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VOORWOORD
Reeds meermalen is in kringen van het landbouwonderwijs en de voor
lichting en op vergaderingen, waar landbouwkundige vraagstukken werden
besproken, de wensch naar voren gekomen, dat men de beschikking zou krijgen
over een eenvoudige en duidelijke uiteenzetting van de zoo veelzijdige rol,
die micro-organismen in den landbouw spelen.
Een toezegging van de zijde van het Rijkslandbouwproefstation, om in
die richting een bijdrage te leveren, kreeg vasteren vorm toen de Directeur
der Microbiologische Afdeeling, Dr. Ir. F. C. GERRETSEN, op verzoek van de
Vereeniging voor Hooger Landbouwonderwijs te Groningen een serie voor
drachten over dit onderwerp hield op haren cursus van 1936/37. Evenals dat
reeds eenige malen eerder geschiedde, werd besloten, deze voordrachten om
te werken tot een boekje, dat- den ontwikkelden lezer op begrijpelijke wijze
een overzicht geeft over de zoo interessante en belangrijke wijze, waarop
micro-organismen aan verschillende processen deelnemen en de beteekenis,
die aan hun werkzaamheid op velerlei gebied toekomt. Daardoor wordt niet
alleen een basis van degelijke kennis geboden, maar worden ook verkeerde
begrippen en opvattingen rechtgezet, die door onkunde op dit gebied nog
wel eens plegen voor te komen.
Wij twijfelen er niet aan, dat deze bijdrage van Dr. GERRETSEN menigeen
ten zeerste welkom zal zijn.
De Hoofddirecteur van het
Rijkslandbouwproefstation te Groningen
O. DE VRIES.

INLEIDING
De kermis van de microbiologische processen, die zich in de bouwkruin
afspelen, heeft zich in de laatste decennia dermate uitgebreid, dat het mogelijk
is geworden haar in toenemende mate in dienst van cle landbouwpractijk te
stellen.
Van verschillende zijden is de wenschelijkheid betoogd om deze kennis
in zco'n vorm te gieten, dat zij in ruimer kring bekend kan worden en in het
bijzonder toegankelijk wordt voor hen, die dagelijksch met problemen te
maken hebben, waarin microcrganismen een rol spelen.
Dit is niet alleen noodig 0111 de nieuwe mogelijkheden, die deze kennis ons
biedt beter te kunnen benutten, maar ook om te voorkomen, dat aan de bac
teriën een grooter rol wordt toegekend dan ze in werkelijkheid spelen, wat
de oplossing der problemen in de weg zou staan.
Het doel van deze voordrachten is dan ook een beknopt overzicht te geven
van die onderdeelen van de microbiologie, welke voor do landbouw het belang
rijkst zijn. Zoowel in handboeken als verspreid in diverse tijdschriften kan
men ongetwijfeld deze onderwerpen uitvoeriger behandeld vinden; een samen
vatting in de Nederlandsche taal, welke ook bevattelijk is voor hen, die geen
speciale studie van de microbiologie gemaakt, hebben, bestaat echter niet en
zal naar wij meenen in een bestaande behoefte voorzien.
Onmetelijke hoeveelheden organische stof, volgens schatting meer dan
35 billioen kilogrammen per jaar, worden sinds ontelbare eeuwen door planten
en dieren geproduceerd. Na afsterving verdwijnt dit alles weer spoorloos,
oogenschijnlijk vanzelf, doch in werkelijkheid dank zij het werk van de microorganismen.
Niet alleen wordt hierdoor een opeenstapeling van afvalproducten ver
meden, waardoor reeds in korten tijd het leven op aarde onmogelijk zou
worden, doch tevens worden de opgebouwde, meest ingewikkelde verbindingen
in hun eenvoudigste bestanddeelen ontleed, zoodat deze opnieuw als de bouwsteenen voor de lichamen van planten en dieren dienst kunnen doen. Dank
zij dit zgn. mineralisatie-proces kunnen vrijwel al de door de levende organismen
gebruikte grondstoffen een kringloop beschrijven en kan een beperkte hoe
veelheid dezer stoffen eindeloos dienst doen als dragers van het leven.
Van dit mineralisatieproces maakt de landbouw herhaaldelijk gebruik,
niet alleen wanneer organische stoffen in den vorm van stalmest, groenmest
of compost op het land gebracht worden en in den grond dusdanig ontleed
worden, dat de plantenvoedingsstoffen weer vrijkomen, doch ook daar waar
wortels, Stoppelresten in of op den akker achterblijven of wel doelbewust
mest bereid wordt uit dierlijke of plantaardige afvalproducten.
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Alhoewel in enkele gevallen de practijk in de loop der eeuwen reeds door
ondervinding de juiste wegen gevonden heeft om deze omzettingen zoo goed
mogelijk te doen verloopen, spreekt het vanzelf, dat de kennis van de micro
biologische processen, die zich bij deze omzettingen afspelen, onontbeerlijk
is om tenslotte tot werkwijzen te komen, die voor de practijk een maximum
profijt garandeeren. Doordat wij niet alleen te doen hebben met microbio
logische omzettingen, maar in de eerste en laatste instantie de gezonde, goed
ontwikkelde plant ons einddoel vormt, moeten wij ook rekening houden met
een aantal factoren, die de ontwikkeling van het gewas betreffen. In dit ver
band is het noodzakelijk om aandacht te schenken aan de directe
samenhang, die er in een aantal gevallen bestaat tusschen bacteriëele werk
zaamheid eenerzijds en plantengroei anderzijds, zooals o.a. bij de knolletjesbacteriën der leguminosen of het optreden der Veenkoloniale ha verziekte
en de werkzaamheid der mangaan-precipiteerende bacteriën.
Teneinde geen overdreven verwachtigen te wekken, is het noodig, reeds
in den aanvang er op te wijzen, dat op tal van punten onze kennis nog te on
volledig is om in dienst van de practijk gesteld te worden; waar het noodig
is, zullen wij niet schromen op bepaalde leemten te wijzen. Dat in een ver
handeling als deze geen plaats is voor hypothesen, die door onvoldoende
feitenmateriaal gesteund worden, zal zonder meer duidelijk zijn.
Tenslotte lijkt het mij niet ondienstig om de grondslagen van enkele der
belangrijkste methoden voor bacteriologisch bodemonderzoek te bespreken.
Alhoewel de uitvoering van dit onderzoek zich tot het laboratorium beperkt,
moet het meestal geschieden aan versehe monsters uit de practijk, die onder
de noodige voorzorgen genomen zijn. Een inzicht in de wijze, waarop de monsters
verder worden onderzocht, zal ongetwijfeld bij velen de animo vergrooten aan
dergelijk onderzoek hun medewerking te verleenen.
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HOOFDSTUK I
Iets over microörganismen in het algemeen *)

Tot de microörganismen worden niet alleen gerekend de bacteriën, doch
ook de gisten, schimmels, actinomyceten en eencellige diertjes, protozoën
geheeten. De vormen, waaronder de bacteriën voorkomen, loopen zeer uiteen,
zij kunnen kogelvormig zijn (coccen) of cylindrische staafjes (bacteriën en
bacillen); deze kunnen min of meer spiraalvormig gewonden zijn en heeten
dan vibrio's resp. Spirillen.
Alhoewel de vorm der bacteriën in het algemeen vrij constant is, komen
onder invloed van uitwendige factoren niet zelden vrij ingrijpende vormver
anderingen voor; tevens heeft men gevonden, dat sommige bacteriën een
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Fig. 1 Verschillende vormen waaronder bacteriën voorkomen.
lb-d. staafjes, (bacteriën of bacillen).
lc-f. komma bacteriën (vibrio's)

zgn. levenscyclus hebben, d.w.z. dat zij een aantal vormen doorloopen, die
van den grondvorm verschillen, soms zelfs in een groot aantal kleine deeltjes
uiteenvallen. Dit is o.a. waargenomen bij de zgn. Azotobacters, de bacteriën,
die de stikstof van de lucht binden. Het is duidelijk, dat men onder deze
omstandigheden slechts bij uitzondering bacteriën aan hun uiterlijke vorm
onder het microscoop kan onderkennen.
De bacteriën vermeerderen zich door deeling, welke meest in één richting
plaats heeft; wanneer de nieuw gevormde cellen aan de oudere verbonden
x)
Deze uiteenzetting is zoo beknopt en eenvoudig mogelijk gehouden; voor meer
volledige gegevens raadplege men de studieboeken, waarvan er enkele aan het eind
van dit boekje zijn vermeld.
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blijven, ontstaan bepaalde karakteristieke celverbanden. De eenvoudigste
vorm daarvan zijn de snoeren, welke men met de naam van Streptococcen of
streptobacillen aanduidt. Heeft de deeling in 2 of 3 richtingen plaats, dan
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Fig. 2
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Verschillende wijzen van deeling bij bacteriën.

Deeling door insnoering en tusschenwandvorming; er ontstaan duplo- en triploeoccen.
Wanneer de cellen na deeling aan elkaar blijven hangen, ontstaan snoeren en men
spreekt dan van Streptococcen.
De deeling geschiedt in meer dan een richting; hierdoor ontstaan meer of min regel
matige celverbanden, 1 tetracoccen, 2 en 3 sarcinen, 4 zoogloën (meest door slijm
omhuld).
Staafjes, welke na deeling aan elkaar blijven hangen, worden staphylococcen, streptobateriën of streptobaccillen genoemd.

ontstaan kleine pakketjes, de zgn. sarcinen. Een aantal bacteriën kunnen
zich behalve door deeling ook door middel van sporen voortplanten. Dit zijn
kleine sterk lichtbrekende lichaampjes, die zich onder bepaalde omstandig
heden in het bacteriënlichaam vormen en die zich onderscheiden door een
bijzonder groot weerstandsvermogen tegenover schadelijke invloeden van
buiten. Terwijl de meeste bacteriën reeds bij een verhitting op 75—80° C.
afsterven (pasteurisatie) kunnen tal van sporen kookhitte weerstaan; de
sporen van de hooibacteriën bijv. kunnen een uur koken overleven. Alleen
door sterilisatie onder verhoogde druk (een half uur op 1 atm. 120° C. is meestal
voldoende) kan men dergelijke sporen dooden. Ook tegenover desinfectiemiddelen is het weerstandsvermogen der sporen belangrijk hooger dan dat
der bacteriën.
De bacteriën kunnen zich snel vermenigvuldigen; onder gunstige om
standigheden, wanneer bijv. elk half uur een celdeeling tot stand komt, ontstaan
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uit een bacterie na 2 uur reeds 16 nieuwe bacteriën, na 8 uur 65 000, na 15 uur
zijn het er reeds 1000 millioen.
Wanneer er geen voedselgebrek ontstond en geen stoffen werden gevormd,
a
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Fig. 3 Verschillende wijzen, waarop sporen bij bacteriën voorkomen.
De normale vorm der bacteriën.
De bacteriën met de sporen.

die de groei der bacteriën zelf remmen (zuren, ammoniak, giftige stoffen, etc.),
zou volgens den bekenden bacterioloog LÖHNIS uit een enkele bacterie in
1 x/i dag een hoeveelheid van 1000 m3 bacteriemateriaal gevormd zijn geworden.
Deze snelle vermenigvuldiging is ook de reden waardoor soms reeds na
enkele uren op de voedingsbodems de bacteriën, die door hun uiterst geringe
afmetingen (0,2— 'Sp. dik en 1 —I Ou lang *) aanvankelijk onzichtbaar zijn,
tot koloniën uitgroeien, die met het bloote oog zijn waar te nemen.
Niet alle bacteriën zijn bewegelijk; die het wel zijn, bezitten hiertoe een
of meer zwermdraden, ook wel ciliën genoemd, die soms over het geheele

Kaar LIESKE

Fig. 4 De voortbewegings-organ-en der bacteriën, zgn. zwermdraden of ciliën, die op
verschillende wijzen op het bacteriënlichaam kunnen zijn ingeplant.
')

1

= 0.001 mm.
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lichaam verspreid zitten, soms in groepjes of ook wel enkel, hetzij aan een of
aan beide uiteinden van het bacteriënlichaam zijn vastgehecht. Deze zwerm draden zijn zoo dun, dat zij zelfs met de sterkste vergrootingen onder het
microscoop niet te zien zijn, tenzij men ze met behulp van bepaalde chemi
caliën heeft doen opzwellen.
In het algemeen kan men met het microscoop geen voorwerpen natuur
getrouw zien, wier afmetingen beneden 0,2 liggen ; wanneer er microben bestaan

Fig. B.
Foto SÖHNGEN en GRYNS

bact€7,iophaag.

A.

B.

