspiegeling vdn de chemische toestand
van de toplaag. Zoveel mogelijk monsters
per te onderzoeken oppervlakte geeft een
betrouwbaarder beeld.
Ideale pH waarden voor de grasgroei
De gras~rten, zoals struis·. roodzw1: ~k
en veldbeemdgras, die overwegend op
een golfbaan worden 1ngezaa1d houden
van een zwakzure tot zure grond (pH tussen 5.0 en 6,5). Meststoffen en met name
Zwavelzure ammoniak. geven een sterk
zure reactie aan de bodem.
Er moet 2,2 keer zoveel zuivere kalk (neutraliserende waarde) gestrooid worden om
dit effect te neutraliseren. Een te zure
grond heeft ook een negatieve invloed op
het b1olog1sch evenwicht van de bodem.
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Het corrigeren van een te lage pH
Een zure bodC'"ltOf'Sta .d het rc-;11 taat
van een hoge concentraue waterstofionen
1n het uitw1ssel111gscomplex. Om dit te
corrigeren moet dit complex worden verzadigd met een baStSCh element zoals kalk
of magnesium. Na toedienen van kalk
reageren de fijnste kalkdeelt1es met het
water 111 de bodem en \l'JOrden katkionen
gevormd. Deze ionen vervangen de
waterstofionen 1n de u1tw1sselingsplaatsen
zodat de potentiele reservezuren \lerm1nderen.

angst voor de toename van Fusanum 111
strUJsgras.

Wanneer kan kalk worden toegediend?
D• beste t Jd om kalk toe u> d1 •n 1n
de late herfst of m het vroege voor1aar
Penodes van vorst en dooi hebben een
gunstig effect op de verticale verspre1d111g.
Bekalken 1s een belangri1k aspect b•J het
neutraliseren van een te zure pH maar
wordt in Nederland op golfbanen nog

De keuze van de juiste kalk
De carbon 1atvorm 1• 111oaarsch1Jnh1k de
meest effio!!nte en economische kalkbron. Kalkmest-stoffen hebben allen
dezelfde oor5prong 111 water levende
schaaldieren die na hun dood naar de
zeebodem zmken leveren het matenaal
hiervoor Het organisch materiaal breekt
af en de kalk wordt In lagen neergelegd
Het mag duidelijk ZlJn dat in zeewaterkalk
een andere minerale samenstelling heeft
dan 1n zoet water, omdat zeewaterkalk
veel njker rs aan mineralen
Maërl Koraalalgenkalr: van ECOstyle 1s een
ionge kalk 1n poedervorm. Het bevat tussen 42 en 47% calcium (Ca) en 3 tot 8%
magnesium tMg). Door de f11ne samenstelling heeft het een snel effect op de
pH. Strooiadvies: Afhankelijk van de pH

maar mondiesmaat toegepast 1.v.m. de

tussen de 250 en 500 kg per Ha.
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