Fig. 5 De
De plaat is bestreken met een bacteriëncultuur, waartusschen zich echter eenige
honderden bacteriophagen bevonden. Deze hebben ter plaatse de bacteriën opgelost,
ten gevolge waarvan open glazige plekjes in de cultuur ontstaan zijn.
Hier is een dergelijk plekje vergroot; de buitenste zwarte ring is de onaangetaste
bacteriënmassa. In de volgende grijze ring is de bacteriophaag bezig zijn werk te
doen en zijn de bacteriën reeds gedeeltelijk in oplossing gegaan. In de binnenste
witte cirkel zijn de bacteriën volledig in oplossing gegaan.
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van deze of kleinere diameter zijn ze voor ons onzichtbaar. Nu heeft men
inderdaad aanwijzingen, dat er levende substanties zijn, die alhoewel onzicht
baar, zich toch kunnen vermeerderen en o.m. tot infecties van planten en
dieren aanleiding geven. In dat geval spreekt men wel van ultramicroben, terwijl
men de betreffende ziekten virusziekten1) noemt. (o.a. het mond en klauwzeer,
mozaikziekte in de tabak; niet minder dan 11 ziekten van de tomaat zijn
virusziekten, waarvan enkele tevens tabak en aardappel infecteeren).
In dit verband zij tevens gewezen op de zgn. bacteriophagen, welke door
een aantal onderzoekers tot de ultramicroben worden gerekend, door anderen
weer bij de enzijmen worden ingedeeld. Zij komen voor in den grond, in het
water, in sommige planten, in het darmkanaal van dieren, vaak gehecht aan
bepaalde bacteriën, waarvoor zij specifiek zijn en hebben de bijzondere eigen
schap, dat zij de betreffende bacteriën tot oplossing kunnen brengen, waarbij
zij zich sterk vermenigvuldigen. Giet men een bacteriëncultuur, die bacteri
ophagen bevat uit op een vaste voedingsbodem, dan groeien de bacteriën over
de geheele plaat heen en ontstaan op een aantal plaatsen kleine heldere plekjes
ten teeken, dat de bacteriën opgelost zijn. Men kan de bacteriophagen met
behulp van een ultra-filter van de betreffende bacteriën bevrijden.
Het optreden o.a. van bepaalde vormen van klavermoeheid wordt door
sommige onderzoekers toegeschreven aan het overvloedig voorkomen van
bacteriophagen in den grond, die de wortelknolletjesbacteriën tot oplossing
brengen.
Isolatie en reincultuur
Daar de verscheidenheid der microben zeer groot is, heeft men speciale
methoden te volgen om een bepaald gezocht organisme te isoleeren en in
reincultuur te brengen. Deze methoden komen in het algemeen hier op
neer, dat men de omstandigheden van voeding en groei dusdanig kiest, dat
de gezochte bacterie een voorsprong krijgt boven andere, of wel men maakt
gebruik van een of andere speciale eigenschap, zooals zuurvorming, zetmeelaantasting, gevoeligheid voor bepaalde vergiften e.d.
Is de bacterie een sporenvormer, dan kan men door verhitting alle niet
sporen vormers kwijtraken.
Wil men bijv. uit den grond bacteriën isoleeren, die de stikstof uit de lucht
binden, dan begint men met een cultuurvloeistof, welke alle noodige voedings
stoffen bevat (suiker, K, P. Mg. krijt), doch waaruit de stikstof is weggelaten.
1)
In enkele gevallen is men er kortgeleden in geslaagd, gekristalliseerde stoffen
af te scheiden, die in staat zijn dergelijke virusziekten te veroorzaken. Deze stoffen
vermeerderen zich in het aangetaste organisme en opnieuw is de vraag opgedoken
of men hier al dan niet met „levende" stof te doen heeft.
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Hierin hoopen zich de stikstofbinders op, geen der andere bacteriën, die alle
gebonden stikstof noodig hebben, kunnen tot ontwikkeling komen. Na eenige
malen met een klein platina oogje iets van het bacteriënmateriaal in nieuwe
gesteriliseerde cultuurvloeistof te hebben overgeënt, is men het grootste deel
van de met de entgrond aangevoerde andere bacteriën kwijt; nu strijkt men

Foto autour *)

Fig. 6
1.
2.
3.
4.
5.

Het in reincultuur brengen van de stikstof bindende Azotobacters.

Ruwcultuur. In een kolfje met voedingsvloeistof (2 % suiker, 0,1 % phosphaat
zonder stikstof) is wat grond gebracht, na eenige dagen heeft zich een grijswitte
slijmige laag ontwikkeld.
Met een platina entnaald is hiervan iets in een tweede kolfje overgeënt. Hierop heeft
zich een dunne Azotobacterhuid ontwikkeld.
Op een agarplaat met voedingsstoffen (deksel is verwijderd) is de tweede cultuur
uitgezaaid; naast de azotobacters komen nog een aantal andere bacteriën op.
Tweede overenting. Met een platinadraad is een weinig van een Azotobacterkolonie
uitgestreken en we hebben tenslotte enkele afzonderlijke koloniën gekregen (de
drie groote witte stippen), die elk uit een enkele bacterie gegroeid zijn.
De reincultuur. Tets van een kolonie van de vorige plaat wordt op de schuine agar in
de cultuurbuisjes afgestreken. Deze worden met een wattenprop afgesloten, die wel
de lucht doorlaat, maar eventueele infecties tegenhoudt.

met behulp van een platinadraad iets van het bacteriënmateriaal uit op een
zelfde cultuurvloeistof gestolten met 2 % agar.
Elke bacterie groeit nu uit tot een met het oog waarneembare kolonie; de vorm
1)
De in dit boekje voorkomende origineele photografische opnamen werden
evenals de reproducties gemaakt door den heer A. J. WALRECHT, amanuensis-photograaf
aan het Rijkslandbouwproefstation.
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en grootte dezer koloniën is meestal karakteristiek voor de betreffende bacterie
en kan varieeren van enkele tiende millimeters tot een centimeter en meer.
Het spreekt vanzelf, dat de isolatie in vele gevallen niet zoo eenvoudig
verloopt als de hier geschilderde, sommige bacteriën zijn nog nimmer in rein
cultuur verkregen; voor zoover noodig, zal bij de bespreking der verschillende
bacteriën hierop nader worden teruggekomen.
De voeding der bacteriën
Voor den opbouw en het in stand houden der bacteriën-lichamen zijn be
paalde voedingsstoffen onontbeerlijk. Een van de karakteristieke bijzonder
heden van het microbenleven is, dat de stoffen, welke als voedingsstoffen
dienst kunnen doen, van zulk uiteenloopende aard zijn. Behalve waterstof,
zuurstof, kalium, phosphor en zwavel, welke alle uit anorganische verbindin
gen kunnen worden opgenomen, zijn koolstof en stikstof onontbeerlijk. Sporen
magnesium, ijzer en mangaan zijn waarschijnlijk eveneens onmisbaar, doch
de benoodigde hoeveelheden zijn zoo klein, dat zij in de gebruikte chemicaliën
en het glaswerk steeds voorkomen en alleen met groote moeite daaruit ver
wijderd kunnen worden. Voor de stikstof bindende bacteriën is wel met zeker
heid aangetoond, dat sporen molybdeen onmisbaar zijn.
De processen, die dienen tot opbouw van het micro benlichaam, worden
samengevat onder het begrip assimilatie, terwijl onder dissimilatie alle pro
cessen vallen, die de energie leveren, die voor de assimilatie en voor het in
stand houden van het leven in het algemeen benoodigd is.
Ons interesseert in het bijzonder de koolstof en de stikstofvoeding der
microben; uiterst merkwaardig is, dat er een klein aantal bacteriën zijn, die
in staat zijn om met het koolzuur van de lucht hun lichaamssubstantie op te
bouwen. Zij verschillen van de groene planten, doordat zij in staat zijn om
deze opbouw tot stand te brengen buiten het zonlicht om en de energie kunnen
benutten, die vrijkomt bij verschillende chemische omzettingen. Ingeval van de
nitrificeerende bacteriën bijv. komt de energie vrij bij de oxydatie van ammo
niak tot nitraat ; bij een bemesting met 300 kg zwavelzure ammoniak ontstaat
een hoeveelheid warmte gelijk aan die, welke vrijkomt bij de verbranding van
60 kg kolen; slechts 5 % hiervan dient bij de opbouw der bacteriënlichamen.
Een van de merkwaardigste voorbeelden van organismen, die hun lichaams
substantie uit de eenvoudigste bestanddeelen kunnen opbouwen, werd door
de bekende Nederlandsche bacterioloog BEYERINCK ontdekt in een denitrificeerende 1) bacterie, die in staat is om de koolstof voor zijn protoplasma uit
1)
Denitrificatie is een proces, waarbij de stikstof, welke in nitrieten of nitraten
(salpeter) aanwezig is, door bacteriën wordt vrijgemaakt, welke stikstof als gas de
lucht ingaat. Zie verder blz. 54 e. v.
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koolzure kalk te halen, de stikstof uit nitraten, terwijl de energie ontleend
wordt aan de oxydatie van zwavel tot zwavelzuur met behulp van de zuur
stof uit het nitraat, dat daarbij tot stikstof gereduceerd wordt.
Ook koolwaterstoffen, vanaf methaan tot benzol en paraffine toe, kunnen
in een aantal gevallen als koolstof bron dienst doen, daarnaast echter komen
bacteriën voor, die zich alleen met min of meer gecompliceerde verbindingen
kunnen voeden, zooals alcoholen, suikers, cellulose e.d.
Wat de stikstofvoeding betreft loopen de behoeften eveneens zeer uiteen;
enkele kunnen met behulp van de stikstof uit de lucht hun eiwit opbouwen,
zooals de Azotobacters en de bacteriën in de knolletjes der leguminosen.
Anderen kunnen volstaan met anorganische verbindingen zooals zwavelzure
ammoniak, nitraten, terwijl sommigen, in het bijzonder een aantal pathogene
bacteriën, uitsluitend versch dierlijk eiwit kunnen gebruiken, dat zelfs reeds
door koken voor hen onbruikbaar wordt.
De ademhaling is voor microben even essentieel als voor alle andere levende
wezens; zij onderscheiden zich van de boogere organismen, doordat niet alleen
de zuurstof van de lucht daarvoor dienst kan doen, doch in tal van gevallen
de zuurstof aan anorganische of organische verbindingen onttrokken kan
worden. De bacteriën, die voor hun groei en ontwikkeling de zuurstof van de
lucht beslist noodig hebben worden aerobe bacteriën genoemd in tegenstelling
tot die, welke zich alleen kunnen ontwikkelen bij afwezigheid van zuurstof,
de zgn. anaeroben. Daartusschen komen vormen voor, die zoowel aerobe als
anaerobe kunnen leven. In gronden waarin, hetzij door slechte structuur of

Foto LIESKE

Fig. 7

De werking van een enzym.

Door deze bacteriën wordt een stof afgescheiden, waardoor zij in staat zijn het in de plaat
aanwezige eiwit nog tot op groote afstand van de eigenlijke cellen tot oplossing te brengen.

19
doordat zij onder water hebben gestaan en te nat zijn, de lucht niet behoorlijk
kan doordringen, heerscht meestal wat men noemt een toestand van anaerobie,
waardoor anaerobe bacteriën de overhand kunnen krijgen en reductie-pro
cessen mogelijk worden, die voor het plantenleven uitermate schadelijk zijn.
Hierop wordt later nog nader teruggekomen.
Opmerkelijk is, dat tal van bacteriën niet alleen binnen de grenzen van
hun lichaam allerlei verbindingen tot ontleding kunnen brengen, doch dat
zij veelal stoffen afscheiden, die dezelfde ontledingen ook buiten de cel tot
stand kunnen brengen. Deze zgn. enzymen leiden de betreffende reactie in,
vormen daarbij een onmisbare schakel, zonder echter zelf noemenswaard
verbruikt te worden. Het spreekt van zelf, dat dit feit er belangrijk toe bijdraagt
om het nuttig effect en de werkingsradius van dergelijke microbiologische
omzettingen aanzienlijk te vergrooten.
Schimmels en gisten
Wanneer organische stoffen zooals stroo, hout e.d. in een voldoende vochtige
atmosfeer aan zichzelf worden overgelaten ziet men, dat zich doorgaans hierop
eeu dek van schimmeldraden, (het zgn. mycelium) ontwikkelt, welke ontwik
keling vaak met een eigenaardige typisch muffe lucht gepaard gaat. Na eenigen
tijd is de vastheid van het materiaal belangrijk verminderd, het is gemakkelijk
uit elkaar te trekken en kan zelfs tenslotte tot pulver uiteenvallen., (o.a. bij
de aantasting van hout door de gevreesde huiszwam, Merulius lacrimalis). Vaak
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Fig. 8 Enkele van de meest voorkomende bodemschimmels.
De Penicilium (penseelschimmel). De groene schimmel op rotte citroenen behoort
tot deze groep.
De Aspergillus. De zwarte schimmel, die men vaak op zuidvruchten aantreft.
De Mucor, welke dikwijls op paardemest wordt aangetroffen. Op de schimmeldraden
ziet men de sporen-hoofdjes, die voor elke soort een kenmerkende vorm hebben.
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ziet men aan de uiteinden der schimmeldraden groene, gele, zwarte, bruine,
rose of anders gekleurde lichaampjes, die aan stuifmeel doen denken, doch
inderdaad de sporen zijn waarmee de schimmels zich voortplanten. Onder
gunstige omstandigheden kunnen zich hieruit weer nieuwe schimmeldraden
ontwikkelen.
De verscheidenheid van vorm waaronder de schimmels voorkomen is zoo
groot, dat het ondoenlijk is hiervan ook maar een beknopt overzicht te geven.
In den grond komen een 60 tal verschillende soorten vrij geregeld voor, hier
onder nemen Penicilium, Fusarium, Mucor, Aspergillus en Khizopus de eerste
plaats in. Voor hun groei behoeven zij dezelfde elementen als de bacteriën,
voor hun koolstofbehoefte zijn zij op organische stoffen aangewezen. Ver
schillende suikers, organische zuren, alcoholen en vetten zijn goede voedings
stoffen, terwijl ook de cellulose door een aantal schimmels volledig kan worden
afgebroken. Hun stikstofbehoefte kunnen zij in het algemeen met behulp
van anorganische zouten dekken, wat niet wegneemt, dat zij ook zeer goed
meer ingewikkelde stikstofverbindingen kunnen gebruiken, zooals. eiwitten,
peptonen, aminozuren e.d.
Hieruit blijkt wel, dat de schimmels een uiterst belangrijke rol spelen bij
de afbraak der organische stoffen in de natuur.
Voor het isoleeren van schimmels gaat men liefst uit van de sporen, die worden
uitgezaaid op vaste voedingsbodems, welke meestal bereid worden met behulp van ver
schillende natuurlijke grondstoffen zooals vruchten, rijst, brood, paardemest e.d., gestolten met 2% agar of 12% gelatine. Kunstmatige voedingsbodems, die naast de
voedingszouten suikers, organische zuren en als stikstofbron ammoniumzouten of nitraten
bevatten, worden ook veelvuldig gebruikt.

De schimmels onderscheiden zich van de meeste bacteriën, doordat zij op
enkele uitzonderingen na beter bestand zijn tegen zure reacties (tot pH 1,5—
1,8 toe) en hoogere concentraties der voedingsstoffen. (Asp. niger kan bijv.
20—30 % suikeroplossing nog ontleden.)
Zij groeien het best tusschen 20 en 30° C. alhoewel ook bij 0° in sommige
gevallen nog groei geconstateerd is.
Door de toevoeging van organische meststoffen aan den grond, in het
bijzonder wanneer deze nog weinig verteerd zijn, wordt de groei van de schim
mels uitermate bevorderd. Een zeer belangrijk punt hierbij is, dat de schimmels
voor hun snelle groei vrij wat stikstof noodig hebben, benevens K en P. Volgens
de bekende Amerikaansche bacterioloog WAKSMAN bedraagt het stikstof
gehalte van het schimmelmycelium nog het dubbele van het maximale N
gehalte van de meest gebruikelijke groenbemesters. Daar een derde tot de helft
van de toegevoegde organische stoffen weer in schimmelmycelium wordt
omgezet, bestaat de mogelijkheid, dat al de N uit de groenbemester weer
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geheel door de schimmels wordt vastgelegd. Voor geval stikstofarme stoffen,
zooals stroo of stoppelresten zijn ondergebracht, wordt bovendien zelfs op
een deel van de bodemstikstof beslag gelegd. Dit is slechts tijdelijk, daar het
mycelium tenslotte weer afsterft en bij de ontleding daarvan een deel der
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Schimmeldraden (zgn. mycelium) tusschen gronddeeltjes, direct in de kluit
gefotografeerd.

Fig. 9 li en 9 ui

Enkele typische sporenhoofdjes van bodemschimmels, eveneens in den
grond gefotografeerd.

gebonden stikstof weer vrij komt. Dit kan echter toch tot ernstig nadeel
voor het gewas aanleiding geven.
De rol, die de schimmels bij deze zgn. vastlegging van de stikstof spelen,
wordt in het algemeen belangrijker geacht dan die der bacteriën.
In die gevallen, waarin de organische stof meer stikstof bevat dan de schim
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mels voor den opbouw van hun mycelium noodig hebben, wordt de overmaat N
in den vorm van ammoniak vrijgemaakt. Zoo werd door de schimmel Trichoderma koningii in overigens steriele grond binnen 8 à 10 dagen meer dan
50 % van de stikstof uit gedroogd bloed in ammoniak overgevoerd.
Dat de schimmels een belangrijk aandeel hebben in de humusvorming in
den grond is zeker; niet alleen, dat zij de moeilijk aantastbare stoffen, dezgn.
ligninen, vrij maken, doch tevens is het waarschijnlijk, dat een aantal schimmels
zelf in staat zijn dergelijke moeilijk aantastbare humusachtige stoffen op te

Xaar

Fig. 10
I.

HANSEN

Gisten.

Een veel gebruikte wijngist; men lette op de knopjes, waarmee zij zich vermenig
vuldigen.

II. Opeenvolgende stadia van de vermenigvuldiging van een gistcel.
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bouwen. Daartegenover staat, dat ook bij het langzaam verdwijnen van humusachtige stoffen uit den grond de schimmels ongetwijfeld een rol spelen.
Gisten zijn eencellige, kogelvormige, ovale of staafvormige organismen,
die in het algemeen grooter zijn dan bacteriën en die zich vegetatief door
middel van knopvorming vermeerderen. Dit bestaat daarin, dat de moedercel
op een of meer plaatsen een klein knopje vertoont, dat allengs uitgroeit tot
het de grootte van de moedercel bereikt heeft. Een aantal gisten kunnen
zich ook door middel van sporen vermenigvuldigen.
Door verschillende onderzoekers is aangetoond, dat gisten in den grond
voorkomen, in sommige gronden sporadisch, in andere weer in groote getale
tot 84.000.000 per gram toe.
SACK vond in een tuingrond van het Proefstation 160.000 gistcellen aan
de oppervlakte, en 20,000 op 10 cm diepte; in boschgrond resp. 60.000 en
40.000 per gram grond. Deze gisten produceeren koolzuur in overigens geste
riliseerde grond, wat er op wijst, dat zij actief deelnemen aan de ontleding der
in den grond aanwezige organische stoften. Zoo werd uit 100 gr grond in 8 dagen
68 mg C02 gevormd; steriele met bakkersgist geënten tuingrond produceerde
onder dezelfde omstandigheden 118 mg C02.
Tevens kon worden aangetoond, dat door deze gisten sporen alcohol ge
vormd werden: uit een half kilo boschgrond en ook uit tuingrond kon zooveel
alcohol worden afgedestilleerd, dat de aanwezigheid ervan met behulp van de
bekende microchemische reacties onomstootelijk kon worden vastgesteld.
Gezien de kieskeurigheid van de meeste gisten wat hun voeding aangaat,
is het waarschijnlijk, dat de gisten in hoofdzaak een rol spelen bij de omzetting
van gemakkelijk aantastbare stoffen, in het bijzonder van de koolhydraten.
Alhoewel het aantal onderzoekingen hieromtrent nog gering is, komt het mij
toch voor, dat het aandeel, dat de gisten hebben in de microbiologische om
zettingen in den grond en hun invloed op de plantenwereld, slechts van onder
geschikte beteekenis is.
Actinomyceten. (Straalschimmels)
De actinomyceten vormen een aparte groep van organismen, die tot zekere
hoogte tusschen de schimmels en de bacteriën in staan. Onze kennis van deze
organismen is van betrekkelijk recenten datum, de eerste systematische onder
zoekingen dateeren van omstreeks 1913; het zijn vooral LIESKE en WAKSMAN
geweest, die onze kennis van de in den grond voorkomende actinomyceten in
de laatste jaren belangrijk hebben uitgebreid.
De actinomyceten zijn gekenmerkt door een meestal eencellig mycelium
zonder tussehenschotten, waarvan de schimmeldraden (hyphen) zich herhaal
delijk vertakken. Zij kunnen zoowel op vloeibare als in vaste voedingsbodems
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groeien en vertoonen in het laatste geval vaak een krijtachtige uiterlijk;
de kleur van het mycelium kan behalve wit of grijs ook geel, rood, bruin of
anderszins zijn. De uiteinden der hyphen vallen in korte stukjes uiteen,
die zoowel uiterlijk als door hun overige eigenschappen veel op bacteriën
gelijken.
In de hyphen kunnen ook sporen ontstaan, die wel meer weerstands
vermogen hebben dan het mycelium, doch die belangrijk zwakker zijn dan
de bacteriënsporen.
Een aantal actinomyceten, die in den grond voorkomen, vormen eigen
aardige karakteristieke kurkentrekvormige gedraaide hyphen. Alhoewel de
meeste actinomyceten tusschen 6° en 38° C goed groeien, zijn er ook thermophile stammen, die bij 60° zich nog behoorlijk kunnen ontwikkelen. De
pH grenzen liggen tusschen 4,8 en 9,0, met het optimum tusschen 7,0 en 8;
dat op zure gronden aardappelschurft sporadisch voorkomt, wordt ver
oorzaakt door het feit, dat de betreffende ziekteverwekker, Actinomyces
scabies, beneden 4,6- 4,8 zich niet meer kan ontwikkelen.
Opmérkelijk is, ook dat sommige actinomyces in hun groei ten zeerste
belemmerd worden door de aanwezigheid van bepaalde andere micro orga
nismen. Van dit zgn. antagonisme tracht men o.a. bij de bestrijding van de
aardappelschurft gebruik te maken.
De actinomyceten kunnen als C-bron tal van stoffen gebruiken, zooals
cellulose, suikers, alcoholen, zuren en vetten, rubber en zelfs koolmonoxyde.
Als stikstofbron kunnen eiwitten, peptonen, aminozuren dienst doen, terwijl
ook de stikstof van anorganische zouten gebruikt kan worden; gelatine wordt
meestal vervloeid. Daar zij een groote verscheidenheid van organische stoffen
kunnen ontleden, spelen zij in de natuur een belangrijke rol; een bijzonderheid
daarbij is, dat zij stikstofhoudend materiaal kunnen mineraliseeren, niettegen
staande de tegenwoordigheid van overmaat koolstof houdende stoffen. Voor
een deel wordt dit veroorzaakt, doordat zij, in tegenstelling tot de meeste
schimmels, veel minder mycelium produceeren en voor zichzelf ook minder
stikstof noodig hebben.
Tal van actinomyceten ontwikkelen tijdens hun groei de typische lucht
van pas geploegde aarde; vele maken ook donkergekleurde stoffen en zij
zouden volgens verschillende onderzoekers zoowel bij de vorming als bij de
ontleding van de humus een belangrijke rol spelen. Vastgesteld is dat zij in
staat zijn om zeer resistente organische stoffen in de bouwgrond, zooals lignine
en humusachtige verbindingen aan te tasten en als C bron te gebruiken.
Tevens zijn er aanwijzingen dat actinomyceten in symbiose met planten
kunnen voorkomen en o.a. herhaaldelijk uit de wortelknollen van de els geïso
leerd zijn; welke rol zij daar in vervullen is tot nu toe niet bekend.
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Fig. 11

Aktinomyceten (Straalschimmels).

Enkele opeenvolgende stadia in de ontwikkeling van stukje mycelium; men lette op
de steeds verder gaande vertakkingen. (LIESKE).

II. Actinomyces scabies, de verwekker van de aardappelschurft, gekenmerkt door een

typisch kurkentrekvormig mycelium. Bij C sporen in verschillende stadia van ont
wikkeling. (DRECHSLER).

26
Uit een bodem-bacteriologisch oogpunt vormen de actinomyceten een
belangrijke groep van microörganismen, waarvan onze kennis echter voorloopig nog te beperkt is om in de practijk toepassing te vinden.
Protozoen
Deze eencellige diertjes komen in groote verscheidenheid in den grond
voor en het is dank zij de onderzoekingen van RUSSELL, HUTCHINSON, CUTLEE
e.a., alle van het Rothamsted Experiment Station te Harpenden, Engeland,
dat onze kennis omtrent deze merkwaardige bodembewoners zich gestadig
heeft uitgebreid. In verband met de wijze, waarop zij zich voortbewegen
worden zij in 5 klassen onderscheiden.
De Rhizopoden, waartoe de Amoeben behooren, bewegen zich langzaam met behulp
van voortdurend veranderende uitloopers van het protoplasma en hebben daardoor een
steeds wisselende vorm. Sommige zijn omgeven door pantsers van krijt of kiezel (diatomeeën)
en het zijn dergelijke organismen, die voor de vorming van krijtrotsen en riffen verant
woordelijk zijn.
De Flagellaten bewegen zich voort met behulp van een of meer zweepdraden, die
doorgaans aan één, soms aan beide uiteinden van het lichaam bevestigd zijn.
De Ciliaten (Infusorien) worden door talrijke fijne wimperhaartjes, die over het
heele lichaamsoppervlak ingeplant zijn, bewogen.

De protozoën vermeerderen zich door deeling, welke vaak voorafgegaan
wordt door een versmelting der celkernen, welke in het algemeen te beschouwen
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Fig. 12
Protozoën.
I. a—d. Eenige der meest voorkomende protozoën, de zgn. Parmaeciën; de grootste
hiervan, P. caudatum. a. is 0,1—0,3 mm lang, de kleinste c. P. bursaria 0,08—0,14mm
(SCHEWIAKOFF).
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II.

Stylonychi, eveneens een veelvoorkomende protozoo, welke zieh loopend voort
beweegt met zgn. cirren, lengte 0,1—0,3 mm. (BÜTSCHLI). I en II zijn Ciliaten.

III. Een typische Flagellaat, welke zich met verschillende bacteriën volgegeten heeft.
De zweepdraden, waarmee hij zich beweegt zijn duidelijk zichtbaar.
Vergr. 1450 X (ALEXEIEFF)
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Een Amoebe verslindt een algdraad, die hij kunstig oprolt ten einde de buit zoo
groot mogelijk te maken. (RHTJMBLER).
b. Het gedeelte van de alg, dat door de Amoebe omgeven is, is op de celwand na
geheel verteerd. (NEKESHE IMER).
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is als een min of meer primitieve wijze van bevruchting en sexueele voort
planting. Gedeeltelijk onder invloed van ongunstige uitwendige omstandig
heden (droogte, voedselgebrek etc.) doch ook als gevolg van nog onbekende
inwendige veranderingen binnen de cel, kunnen de protozoën in het zgn.
„cysten" stadium overgaan, waarbij de cel zich kogelvormig samentrekt en
zich in een stevige, tegen allerlei schadelijke invloeden bestendige huid hult.
Hieruit ontwikkelen zich onder gunstige omstandigheden weer nieuwe
individuen; daarbij doorloopen de protozoën dikwijls een zgn. ontwikkelings
cyclus, waarbij zij een aantal zeer uiteenloopende gedaanteverwisselingen
kunnen doormaken.
De meeste protozoën voeden zich met bacteriën, algen, gisten en schimmels
of weer met kleinere protozoën. Zij vertoonen soms een speciale voorkeur voor
bepaalde bacteriën en zijn in staat 0111 van een agarplaat, waarop bijv. een
drietal verschillende soorten bacteriënkoloniën tot ontwikkeling zijn gekomen,
alle bacteriën van een enkele soort op te eten en de andere onaangeroerd te
laten.
De methoden om protozoën te kweeken bestaat dan ook in het algemeen
daarin, dat men eerst bepaalde bacteriën kweekt en daarmee de protozoën
voedt.
De rol, die de protozoën in den grond spelen, staat in nauw verband met
hun groote vraatzucht ten opzichte van de microben. Wanneer men in een
grond door verwarming bij 50—60° (partiële sterilisatie) de protozoën doodt,
dan blijken daarna de bacteriën zich met groote snelheid te vermenigvuldigen;
als gevolg van de snellere mineralisatie van de voorhanden plantenvoedingsstoffen groeien op dergelijke gronden ook de planten vaak beter.
Om een indruk te geven van het aantal protozoën, dat in den grond voor
kan komen zij het volgende voorbeeld aangehaald; het betreft een grond, die
regelmatig met stalmest bemest is geworden en waarin per gram grond ge
vonden werd:
Amoeben.
Flagellaten
Ciliaten .

150.000—280.000
350.000—770.000
100— 1.000

Men moet echter in het oog houden, dat het aantal protozoën in den grond
verre van constant is en van uur tot uur veranderen kan. Zoo is het waar
genomen, dat binnen 24 uur het aantal protozoën van een bepaalde soort
van eenige honderden tot over de 400.000 gestegen was. Wanneer men bedenkt
dat voor den opbouw van een enkele amoebe minstens 400 bacteriën noodig
zijn, dan is het duidelijk, dat de protozoën een actief aandeel moeten hebben
in de reguleering van het aantal bacteriën in den grond. Uit nevengaande
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afbeelding kan men dan ook duidelijk zien, dat het aantal bacteriën aanwezig
per gram grond daalt, naarmate het aantal amoeben toeneemt en omgekeerd.
Het feit, dat de protozoën zich met bacteriën voeden behoeft niet tot de
conclusie te voeren dat hun aanwezigheid steeds schadelijk is.
Amoeben per gram grond
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Fig. 13 Deze tellingen van Amoeben en Bacteriën werden verricht in grond, op ver
schillende dagen, tusschen 23 Februari en 8 Maart. Zij toonen duidelijk aan, dat telkens
wanneer het aantal Amoeben een maximum bereikt heeft, dat der Bacteriën tot een
minimum gedaald is en omgekeerd.

Zoo vond NASIB, dat door toevoeging van protozoën aan cultures van
stikstofbindende bacteriën, de hoeveelheid stikstof, die in de cultures ge
bonden wordt, vrij aanzienlijk kan toenemen.
Azotobacters 4* eiliaten bonden
36 %
„
+ amoeben
„
25 %
„
amoeben en eiliaten 19,4 %

meer N dan zonder protozoën.
„ N.
„ N.

De verklaring hiervan is, dat de protozoën de bacteriën in een betrekkelijk
jong stadium opeten, waardoor voorkomen wordt, dat er een groot aantal
oudere individuen blijven bestaan, die volgroeid zijn en aan de stikstofbinding
niet actief meer deelnemen, daarentegen voor hun ademhaling en instand
houding hunner lichamen toch een deel der suikers verbruiken. Deze waar
nemingen laten zich echter niet zonder meer op den grond overbrengen.
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Alhoewel nog slechts een klein aantal onderzoekingen voorliggen, zal het
uit het bovenstaande toch wel duidelijk zijn, dat de protozoën in den grond
een bescheiden, doch zeer bepaalde rol vervullen.
HOOFDSTUK II
Bodembaeteriologie

De activiteit der bacteriën in den grond hangt ten nauwste samen met hun
aantal en met de mogelijkheden, die zij voor hun groei vinden. Doordat de
meeste bacteriën in den grond geruimen tijd in leven kunnen blijven, behoeft
echter de aanwezigheid van een groot aantal bacteriën van een bepaalde
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Fig. 14
1.
2.

De Azotobacter proef van Christensen.

Zure grond met voedingsvloeistof; er hebben zich wel gistende bacteriën ontwikkeld,
doch geen Azotobacters.
Goede kalkhoudende grond; de Azotobacters hebben een krachtige gerimpelde huid
gevormd, welke op de vloeistof drijft.
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groep niet steeds samen te gaan met een intensieve werkzaamheid in den
grond. Het is bijv. denkbaar, dat na een bemesting met zwavelzure ammoniak
liet aantal nitrificeerende bacteriën belangrijk is toegenomen en dat hun
aantal nog eenigen tijd hoog blijft ook nadat alle ammoniak in nitraat is
omgezet. Wel wijst het voorkomen van bepaalde bacteriën in groote getale
er op, dat zij in dien grond gunstige levensvoorwaarden vinden.
Daar de levensvoorwaarden van bepaalde groepen van niicroörgamsmen
in sommige opzichten veel overeenkomst vertoonen met die van de hoogere
planten, kan het al of niet voorkomen van deze bacteriën ons waardevolle
aanwijzingen geven betreffende de cultuurtoestand van een grond.
Zoo kunnen de Azotobacters zich niet ontwikkelen in een grond met een
pH beneden 5,8 à 5,9; toen men nog niet beschikte over de electrometrische
methoden om de pH te meten, had men in het voorkomen en in de groei van
Azotobacters in de te onderzoeken gronden een waardevol middel om over
de kalktoestand van den grond een indruk te krijgen.
Vooral in Denemarken heeft men deze methode een tijdlang met veel
succes toegepast; er waren jaren, dat men een 30.000 grondmonsters onder
zocht. Het gevolg hiervan was, dat men daar met het regelen van den kalk
toestand al een eind op weg was, toen elders er nog mee moest worden be
gonnen.
Aantal bacteriën in den grond
Het heeft niet aan pogingen ontbroken om het aantal bacteriën, dat in
tien grond voorkomt te tellen. Hiervoor bestaan in hoofdzaak twee methoden:
le, die waarbij men de microben direct onder het microscoop telt, na ze met
bepaalde kleurstoffen gekleurd te hebben. De methode werd oorspronkelijk
ingevoerd door den Amerikaan Conn in 1918 en is later door den bekenden
Russischen onderzoeker WINOGKADSKY verbeterd.
Een deel grond wordt met %,—10 dln. van een verdunde 0,04 % gelatineoplossing
geschud en 0,1 ce van de suspensie wordt op 1 cm2 van een schoon preparaatglas uitge
streken. Na droging wordt met bengaalsch rood of met eosine gekleurd, waarbij de micro
organismen rood gekleurd worden, terwijl de gronddeeltjes vrijwel ongekleurd blijven.
Door een eenvoudige berekening kan men het aantal bacteriën per gram grond vast
stellen.

Op deze wijze vindt men enorme aantallen bacteriën. Zoo bevatte een
goede bouwgrond van 150—1000 à 3000 millioen bacteriën, in met stalmest
bemeste gronden vaak het dubbele; dit is 5—20 X zooveel als men met behulp
van de andere methode vindt, er zijn zelfs gevallen, waarin men in dezelfde
grond 130 tot 1700 X zooveel vindt dan volgens de plaat methode. De aldus
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verkregen resultaten zijn echter verre van betrouwbaar; niet alleen, doordat
de doode bacteriën worden meegeteld, doch tevens ook, omdat in klei houdende
gronden colloidale bodemdeeltjes eveneens de kleurstof opnemen en meegeteld
worden, terwijl de vaak ongelijke verdeeling van de microben in den grond voor
een juiste telling niet bevorderlijk is.
De directe telmethode is daarom niet bruikbaar 0111 het aantal in den grond
werkzame bacteriën te bepalen, zij kan ons echter een ruwe indruk geven
van de verscheidenheid en de microbenrijkdom in den bodem.
2e

Indirecte telmethode

Hierbij wordt een kleine hoeveelheid (Bijv. 10 g) van den goed gemengden
grond in lOOcc steriel leidingwater opgeschud, hiervan wordt weer lcc. in
99 cc. steriel leidingwater overgebracht, waarmee een 1000 voudige ver
dunning bereikt is. Men gaat meestal tot verdunningen van 200.000 à 1 millioen.
Van de geschiktste verdunningen mengt men 1 cc. met voedingsager of gelatine
en men telt het aantal koloniën, dat zich daarin na enkele dagen ontwikkelt.
(Plaatmethode.) Ook kan men 0,1 cc. of meer enten in bepaalde voedingsvloeistoffen en nagaan bij welke verdunning daarin nog groei, troebeling,
ontleding optreedt. (Verdunningsmethode). Beide werkwijzen hebben hun
voor- en nadeelen en kunnen elkaar aanvullen. Er zijn n.l. verschillende
bacteriën, die niet of moeilijk op de platen groeien, o.a. de nitrificeerende
bacteriën, in welk geval men op de verdunningsmethode aangewezen is.
Volgens de plaatmethode vind men ook niet de anaerobe bacteriën, tenzij
men speciale voorzorgen neemt. De verdunningsmethode is minder nauw
keurig, tenzij men een groot aantal verdunningen maakt, wat tijdroovend is.
Met behulp van de plaatmethode vindt men eenige honderdduizenden
bacteriën tot een paar honderd millioen per gram grond, afhankelijk van de
reactie van den grond, van den cultuurtoestand, bemesting, diepte onder de
oppervlakte e.d. Zure veengronden kunnen zelfs practisch steriel zijn of slechts
enkele duizenden bacteriën per gram bevatten, in zwaar met stalmest bemeste
gronden vindt men soms meer dan 2000.000.000 bacteriën. Om eenigszins
betrouwbare resultaten te verkrijgen worden 6 à 10 parallelbepalingen verricht.
Een belangrijk punt bij dergelijke onderzoekingen is de monstername,
terwijl het bovendien zaak is de monsters zoo spoedig mogelijk te onderzoeken,
daar veranderingen in de structuur, betere toetreding van de lucht e.d.
onmiddellijk gevolgd worden door veranderingen in do microflora.
Monstername. Van een 5 - 10-tal regelmatig over het land verspreide plekken worden
de monsters genomen; de bovenste 1 — 2 cm worden verwijderd en met een schoone spade
of grondboor wordt uit de bouwvoor een steek genomen, welke voorzichtig in een schoon
monsterblik gelegd wordt. Losse zandige gronden kunnen direct gemengd worden, bij
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kleigronden kan het gewenscht zijn de structuur zooveel mogelijk te behouden en de
grond in kluiten te laten. Expresse opzending is gewenseht, men vermij de de blikken
in de zon te zetten.

In de laatste jaren heeft men aan de veranderingen, die de microbenflora
in den grond ondergaat, meer aandacht gewijd; hierbij is het verrassende
feit aan den dag gekomen, dat het aantal bacteriën in de loop van een enkele
dag schommelingen van 20—80 % kan vertoonen. Welke hiervan de oorzaken
Bacteriën per gr. grond (millioenen)
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De resultaten van baclerîëntettingen in grond, verricht op verschillende uren
van den dag en volgens 2 verschillende methoden.
Bovenste kromme : tellingen verricht volgens de plaatmethode, het aantal bact eriën varieert
tusschen 50 en 90 millioen per gram grond.
Onderste kromme : tellingen verricht in dezelfde grond op dezelfde uren, direct onder het
microscoop, na kleuring van de bacteriën; het aantal varieert tusschen 2 en 3,3 milliard.

zijn is niet bekend, aangetoond is, dat de protozoën hier een zekere invloed
uitoefenen en een toename van het aantal protozoën door een afname van het
aantal bacteriën gevolgd kan worden. Daartegenover staat, dat ook in gronden,
die men van protozoën bevrijd heeft, het aantal bacteriën niet constant is.
Seizoenschommelingen zijn door een aantal onderzoekers waargenomen,
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met maxima in het voorjaar en den zomer, een minimum in den winter. Lang
durige droogte doet liet aantal bacteriën aanzienlijk dalen, zoodra echter het
vochtgehalte weer normaal wordt, stijgt het aantal microben weer snel.
Al deze wisselende invloeden hebben ten gevolge, dat men steeds minder
waarde hecht aan bacteriëntellingen in den grond; van veel meer belang
dan het aantal is de wijze, waarop de microörganismen reageeren op toe
voegingen van bepaalde stoffen, zooals zwavelzure ammoniak, phosphaten,
cellulose etc. Bij het bacteriologisch bodemonderzoek zal op de betreffende
methodiek nog nader worden ingegaan.
Naarmate men dieper onder de oppervlakte komt, neemt het aantal
bacteriën af; beneden een meter vindt men doorgaans nog slechts enkele
honderden microben per gram, soms is de grond daar beneden zelfs practisch
steriel. Alhoewel het bovenploegen van diepere grondlagen ook andere bezwaren
kan meebrengen, is ongetwijfeld de afwezigheid van een normale microben10.000.000
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Fig. 16 Deze krommen geven een indruk van de afname van het aantal bacteriën met
de diepte, waarop zij voorkomen, bij enkele verschillende gronden. Op 75 cm onder het
maaiveld bevat de grond meestal nog geen 5 % van het aantal bacteriën, dat in de
bouwkruin aanwezig is.

flora een ongunstige factor van beteekenis; de in de practijk in dergelijke
gevallen gebruikelijke term „doodgeploegd land" is wel zeer typeerend.
Gaat men na welk gedeelte van de bouwkruin uit bacteriën bestaat, dan
blijkt dat dit uiterst gering is; neemt men daarbij als grondslag de hooge cijfers
verkregen met de directe tellingen, dan bedraagt dit tusschen de 0,01 % en
0,001 % droge stof, berekend op een bouwkruin van 15 cm. Op grond van
deze cijfers is het duidelijk, dat eenige directe invloed van de bacteriën op de
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structuur van de grond niet te verwachten is en het dus onjuist is om een
goede kruimelstructuur aan de aanwezigheid van een rijke microbenflora
te wijten. De belangrijke factoren daarbij zijn humusgehalte en kalktoestand, die op de structuur een overwegende invloed uitoefenen. Dat deze
kleine hoeveelheden microbenmateriaal in staat zijn zulke groote hoeveel
heden organische en andere stoffen te ontleden, is ongetwijfeld verrassend.
Men moet echter daarbij in het oog houden, dat door de afscheiding van enzymen
vele bacteriën een aanzienlijk grootere werkingssfeer hebben dan met de
omvang van de cel overeenkomt en tevens, dat bij het inbrengen van gemak
kelijk ontleedbare stoffen de microben zich tijdelijk zeer snel kunnen ver
meerderen.
Invloed van uitwendige factoren op het aantal bacteriën in den grond
Hiervan noemen wij het vochtgehalte, de temperatuur en de zuurgraad.
Is door langdurige droogte het watergehalte van de bouwkruin aanzienlijk
gedaald, dan stagneert het bacteriënleven, een aantal microörganismen sterft
af, een gedeelte vormt sporen, terwijl een ander deel uitdroogt om, zoodra
het vochtgehalte weer stijgt, tot nieuw leven te komen. De schimmels houden
langer stand dan de bacteriën, terwijl de actinomyceten ook in betrekkelijk
droge gronden nog een zekere activiteit kunnen ontwikkelen.
Het onderbrengen van stalmest, compost en dergelijke organische mest
stoffen in een uitgedroogde bouwkruin is te ontraden; doordat de bacterio
logische omzettingen grootendeels stilstaan, krijgt de ammoniak volop gelegen
heid te verdampen en treden er verliezen op, die in een vochtige actieve bouw
kruin achterwege blijven. Bovendien kan onder deze omstandigheden de mest
gemakkelijk verschimmelen, wat de mestwaarde niet ten goede komt.
Ten gevolge van het uitdrogen wordt het biologisch evenwicht in den
grond verstoord; een groot percentage bacteriën sterft af en zoodra nu het
vochtgehalte weer stijgt worden de doode bacteriënlichamen ontleed en
komen de daarin vastgelegde voedingsstoffen vrij. Hiermee gepaard gaat
een betere ontwikkeling van de planten, het geheele effect is tot zekere hoogte
te vergelijken met een partieele sterilisatie.
Een te hoog watergehalte van den grond heeft ten gevolge, dat de microbenflora zich wijzigt in anaerobe richting; reductieprocessen worden mogelijk, hier
onder te rekenen de denitrificatie, waarbij uit de nitraten stikstof wordt
vrijgemaakt, die dus voor de plant verloren is. De grond wordt blauw ten
gevolge van de reductie der ijzerver bindingen of soms ook wel zwart ten
gevolge van de vorming van zwavelijzer. In het algemeen ontstaat door te
veel water een toestand, die voor het plantenleven uitermate ongunstig is.
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Temperatuur
In het algemeen kan men zeggen, dat de werkzaamheden der microörganismen bij temperaturen beneden 0°C zijn stilgezet, zoodat gedurende de
wintermaanden in den bouwgrond biologisch weinig verandert. Bij een onzer
desbetreffende proeven was van de zwavelzure ammoniak, welke eind Januari
aan den grond was toegevoegd, in de tweede helft van Maart nog slechts 10 %
in nitraat omgezet (temp. 4—6°C). Zes weken later was dit tot 56 % gestegen
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Fig. 17 De snelheid waarmee een zwavelzure ammoniakbemesting door de nitrificerende
bacteriën in nitraat wordt overgevoerd, hangt nauw samen met de gemiddelde tempera
tuur in de verschillende maanden van het jaar (stippellijn geeft temp. aan).
Eerst bij A, als ongeveer half Maart de temp. boven 4 graden gestegen is, heeft eenige
nitrificatie plaats. Tusschen B' C' is het verloop langzamer (lijn stijgt minder snel),
overeenkomende met een koude periode en de maand April, waarin de temp. gedaald
is. Daarna een snelle stijging, zoowel van de temp. als de nitrificatie snelheid CD en
CD'. Blijft bij DE de temp. constant, dan vertraagt ook de nitrificatie even D'E'.
De maximum temp. stemt met de maximum nitraat vorming overeen.
De daling van half Juni tot begin Augustus wijst op een sterke vastlegging van de ge
vormde nitraatstikstof door andere bacteriën.

(temp. 12°C.) Daartegenover staat, dat ^ 28 % stikstof in de eerste 6 weken
door de microben is vastgelegd, wat er op wijst, dat er blijkbaar organismen
zijn, die bij deze lage temperatuur zich nog vrij behoorlijk kunnen ontwikkelen
en dat er vrij groote verschillen bestaan in temperatuurgevoeligheid tusschen
de verschillende microben onderling. Men heeft dan ook de microben verdeeld
in 3 groote groepen: de koude bestendigen (psychwphylen), die het beste
groeien tusschen 0 en 10°C; de mesophilen, die zich tusschen 10 en 45° het
beste ontwikkelen en waartoe de meeste bacteriën uit onze streken te rekenen
zijn en tenslotte de thermophilen, die tusschen 45 en 65° hun optimale ont-

37
wikkelingsvoorwaarden vinden. Hieronder vindt men bacteriën, die bij 70°
nog goed groeien terwijl er enkele zijn, die zich zelfs bij 85° nog kunnen ver
meerderen.
In dit verband zij er op gewezen, dat men in het algemeen bij de groei en ontwikkeling
van bacteriën onderscheidt 1°. het minimum, waar beneden geen groei meer mogelijk
is,c het optimum waarbij de beste groei plaats vindt enjhet maximum, waar boven groei
en ontwikkeling geheel stilstaan.

Alhoewel beneden 0° het bacteriënleven vrijwel tot stilstand is gebracht,
beteekent dit niet, dat de bacteriën niet tegen zeer lage temperaturen bestand
zijn. Er zijn voorbeelden, dat zij een temperatuur van vloeibare lucht (—190°C.)
kunnen overleven; het bevriezen van den grond heeft dan ook op het gehalte
aan microben slechts weinig invloed. De veranderingen, die daarbij optreden,
zijn veeleer van physischen aard (structuur, uitvlokking colloiden etc.) en
deze kunnen secundair na het ontdooien het microbenleven in gunstige zin
beinvloeden.
De meeste bodembacteriën produceeren koolzuur, zoodat men in de koolzuurproductie een vrij betrouwbare maatstaf heeft voor hun activiteit in
den grond. Deze koolzuurproductie loopt met de temperatuur parallel be
houdens een minimum in den zomer. Dit minimum is door meerdere onder
zoekers waargenomen en het is gebleken, dat de dan optredende droogte er
slechts gedeeltelijk voor verantwoordelijk is. De eigenlijke oorzaak is echter
niet bekend.
De reactie van den grond
Een derde belangrijke uitwendige factor is de reactie van den grond;
naarmate een grond zuurder is, worden de bacteriën en actinomvceten op
den achtergrond gedrongen, terwijl de schimmels in aantal toenemen.
WAKSMAN geeft hiervan het volgende illustratieve voorbeeld:
Onbemeste grond
Dezelfde grond bekalkt
Bemest met zwavelzure ammoniak
Idem, na toediening van CaC03 . .

pH
pH
pH
pH

5,1 87.000 schimmels per gram.
7,0 16.000
„
„
„
4,2 129.000
„
„
„
5,2 32.000
„
„
„

In achterstaande afbeelding ziet men de invloed van de pH op de aantasting
van cellulose door schimmels en bacteriën. Het is duidelijk, dat naarmate het
medium zuurder wordt, de schimmels meer op den voorgrond treden. ,
Niet alle bodembacteriën zijn even gevoelig voor pH-veranderingen : tot
de meest gevoelige behooren de reeds genoemde Azotobacters, die niet meer
groeien beneden een pH van 5,8—5,9 en in gronden met een pH beneden 5,7
zelfs niet meer voorkomen. De nitrificeerende bacteriën daarentegen hebben
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een minimum tusschen pH 3,9 en 5,0, afhankelijk van hun oorsprong; de
bacteriën, die zwavel tot zwavelzuur oxydeeren, kunnen zelfs een pH van
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4,0
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Fig. 18 De invloed van de pH op de aantasting van papier door Microorganismen.
Een aantal schijven filtreerpapier werd in erlemeyers met voedingsoplossing gebracht
en met een weinig grond geïnfecteerd
De pH's werden met bufferoplossingen op verschillende niveau's ingesteld. Men ziet
dat bij pH 10 geen aantasting plaats heeft; tusschen 8,3 en 6,3 zijn de randen van het
papier na 3 weken sterk door bacteriën aangetast en is de cellulose op die plaatsen tot
verdwijnen gebracht. Vanaf pH 6,3 treden de schimmels steeds duidelijker op den voor
grond, terwijl de ontwikkeling bij pH 4,0 reeds duidelijk geremd is.

1,8 •—1,9 verdragen. Het is een algemeen voorkomend verschijnsel, dat zuurvormende bacteriën hun omgeving zoo zuur kunnen maken, dat zij er zelf
niet meer in kunnen groeien of er tenslotte zelfs door afsterven.
HOOFDSTUK III
De kringloop van de stikstof

Uit het feit, dat de grond vrijwel nergens behoorlijke opbrengsten op
levert zonder flinke stikstofbemesting, blijkt wel dat de stikstofvoorraad
in onze akkers onvoldoende is om in de behoeften der gewassen te voorzien.
Alhoewel dit voor een deel op rekening komt van onze intensieve cultuur,
is het niet te ontkennen, dat ook in de ongerepte natuur de zeer beperkte
stikstofvoorraad de groei der planten binnen bescheiden perken houdt. En
zelfs deze bescheiden groei zou al spoedig tot stilstand komen, wanneer er in
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de natuur geen speciale en buitengewoon vernuftige voorzieningen waren ge
troffen om de in eiwitten en andere ingewikkelde verbindingen vastgelegde
stikstof weer in eenvoudiger vorm over te voeren en de verloren gegane stik
stofverbindingen weer aan te vullen.
Wij zien een bonte verscheidenheid van microscopische kleine levende
wezentjes, die zich op deze verbindingen werpen, er tusschen dringen, stoffen
afscheiden, die de aantrekking tusschen de deeltjes onderling doen verslappen
of opheffen, waardoor de materialen hun vastheid verliezen, uiteenvallen in
steeds kleinere deeltjes en tenslotte tot de eenvoudigste bestanddeelen worden
teruggebracht.
Het zijn de rottingsbacteriën, de eiwitsplitsers bij uitnemendheid, die
onder de meest uiteenloopende omstandigheden de eerste aanval ondernemen,
toegerust met uiterst krachtige enzymen, die al heel spoedig de eiwitten doen
vervloeien en toegankelijk maken voor de typische ammoniak vormers. Het
eindproduct, de ammoniak of het ammonium carbonaat wordt ten slotte door
een merkwaardige groep van microorganismen in nitraat overgevoerd, welke
organismen de eigenschap hebben eerst met hun arbeid te beginnen, wanneer
de andere met hun afbraak vrijwel gereed zijn. Zijri' kunnen n.l. in het algemeen
zeer slecht tegen zelfs zeer geringe hoeveelheden organische stoffen en alhoewel
ze in tegenwoordigheid daarvan wel in 't leven blijven en ademhalen, moeten
ze toch hun specifieke werk, de oxydatie van ammoniak tot nitriet en nitraat
uitstellen tot het oogenblik, dat in hun omgeving de organische stoffen vrijwel
geheel zijn afgebroken.
De aldus gevormde nitraten doen weer dienst als voedsel voor volgende
generaties planten en de kringloop zou hiermee al voltooid zijn, ware het niet
dat er hier en daar openingen in zijn, waardoor een deel van deze kostbare
stoffen onherroepelijk verloren gaat.
Dat door de regens een deel der nitraten uit den grond wordt weggespoeld
is onvermijdelijk; daarnaast is er een groep van organismen, wier taak het
is organische stoffen af te breken onder de meest uiteenloopende omstandig
heden. Voor dit doel hebben zij zuurstof in de een of andere vorm noodig;
ontbreekt de lucht, dan beschikken zij over het vermogen zuurstof te ont
trekken aan verbindingen, die haar gemakkelijk loslaten, verbindingen alzoo,
die zich zonder veel moeite laten reduceeren. Het zijn de nitraten, die hiervoor
in het bijzonder in aanmerking komen; alhoewel er bacteriën zijn, die de stik
stof uit de nitraten heelemaal tot ammoniak reduceeren, is er een groote groep,
de denitrificeerende bacteriën, die alleen maar zuurstof eruit haalt en de stikstof
als gas laat ontsnapen. Hiermee zijn wij onze kostbare plantenvoedingsstof
kwijt; het is echter een gelukkige omstandigheid, dat de omvang van dit verlies
beperkt is, waartoe de eigenschap der nitrificeerende bacteriën om geen nitraat
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te maken zoolang er nog organische stof in de buurt is in hooge mate meewerkt.
Om de steeds slinkende voorraad assimileerbare stikstofverbindingen weer
aan te vullen heeft de natuur enkele even interessante als stoutmoedige
voorzieningen getroffen.
Hiervoor staan n.l. twee wegen open: de eerste is die, waarbij bepaalde mi
croben zich „eenvoudig" voeden met stikstof uit de lucht en daarmee hun
eiwitten opbouwen; daarvoor hebben zij echter suikers of analoge verbindingen
noodig, die doorgaans overvloedig in doode planten materialen aanwezig zijn
en welke zij zoowel als koolstofvoeding als voor energiebron gebruiken. Uit
een chemisch oogpunt is dit een ongeloofelijk ingewikkeld procédé, van welks
opeenvolgende trappen men zich nog absoluut geen heldere voorstelling
heeft kunnen maken, laat staan heeft hunnen nabootsen.
In de tweede plaats noemen wij de samenwerking, symbiose, tusschen groene
planten en bacteriën, waarbij de plant, de bacteriën van suikers e.d. voorziet,
terwijl de bacteriën de stikstof uit de lucht binden en zoodoende de plant
in staat stellen de benoodigde eiwitten op te bouwen.
Deze bacteriën nestelen doorgaans in de wortels, o.m. bij de leguminosen,
waar zij de typische wortelknolletjes vormen; er zijn echter ook gevallen bekend,
waar zij in de bladeren huizen, o.a. bij de Pavetta indica, een tropische plant,
die bovendien nog de merkwaardige eigenschap heeft, dat de betreffende bac
teriën ook in het zaad zitten, zoodat de infectie steeds zonder hulp van buiten,
van de moederplanten op de nakomelingen overgaat. Dit in tegenstelling met
de leguminosen, die steeds van buitenaf, hetzij door de bacteriën, die in den
grond zitten of kunstmatig door bacteriën, welke gekweekt zijn, geinfecteerd
moeten worden.
In de volgende hoofdstukken zullen de voor de landbouw belangrijkste
microbiologische processen, die bij de kringloop van de stikstof een rol spelen,
nader worden besproken.
Bacteriologische omzettingen in den grond

Nitrificatie
In een goeden bouwgrond worden alle ammoniumverbindingen in
betrekkelijk korte tijd, varieerend van enkele weken tot enkele maanden, in
nitraten overgevoerd.
Deze oxydatie geschiedt in twee stadia en door twee groepen van micro
organismen; ten eerste de nitrietbacteriën, die de ammoniak tot salpeterigzuur
oxydeeren en de nitraat bacteriën, die vervolgens het nitriet in nitraat over
voeren. Dit geschiedt volgens de volgende vergelijkingen:
(NH4)2S04 — 6 0 = 2 HN02 + H,S04 + 2H20.
2 HNO, + 20 = 2 HNO3
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De meest voorkomende nitrietbacteriën zijn kleine coccen of staafjes
ongeveer 1 x 1,5 /j, groot. Vaak blijven zij in groepjes, zgn. zoogloën bij elkaar
hangen, soms zijn zij beweeglijk. Zij kunnen zich met het koolzuur van de lucht
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*
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Fig. 19

A

De Nitrietbaeteriën. 1000 x vergr. ( WINOGRADSKY.) Men lette op de enorm
lange zwermdraden.

voeden en de aanwezigheid van organische stoffen in het voedingsmedium
kan zelfs hun ontwikkeling volledig beletten. Vandaar, dat men deze bacteriën
niet op de gebruikelijke agar of gelatine voedingsbodems kan kweeken, doch
daarbij gebruik maakt van platen, die geheel vrij zijn van organische stof,
hetzij bijv. gestolten door kiezelzuur of wel met gips. Zij vormen zeer kleine
sterk lichtbrekende kolonies van ongeveer 50 /.i diameter, die alleen door het
microscoop goed waarneembaar zijn.
Ongetwijfeld baart deze eigenschap der nitrificeerende bacteriën eenige
verwondering, wanneer men bedenkt, dat de grond tal van organische stoffen
bevat en daarin van een vertragende werking niets te bespeuren valt, integen
deel. Recente onderzoekingen hebben dan ook eenige feiten aan het licht ge
bracht, die het vermoeden wettigen, dat in den grond nog andere bacteriën
leven, die ook ammoniak tot nitriet oxydeeren, in tegenwoordigheid van or
ganische stoffen, zij het dan ook dat hun werkzaamheid veel minder intensief
is dan die van de bacteriën van de eerstgenoemde groep.
Zoo heeft men aan het Proefstation te Rothamsted, Engeland, enkele
bacteriën geisoleerd, die in verdunde urine ammoniak in nitriet omzetten;
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dergelijke bacteriën waren o.a. in groote getale te vinden in gronden, welke
uit een dierentuin afkomstig waren en wel van plekken waar dagelijksch groote
hoeveelheden runderurine terecht kwamen.
De wi/raaibacteriën zijn zeer kleine staafjes, 0,4 /j, dik en 1 [X lang, niet
bewegelijk, die eveneens hun C-behoefte dekken kunnen met behulp van het
koolzuur uit de lucht of uit bicarbonaten.
De nitraatvormers zijn minder gevoelig voor organische stoffen dan de
nitrietbacteriën, zoodat hun isolatie op gewone agarplaten mogelijk is. Op
merkelijk is hun buitengewone gevoeligheid voor vrije ammoniak, zooals deze
steeds aanwezig is in vloeistoffen met een pH boven 7.
0,015 % NH3 is reeds voldoende om de omzetting stil te zetten. Dit heeft
ten gevolge, dat in alcalische gronden na bemesting nitrietophoping mogelijk
is, doordat de nitratatie stilstaat zoolang niet alle ammoniak tot nitriet is
overgevoerd.
In het algemeen en zeker op gronden met een pH beneden 7 en boven 5
wordt het gevormde nitriet onmiddellijk omgezet in nitraat, zoodat men het
niet eens kan a.antoonen.
Nevengaande figuur heeft betrekking op een proef, waarbij aan een cultuur
oplossing, welke 0.1 % zwavelzure ammoniak bevatte, verschillende gronden
werden toegevoegd, met en zonder CaC03. Men ziet duidelijk, dat door toe
voeging van CaC03 het nitrietstadium aantoonbaar wordt of verlengd is; de
vorming van nitraat begint pas op het oogenblik, dat de ammoniak verdwenen is.
In gronden, die van nature CaC03 bevatten of alcalisch reageeren, zooals
de gebruikte klei en zavelgronden, zien wij dat ook zonder toevoeging het
nitriet aantoonbaar is.
Aangezien nitriet een sterk plantenvergift is, ligt de vraag voor de hand
of in dergelijke gronden de kans op nitriet vergiftiging bestaat. In het alge
meen zal de concentratie, waarin het nitriet in den grond voorkomt niet hoog
genoeg zijn om tot vergiftigingsverschijnselen aanleiding te geven. In gevallen
echter waarin men de meststoffen niet over het land strooit maar in de vorm
van tabletten bij de planten deponeert, zooals dit o.a. bij de suikerrietcultuur
in Indië het geval is, bestaat wel degelijk de mogelijkheid van nitrietophooping. Door schrijver dezes werd op Java enkele malen een ziek worden der
rietplanten geconstateerd, dat door nitrietvergiftiging veroorzaakt werd (in
een der onderzochte gevallen bevatte het grondwater zelfs 0,6 % nitriet).
Invloed van uitwendige factoren op de nitrificatie
De temperatuur. Bij het gebruik van zwavelzure ammoniak als meststof
is het van belang te weten of en op welke wijze" deze stof in den grond wordt
omgezet en door welke factoren deze omzetting beinvloed wordt.
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Fig. 20 De invloed van de toevoeging van mergel en magnesiumcarbonaat op de
nitrificatie.
In de fig. zijn aangegeven de tijden, gedurende welke ammoniak, nitriet of nitraat in
de grondsuspensie aanwezig zijn.
In de zure veen-, heide- en broekgronden wordt wel nitraat gevormd, het nitriet verdwijnt
zóó snel dat het niet aantoonbaar is. Dit verandert, wanneer mergel wordt toegevoegd.
In de meer alcalische klei- en zavelgronden ontstaat wel nitriet, door toevoeging van
mergel en magnesiumcarbonaat wordt het nitrietstadium verlengd.
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Dit is niet alleen noodig omdat ammoniak voor een aantal planten als stik
stofbron minder geschikt is dan nitraten, doch ook met oog op de kans van
uitspoeling, die veel grooter is zoodra de ammoniak genitrificeerd is. Evenals
bij alle biologische processen is de nitrificatiesnelheid in hooge mate afhan
kelijk van de temperatuur.
Het resultaat van een onzer desbetreffende proeven bij zeven verschil
lende constante temperaturen is in fig. 21 vastgelegd. Hieruit blijkt duidelijk,

Fig. 21 De invloed van verschillende temperaturen op het verloop van de nitrificatie.
Aangegeven is de hoeveelheid nitraatstikstof, die op een bepaald oogenblik in 100 g grond
aanwezig was. Het snelst verloopt de nitrificatie bij 25; 30° C is al iets te hoog. Wij
zien echter, dat bij temperaturen, zooals die in onze gronden in voorjaar en zomer
heerschen, 10—15°, na 8 weken het grootste deel van de toegevoegde zwavelzure
ammoniak genitrificeerd is.

dat naarmate de temperatuur stijgt ook meer ammoniak genitrificeerd wordt;
uit het feit, dat de kromme van 30° beneden die van 25° ligt, is te concludeeren,
dat het optimum voor de nitrificatie omstreeks 25° moet liggen. Om ook een
indruk te krijgen van het verloop in het veld werden buiten een aantal potten
ingegraven, welke eind Januari met zwavelzure ammoniak bemest waren.
(Zie fig. 17 blz. 36.) Tot half Maart is vrijwel niets omgezet, zoodra echter de
temperatuur stijgt, neemt de hoeveelheid gevormd nitraat toe en wij zien dan
ook een groote overeenkomst tusschen de temperatuur- en de nitrificatiekrommen. Dat juist gedurende het koude jaargetijde, waarin doorgaans veel
regen valt de nitrificatie stilstaat is een groot voordeel, daar hierdoor de kans
op uitspoeling belangrijk verminderd wordt. Dat vanaf half Juni het nitraat
gehalte vrij sterk daalt, niettegenstaande het totaal gehalte aan stikstof onver-
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anderd is gebleven wijst er op, dat in de zomermaanden vrij belangrijke
hoeveelheden stikstof (bijna 40 % van de totale hoeveelheid) kunnen worden
vastgelegd. Na 1 y2 maand is hier dan ook de vastlegging weer tot stilstand
gekomen en zien wij, dat opnieuw nitrificatie intreedt. Dit verloop is buiten
gewoon leerzaam, omdat het zoo duidelijk demonsteert, dat de bodem een
levend iets is en als gevolg daarvan het gehalte aan plantenvoedingsstoffen
voortdurend wisselt.
De pH. De pH grenzen waartusschen een noemenswaardige nitrificatie
mogelijk is liggen tusschen ongeveer 5 en 10. Voor de nitrietbacteriën met
een optimum tusschen 7,5 en 8,2, voor de nitraatbacteriën met een optimum
tusschen 8,1 en 9,2. De grenzen echter zijn ook afhankelijk van de herkomst
van de bacteriën, in dien zin, dat bacteriën afkomstig van zure gronden in het
Invloed van de pH op verloop der Nitritatie
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Fig. 22 De invloed van de pH op de nitrificatie. Men ziet, dat beneden 5,5 en boven
10 de nitrificatie niet of zeer langzaam verloopt; het optimum ligt tusschen 7 en 8,5. In
sommige gronden echter kan tot ongeveer 4,5 nog nitrificatie plaats hebben.

algemeen iets lagere pH's kunnen verdragen dan die welke van meer alcalische
gronden komen. Laat men een nitrificeerende cultuur aan zichzelf over dan
kunnen pH's van omstreeks 3.5 ontstaan. Ook in den grond zijn als gevolg
van langdurige bemesting met zwavelzure ammoniak pH's van 4,0—4,5
waargenomen.
Bij de bemesting met zwavelzure ammoniak moet men in het oog houden,
dat door de nitrificatie tenslotte twee sterke zuren ontstaan n.l. salpeterzuur
en zwavelzuur. De aanwending van 500 kg zwavelzure ammoniak fer ha komt
na volledige nitrificatie neer op een bemesting met 476 kg sterk salpeterzuur en
370 kg sterk zwavelzuur.
Het zal dus duidelijk zijn, dat men met het gebruik van zwavelzure ammo-
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niak als meststof voorzichtig moet zijn; in hoeverre een grond de voortdurende
toepassing ervan verdragen kan, hangt af van het vermogen van die gronden
om de gevormde zuren te binden.
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Fig. 23 Deze titratie-krommen, waarbij aan een bepaalde hoeveelheid grond (20 g.)
stijgende hoeveelheden zuur werden toegevoegd en de resulteerende pH's gemeten werden,
geven een indruk van het zgn. bufferend vermogen dier gronden. Hoe beter de gronden
bufferen (zavelgrond), des te langer kunnen ze een geregelde bemesting met zwavelzure
ammoniak verdragen zonder te zuur te worden.

Ten einde eenige indruk te krijgen van de hoeveelheden zwavelzure ammo
niak, die een grond verdragen kan, werd van enkele typische grondsoorten be
paald, op welke wijze de pH verandert bij toevoeging van stijgende hoeveel
heden verdund zwavelzuur. Het resultaat is in nevengaande fig. vastgelegd;
het is duidelijk, dat in dit opzicht de gronden enorme verschillen vertoonen.
Neemt men aan, dat de bij de nitrificatie gevormde zuren niet direct worden
uitgespoeld, clan leert een ruwe berekening, dat per ha en in een bouwkruin
van 20 cm een pH van 5,5 bereikt wordt, na bemesting en nitrificatie, van de
volgende hoeveelheden zwavelzure ammoniak:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Kleigrond meer dan
Zavelgrond maximaal
Humeuze zandgrond maximaal
Zandgrond maximaal
Broekgrond maximaal
Zeer lichte humusarme zandgrond maximaal .

15 000
13 000
4 900
3 200
260
190

kg
kg
kg
kg
kg
kg
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De aard van het verband tusschen pH en bemesting is echter veel ingewik
kelder dan hier is voorgesteld en zooals reeds blijkt, sterk afhankelijk van de
gebruikte grondsoort, van het gehalte aan koolzure kalk, zoodat de hier aan
gehaalde cijfers slechts ter oriënteering dienst kunnen doen.
Dat de laatste twee gronden eigenlijk niet eens een volledige zwavelzure
ammoniak bemesting kunnen verdragen, is wel aannemelijk, evenals het feit,
dat in den kleigrond na verloop van 38 jaar nog vrijwel geen verandering te
bespeuren zal zijn. Dat ook de zavelgronden een langdurige zwavelzure ammo
niak bemesting verdragen kunnen is eveneens te verwachten, terwijl het
gedrag der gronden 3 en 4 aanleiding geeft om te veronderstellen dat het niet
raadzaam is bemesting langer dan enkele jaren achtereen voort te zetten.
Naarmate in een grond, bij toevoeging van een bepaalde hoeveelheid zuur
(alcali) de pH minder verandert, zegt men dat de grond beter buffert en zal
de voortgezette bemesting met zwavelzure ammoniak beter verdragen worden.
Uit de fig. is duidelijk te zien, dat de klei en zavelgronden tot het goed buffe
rende type behooren, de zandgrond daarentegen zeer slecht buffert evenals
de broekgrond.
In die gevallen, waarin de grond niet nitrificeert en NH4* direct als zoo
danig door de plant wordt opgenomen, bedraagt de hoeveelheid zuur, die daarbij
achterblijft slechts de helft van die, welke bij een volledige nitrificatie gevormd
wordt, zoodat de nitrificatie daadwerkelijk tot de verzuring van de grond bij
draagt.
Hieronder worden enkele cijfers vermeld, die betrekking hebben op een
nitrificatieproef in potten; een gedeelte der potten was onbeplant, een ander
gedeelte was met snijmoes (Brassica napus) beplant; om de 14 dagen werd
nitraatgehalte en pH bepaald.
Uit de eerste en de tweede reeks cijfers, welke betrekking hebben op twee
verschillende gronden, blijkt dat de pH van den grond daalt naarmate de nitri
ficatie verder voortschrijdt. Ook is het duidelijk, dat de nitrificatiesnelheid
in den grond met hooge aanvangs pH (tengevolge van bekalking) grooter is
dan in die met een aanvangs pH van 5,1.
In de beplante potten zien wij, dat de pH iets sneller is gedaald dan in de
onbeplante, terwijl het gevormde nitraat ten slotte vrijwel quantitatief door
de planten is opgenomen.
Vergelijken wij wat er gebeurt, wanneer in plaats van zwavelzure ammoniak
met chili wordt bemest (IV A en B), dan zien wij dat in de onbeplante potten
begin en eind pH gelijk zijn, terwijl na 69 dagen al het nitraat nog vrijwel
quantitatief teruggevonden wordt.
Zijn echter de potten beplant, dan zien wij juist het tegenovergestelde ge
beuren van wat er in de zwavelzure-ammoniak potten gebeurt, n.l. naarmate

48
Grondsoort

I. Oude eschgrond:
pH
mgr N03-N
(Zeyen)
II. Oudere hume uze zand
grond:
pH
mgr N03-N
(Tinaarlo)
III. Zelfde grond als II:
PH
N03-N
mgr N door plant op
genomen (allesper 100g
grond omgerekend) .
IV. Zelfde grond als I:
A. pH
N03-N
B. Beplant met snijmoes:
pH
NO3-N
mgr N door plant op
genomen

Begin

6,0
3,6

Na
27 d.

5,3
12,4

Na
41 d.

5,1
16,4

Na
55 d.

4,7
28,2

5,1
22

4,9
5,4

4,6
11,4

4,3
13,4

5,1
02

4.7
5.8

4,4
8,0

4,0
0,1

0

0,8

7,8

35,3

4,1
46,4

4,4
32,2

4,1
46,4

4,4
41,1

4,9
27,0

5,4
6,0

0

5,8

18,9

29,1

Na
73 d.

4,4
25,9

Onbeplant. Toegevoegd
40,8 mgr N. als Zw.
amm. op 100 g grond
droog; met CaC03 op
pH 6 gebracht.
Onbeplant. Toegevoegd
43 mgr N als Zw. amm.
op 100 g grond.

—

—

4,1
43,4

Beplant, met snijmoes.
Zelfde bemesting als II.

Bemest met chili. On
beplant.
Beplant.

de plant meer N03' heeft opgenomen, stijgt ook de pH, doordat nu niet de
zuurrest maar de alcalische rest, het Na', achterblijft.
Dat bij proef I na 73 dagen iets minder nitraat aanwezig is dan na 55 dagen,
wijst er op dat door de bacteriën nitraatstikstof is vastgelegd. Hetzelfde zien
wij bij proef IV A, in nog veel sterker mate, waar na 4 weken 31 % van de
nitraatstikstof niet meer als zoodanig terug te vinden is, wat met een duidelijke
verhoogirig in de pH gepaard gaat. Na 73 dagen echter is het grootste gedeelte
weer genitrificeerd en de pH weer op de oorspronkelijke hoogte teruggebracht.
Op deze vastlegging zal in het volgende nog uitvoerig worden teruggekomen.
Dat de nitrificatie op de plantengroei een groote invloed kan hebben, blijkt
wel uit nevengaande foto's. De oorspronkelijke grond (oude eschgrond, Zeyen
Dr. pH 4,1 was te zuur, waardoor zoowel de planten als de nitrificeerende bac
teriën zich niet behoorlijk konden ontwikkelen. Duidelijk komt uit dat op
een dergelijke grond met chili (n°. 82) een veel beter gewas te kweeken valt
dan met zwavelzure ammoniak (n°. 70). Door pasteuriseeren, waarbij ook de
nitrificeerende bacteriën worden gedood verandert de toestand niet. (n°. 66.)
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Verbetering van den kalktoestand door toevoeging van calciumcarbonaat aan
den gepasteuriseerde!! grond verbetert de toestand voor de plant aanzienlijk.

Foto auteur

Fig. 24 Een nitrificatie-proef met zure, humeuze zandgrond, beplant met snijmoes.
(Brassica napus). Op de oorspronkelijke zure grond groeien de planten slecht (pot 70).
Toevoeging van krijt bij afwezigheid van nitrificeerende bacteriën, die door pasteurisât ie
gedood zijn (96), verbetert de toestand wel, maar niet afdoende. Ent men echter met een
goed nitrificeerende grond na krijttoevoeging, dan eerst staan de planten goed (pot 90).
N°. 82 met chili bemest blijft duidelijk bij n°. 96 achter.

Wanneer men nu bovendien de grond nog ent met enkele procenten van een
andere goed genitrificeerde grond, dan eerst kan het gewas zich normaal
ontwikkelen. (90) Daar het verschil tusschen n°, 90 en n°. 96 alleen bestaat
in de enting, moet de betere stand van het gewas uitsluitend aan de werkzaam
heid der bacteriën worden toegeschreven.
De invloed van organische stof op de Nitrificatie
Zooals reeds vermeld, betrakken de nitrificeerende bacteriën hun koolstof
van de lucht of uit bicarbonaten; het zal dus duidelijk zijn, dat deze belangrijke
groep van microörganismen voor de ontplooiing van een maximale activiteit
geen organische bemesting van noode heeft, integendeel, dat hierdoor esrder
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de kans bestaat, dat de nitrificatie vertraagd wordt. Naarmate de organische
meststoffen verder gemineraliseerd zijn, zijn zij minder schadelijk voor de nitrificeerende bacteriën, terwijl tenslotte het eindproduct de humus, een stimuleerenden invloed op de nitrificatie kan uitoefenen.
Dat de nitrificatie doorgaans stilstaat in tegenwoordigheid van gemakkelijk
aantastbare stoffen, heeft een belangrijk voordeel: bij aanwezigheid van dergelij
ke stoffen n.l. treden spoedig reductie-verschijnselen op, zoodra het watergehalte
van den grond boven een zekere grens stijgt. Een van de processen, die bij
aanwezigheid van nitraten op den voorgrond treden, is de denitrificatie, waarbij
uit de nitraten elementaire stikstof ontstaat, die daarmee voor de plant verloren
is. Niet alleen bestaat hiervoor kans na een zware stalmestbemesting gevolgd
door een langdurige regenperiode, doch ook op gescheurd grasland en na het
onderploegen van groenbemesting.
Doordat nu de nitrificeerende bacteriën voor de aanwezigheid van deze
gemakkelijk aantastbare organische stoffen zeer gevoelig zijn, kunnen er geen
nitraten gevormd worden zoolang de stoffen niet voldoende gemineraliseerd
zijn en dientengevolge is er ook geen denitrificatie mogelijk.
In het voorgaande is er reeds op gewezen, dat er volgens recente onder
zoekingen bacteriën voorkomen, die in tegenwoordigheid van organische
stoffen wel kunnen nitrificeeren. Hun nitrificeerend vermogen staat echter
aanzienlijk bij dat der bovengenoemde bacteriën ten achter.
De am,monificalie
Hieronder wordt verstaan de microbiologische ontleding van stikstofhoudende stoffen, waarbij als eindproduct ammoniak gevormd wordt. In de
eerste plaats komen hiervoor in aanmerking de eiwitachtige stoffen, die zoowel
in microben als in plantenmateriaal voorkomen en tevens een hoofdbestand
deel uitmaken van de lichamen en excrementen van hoogere dieren.
De eiwitten bevatten 15—20 % stikstof naast 50—55 % koolstof, tot
2 % zwavel, 0—0,4 % phosphor; bij de microbiologische ontleding ontstaan
eerst een aantal tusschenproducten, n.l. amidoverbindingen, die op hun beurt
weer ontleed worden met als eindproducten ammoniak, koolzuur en water.
In die gevallen, waarin de zuurstof niet of beperkt kan toetreden, treedt de
echte rotting op en worden een aantal stinkende stoffen geproduceerd; de
zwavel wordt tot zwavelwaterstof gereduceerd, terwijl daarnaast indol en skatol
ontstaan, die de typische faecaliën reuk veroorzaken. Vaak ook worden bij de
eiwitontleding donker gekleurde stoffen gevormd, de z.g.n. melaninen, die tot
zekere hoogte tot de humusachtige stoffen te rekenen zijn.
Van de bacteriën die bij de eiwitafbraak een belangrijke rol spelen noemen wij ais
de bekendste Bact. vulgare, (proteus), Bact. fluorescens, Bact. coli en de sporenvormers
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Bac. subtilus (hooibaeterie), Bac. mycoides, Bac. putrificus en Bac. mesentericus. Tal
van andere bacteriën benevens schimmels en actinomyceten zijn bij de eiwitafbraak
werkzaam, in een aantal gevallen is de samenwerking van verschillende microörganismen
noodig om een algeheele ontleding tot op ammoniak tot stand te brengen.

Tot de microbiologische processen, die voor den landbouw van het grootste
belang zijn, behooren die, waarbij de voornaamste stikstof houdende bestanddeelen van de urine, het hippuurzuur, urinezuur en de ureum in ammoniak

C.

Fig. 25 I
a.
b.
c.

Foto's MACÉ en KRALL

Eenige rottingsbacteriën, die eiwitachtige stoffen in ammoniak overvoeren.

Hooibaeterie. Bac. subtlilus. sporen in de staafjes.
Bac. proteus vulgaris. (Men lette op tallooze zwermdraden).
Bac. mesentericus.
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1.

2.

3.

Naar MACÉ

Fig. 25 II
1.
2.
3.

Typische groeiwijze van Bacillus mycoides.

Op vleeschagar.
Met de entnaald is in de agar gestoken, de bacterie groeit niet in de diepte en is
dus aerobe.
Op vleeschgelatine, welke vervloeid is aan de bovenkant.

koolzuur en water worden overgevoerd. Zoo bevat runderurine 0,4—2,7 %
hippuurzuur en onze veestapel produceert per jaar ongeveer 100 millioen kg.
van deze stof. Aangezien de planten de stikstof eerst na volledige mineralisatie
kunnen opnemen is het duidelijk, dat de microben in dit geval een onmisbare
schakel vormen. In de literatuur zijn een 30-tal verschillende bacteriën be
schreven, die het hippuurzuur ontleden, zoodat dit een vaak voorkomende
eigenschap is.
Merkwaardig is, dat bij de ontleding van hippuurzuur benzoëzuur gevormd wordt,
een stof, die antiseptisch werkt en daarom ook wel gebruikt wordt om levensmiddelen
(o.a. boter en margarine) voor bederf te hoeden. Volgens SACK zijn de hippuurzuurbacteriën
echter veel beter tegen het benzoëzuur bestand dan de meeste andere bacteriën: de eerste
groeien niet meer bij een concentratie van 3 %, terwijl in het algemeen een concentratie
van 1—1,5 % voldoende is om de groei van de meeste andere microörganismen te beletten.

Het ureumgehalte van urine verschilt naar gelang van de diersoort en
varieert tusschen 1,1 en 3,5 %; de ontleding is wel een van de meest eenvoudige
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microbiologische omzettingen, waarbij door tusschenkomst van het enzyme
urease alleen water wordt opgenomen volgens de formule:
O = C(NH2)2 -)- 2 H20 = (NH4)2C03, waarbij dus quantitatief ammoniumcarbonaat gevormd wordt.
De ammonificatie van ureum gaat vrij snel, de bekende Uribacillus
pasteurii voert bijv. per uur en per liter 3 g ureum in ammoniak over, terwijl
zeer hooge concentraties, tot 16 % toe en een pH van 11,5 verdragen kunnen
worden. Dit alles draagt er toe bij om het gevaar van ammoniakverdamping
in mest en gier te vergrooten; men heeft getracht hierin tegemoet te komen
door aan de gier desinfectica toe te voegen, bijv. 0,1 % formaldehyde of ook
wel zwavelzuur of calciumver bindingen, welke methoden echter geen van
alle eenige practische beteekenis verworven hebben. Het meest aanbevelens
waard is wellicht nog de toevoeging van superfosofaat, dat door zijn zure
reactie de ammoniak bindt, doch de aanwending hiervan is aan grenzen ge
bonden in verband met de meer of mindere fosfaatbehoefte van het land.
Uit bemestingsoogpunt interesseert ons tenslotte nog de Jcalkstikstof,
bestaande uit calciumcyaanamide (Ca = N—C = N) 58,5 %—67 % en
CaO 17—22 %. De ontleding verloopt in drie phasen, eerst een zuiver chemische,
waarbij onder wateropname Ca(OH)2 en cyaanamide H2N—C = N ontstaat,
uit welke laatste verbinding langs chemische en wellicht ook bacteriologische
weg ureum gevormd wordt, wat tenslotte door microörganismen in ammonium
en ammoniumcarbonaat wordt overgevoerd. Opdat deze bacteriologische
omzettingen niet al te langzaam verloopen, moet de grond een zekere hoe
veelheid organische stof bevatten.
Dat in sommige gevallen de uit de kalkstikstof gevormde ammoniak
slecht genitrificeerd wordt, kan veroorzaakt worden door de aanwezigheid
van giftige stoffen, o.a. het dicyaandiamide, dat vooral onder invloed van
vocht en het koolzuur uit de lucht uit de kalkstikstof gevormd kan worden
en in staat is om zelfs bij geringe concentraties (0,03 %) de nitrificatie volledig
stil te zetten.
Van de bacteriën, die bij de kalkstikstof (cyaanamide) ontleding werkzaam zijn, worden
als de belangrijkste genoemd Bact. erythrogenes, Bact. kircheri, Bae. megatherium,
terwijl van de schimmels enkele Cladosporium-soorten bijzonder sterk werken.

Bij de nitrificatie van de beide N's uit de kalkstikstof ontstaan tenslotte
2 mol. HN03, die echter door de aanwezige kalk geheel geneutraliseerd kunnen
worden, zoodat, gezien ook de overmaat kalk, die bovendien steeds aanwezig
is, de kalkstikstof tot de alcalisch werkende meststoffen gerekend moet worden.
Door verschillende onderzoekers is geconstateerd, dat na bemesting met
kalkstikstof het aantal bodembacteriën belangrijk toenam, in sommige ge
vallen zelfs vervijfvoudigde. In hoeverre dit moet worden toegeschreven aan
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een specifieke werking van de meststof zelf of aan de aanwezigheid van CaO
is nog niet met zekerheid uitgemaakt; andere N houdende meststoffen ver
toonden deze werking bij lange niet in die mate, zoodat de stikstof voor dit
effect niet verantwoordelijk is.
Onder gunstige omstandigheden kan de werking van de kalkstikstof die
van urine of ammoniumsulfaat evenaren; uit het bovenstaande zal het echter
duidelijk zijn, dat als er in een grond omstandigheden heerschen, die de ont
wikkeling der betreffende microörganismen ongunstig beinvloeden, ook de
werking van de kalkstikstof hieronder zal lijden.
3.

De oorzaken van stikstofverliezen

Denitrificatie. Omstreeks 1895, een tiental jaren na de ontdekking van
een groep bacteriën die in staat zijn om nitraten tot elementaire stikstof te
reduceeren, begon men zich over de mogelijkheid van stikstofverliezen in den
akker ongerust te maken. Het waren vooral de opvattingen van den Duitschen
onderzoeker P. WAGNER, die bij de landbouwers ingang vonden, te meer daar

Toto auteur

Fig. 26
Denitrificatie
Een voedingsoplossing met wat grond; rechts is de stikstof als zwavelzure ammoniak
toegevoegd, links als chili. Men ziet dat door de ontwijkende stikstof een hoeveelheid
schuim ontwikkeld is, terwijl de andere buis slechts met een dun bacteriënlaagje bedekt is.
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deze opvattingen eenerzijds gesteund werden door (onvolledige) experimenten,
en zich anderzijds aansloten bij ervaringen, betreffende de stikstof huishouding
in den grond in de practijk.
Men had n.l. geconstateerd, dat bij een gecombineerde toepassing van
groote hoeveelheden organische mest en chilisalpeter de verwachte stikstofwerking uitbleef. In plaats van dit te wijten aan de zgn. vastlegging, waarbij
stikstof niet als zoodanig de lucht in gaat, doch door de bacteriën tijdelijk a!s
lichaamseiwit wordt vastgelegd, vond men in de theorie der denitrificatie
een gereede verklaring. Voor dit proces is in de eerste plaats noodig de aan
wezigheid van gemakkelijk aantastbare organische stof en van nitraten;
daarbij komt echter, dat de denitrificatie een reductieproces is en de toetreding
van de lucht meer of minder belemmerd moet zijn om het tot stand te doen
komen. In natte gronden, met hooge grondwaterstand, na langdurige regens
op slecht gedraineerd land is denitrificatie niet uitgesloten,,in normale gronden
daarentegen zullen de condities noodig voor denitrificatie slechts zelden voor
komen.
In de meeste gronden treft men de denitrificeerende bacteriën in vrij
groote getale aan, (gemiddeld 50—160 000 per gr. grond), ook in die gronden,
waar de voorwaarden voor denitrificatie nimmer vervuld worden. Dit wijst er
op dat de rol, die deze bacteriën in den grond spelen, waarschijnlijk een geheel
andere is dan men tot nu toe aannam en dat de ontbinding van elementaire
stikstof uit nitraten daarbij een ondergeschikte plaats inneemt. M.i. moet het
zwaartepunt van de activiteit dezer microörganismen gezocht worden in hun
vermogen organische stoffen af te breken, waarbij zij zoo zijn uitgerust, dat
wanneer de zuurstof van de lucht niet meer ter hunner beschikking staat, zij
in staat zijn de benoodigde zuurstof aan gemakkelijk reduceerbare verbindingen
te onttrekken, o.a. aan nitraten en nitrieten. In dit verband zal het duidelijk
zijn, dat het tellen van het aantal denitrificeerende bacteriën in den grond of
wel het bepalen van het denitrificeerend vermogen, zooals door een aantal
onderzoekers vroeger wel geschiedde, voor de beoordeeling van de vruchtbaar
heid geen waarde heeft. Dat bij dergelijke onderzoekingen herhaaldelijk tot
resultaat verkregen werd, dat de vruchtbaarste gronden de meeste denitrifi
ceerende bacteriën bevatten, zal in het licht van het bovenstaande geen ver
wondering baren.
Wanneer de grond gemakkelijk aantastbare organische stoffen bevat,
hetzij in den vorm van slecht vergane stalmest, of als stoppelresten, als groenmest of zooals bij ondergeploegd grasland en dan bovendien nog gedurende
eenigen tijd zeer nat is, dan bestaat inderdaad de kans op denitrificatie, waar
door een groot deel der aanwezige nitraten als stikstof de lucht in gaat en voor
de plant verloren is.
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Een typisch voorbeeld, waarbij de condities noodig voor denitrificatie
op vrijwel ideale wijze vervuld zijn, vindt men in de natte rijstvelden in de
tropen. Zooals bekend, worden de sawah's regelmatig bevloeid, zoodat de grond
bijna gedurende de geheele groeiperiode met water verzadigd is. Tevens bevat
de grond de wortel- en stoppelresten van voorafgaande gewassen, o.a. van het
suikerriet. Wanneer men aan deze grond zooveel mogelijk onder behoud der
natuurlijke omstandigheden, nitraat toevoegt, dan verdwijnt een groot deel
daarvan binnen enkele weken, zooals door onderstaande cijfers wordt geillustreerd.
Denétrificatie in natte rijstvelden en rietgronden

Sawah Pekoentjen
„
Lirbojo
Zelfde grond na uitdrogen en
oxydatie
Suikerfabr.grond
Kali mati
goed
Idem, slecht, natte tuin. . .

mgr N
als nitraat
toegevoegd

mgr N na
6 weken als
totaal X
verloren

45.4
44,0
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52,7
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0,0
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0
35,5

28,2
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In Japan en elders heeft men dan ook waargenomen, dat een bemesting
met chili op sawah's (= rijstvelden) geen resultaat geeft en men in die gevallen
op zwavelzure ammoniak is aangewezen.
In het algemeen kan men zeggen, dat overal waar zich in den grond reductie
verschijnselen voordoen, (meest gepaard gaand met een blauwe verkleuring)
de kans op denitrificatie groot is.
Bij recente onderzoekingen aan de Microbiologische afdeeling van het Rijkslandb.
Proefstation verricht bleek, dat in sommige vrij zure gronden, (pH 5,1) stikstofverliezen
optraden, die aanvankelijk onverklaarbaar waren. Tenslotte bleek, dat door de in den
grond aanwezige humuszuren uit het nitriet, dat als tussehentrap tijdens de nitrificatie
ontstaat, stikstof-oxyden worden vrijgemaakt, die de lucht ingaan en zoodoende tot
verliezen aanleiding geven. Dat op deze wijze in het veld groote verliezen zouden optreden
is niet waarschijnlijk.

Stikstofverliezen bij de ontleding van organische stoffen
De vraag ligt voor de hand, of het niet mogelijk is, dat direct bij de ontleding
van stikstofhoudende organische stoffen stikstof als zoodanig vrij komt. Uit
eiwitten, ammoniakverbindingen, aminozuren, die verreweg het grootste percen
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t-age uitmaken van de in de natuur voorkomende organische stikstofverbin
dingen, zou alleen door oxydatieve processen vrije stikstof gevormd kunnen
worden. Een oxydatie van ammoniak, die nu niet tot nitraat voert maar slechts
tot stikstof gaat, is zeker niet ondenkbaar.
Het zal duidelijk zijn, dat het van het grootste belang is te weten of bij
de ontleding van organische stikstofverbindingen al dan niet vrije stikstof
ontwijken kan. Immers wanneer dit het geval zou zijn, loopt onze kostbare
stikstofvoorraad in de natuur groot gevaar tijdens de mineralisatie aanzien
lijk te slinken.
In de literatuur vindt men de meest tegenstrijdige berichten over dit
onderwerp, zoodat een definitief antwoord op deze uiterst belangrijke vraag
op dit oogenblik dan ook niet te geven is.
Wel vestigen wij de aandacht op de volgende onderzoekingen: PFEIFFER
en medewerkers vonden in 1897, dat uit gier e.d. vrije stikstof ontwijken kan
zelfs tot 42 % van de aanwezige stikstof, onder voorwaarde echter dat lucht
werd doorgeleid (de eventueel ontwijkende ammoniak werd door middel van
waschfleschjes met zwavelzuur tegengehouden.) Deze proeven werden door
SJOLLEMA en RUYTER DE WILDT in 1906 bevestigd; zij toonden tevens aan, dat
door verhitting van de vloeistof op 50° C. de verliezen stilgezet werden.
Deze proeven werden aan de Microbiologische afdeeling van het Rijkslandbouw Proefstation in 1933 onder de meest strenge voorwaarden nogmaals
herhaald. Het bleek, dat uit verdunde koemest na drie maanden 33,4 %
van de totaal aanwezige stikstof volkomen verdwenen was, althans wanneer
gedurig lucht werd doorgeleid. Het bleek verder, dat 3 weken na aanvang van
de proef de vloeistof belangrijke hoeveelheden nitraat bevatte en wel 43 %
van de totaal aanwezige stikstof; na 3 maanden was geen spoor nitraat meer
aan te toonen. Dat in een dergelijk milieu, zoo rijk aan organische stof nitrificatie mogelijk was, was verrassend, alhoewel in het licht van de nieuwste
onderzoekingen op dit gebied niet uitgesloten. Tevens gaf dit een ongedwongen
verklaring van de optredende stikstofverliezen, immers in een vloeistof, welke
naast nitraten ook vrij groote hoeveelheden gemakkelijk aantastbare organische
stof bevat, is denitrificatie te verwachten. Pasteurisatie van de vloeimest op
50°, waarbij wel de nitrificeerende bacteriën gedood worden, doch een groot
deel der andere microörganismen, met name ook de ammonificeerende nog in
leven blijven, had tot resultaat dat geen stikstofverliezen meer optraden.
Dit resultaat kon ook bereikt worden door de vloeistof met een laagje paraffine
te bedekken en geen lucht door te leiden.
Gezien het feit, dat door drie verschillende onderzoekers eikaars resultaten
volkomen bevestigd zijn geworden, moet men wel aannemen dat stikstof
verliezen uit organische stoffen mogelijk zijn, echter voorloopig alleen onder
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omstandigheden waaronder nitrificatie en denitrificatie naast elkaar tegelijktijdig kunnen optreden.
In de praktijk zullen zich deze omstandigheden noch in de gierput, noch
op het veld vaak voordoen en het is niet waarschijnlijk, dat op deze wijze in
de natuur groote hoeveelheden stikstof verloren gaan.
De vraag of directe stikstof verliezen, dus zonder tusschenvorming van
nitraten, uit organische stoffen te duchten zijn, is nog steeds onopgelost, de
meeste onderzoekingen wijzen echter wel in de richting, dat de vraag ont
kennend beantwoord moet worden.
4.

Vastlegging van de stikstof

Hieronder verstaan wij de overvoering van de stikstof, uit verschillende
verbindingen, in eiwitachtige stoffen in de lichamen van bacteriën, schimmels,
actinomyceten, protozoën etc. (niet te verwarren met de stikstofbinding,
waarbij de stikstof uit de lucht door bacteriën in de lichaamssubstantie wordt
overgevoerd, zie bladz. 65 e.V.).
Het spreekt vanzelf, dat deze stikstof voor de plant onbereikbaar is, en
eerst weer ter beschikking komt, wanneer de betreffende microörganismen
afsterven en hun lichamen op hun beurt weer ontbonden worden.
De vraag, of bij ontleding van stikstof houdend materiaal de stikstof al
dan niet in den vorm van opneembare anorganische zouten zal verschijnen,
wordt voor een groot deel beheerscht door de verhouding, waarin de stikstof
tot de koolstof in het materiaal voorkomen.
Hierbij speelt echter ook de min of meer gemakkelijke ontleedbaarheid
van het C. materiaal een belangrijke rol, zoodat naarmate de stof verder gehumificeerd is, zij minder bij de omzettingen betrokken is.
Bij de beschouwing van wat er in de grond met de toegevoegde stikstof
zal gebeuren, moet men rekening houden met de hoeveelheden en de hoedanig
heden van de reeds in de grond aanwezige C en N-ver bindingen. Naarmate
het materiaal percentsgewijze meer C en minder N bevat, naarmate dus de
C : N verhouding grooter wordt, zal gemakkelijker N worden vastgelegd.
In het vorige is er reeds op gewezen, dat ook de aard van het organisme,
hetwelk de ontleding tot stand brengt, van grooten invloed is; de schimmels
produceeren zooveel celmateriaal, dat zij in vele gevallen aanvankelijk op al
de aanwezige N beslag leggen, bij de ontleding van organische stoffen door
schimmels zien wij dus vaak in den beginne geen stikstof vrijkomen, de bac
teriën en actinomyceten daarentegen produceeren veel minder celsubstantie
en deze kunnen uit hetzelfde materiaal wel N vrijmaken.
In nevenstaande fig. 27 (ontleend aan NELLER), welke betrekking heeft op de
ontleding van gesteriliseerd lucerne-meel door reincultures van verschillende
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microörganismen, zien wij duidelijk, dat de beide bacteriën in 12 dagen belang
rijk meer NH3 geproduceerd hebben dan de schimmel Trichoderma (3). Asper
gillus niger heeft niet alleen geen N. vrijgemaakt, maar zelfs nog N. uit de om
geving vastgelegd (lijn loopt beneden de nullijn).
/- - B. suittl is
megatherium
5- - Trichoderma s/2.
4 - - A s/ierçih'us niqer
2 - - B.

5- Soi/ infusion

Fig. 27 Ammoniakvorming door verschillende microörganismen.
Eon gesteriliseerde grond werd met 1 % lucernemeel gemengd en de hoeveelheid ammoniak
bepaald, die in verloop van 12 dagen gevormd was geworden na enting met verschillende
microörganismen.
Men ziet, dat de beide bacteriën wel NHS uit het materiaal vrijmaken en de beide schimmels
en de grondinfuus niet.
Dit wijst er op dat de schimmels voor den opbouw van hun organisme meer N noodig
hebben dan deze bacteriën; bij de Aspergillus is tenslotte zelfs NHS aan den grond ont
trokken (lijn loopt beneden de nullijn). Het is dus niet onverschillig of groenmest door
bacteriën of schimmels tot ontleding wordt gebracht, terwijl hierdoor tot zekere hoogte
ook verklaard wordt, waarom het ongewenscht is dat mest in het algemeen beschimmelt.

Nog duidelijker is dit het geval, wanneer met wat grond geënt geworden is.
Dat de C : N verhouding belangrijke invloed uitoefent op de hoeveelheid N,
die uit een stikstofhoudende stof wordt vrijgemaakt, blijkt uit de volgende
tabel, ontleend aan KELLOG. Aan 100 gram versehe grond werden verschillende
hoeveelheden caseïne, sojaboonenkoek en lijnmeelzaad toegevoegd (overeen
komende met 133 mg. N) en na 9 dagen nagegaan hoeveel ammoniak daaruit
gevormd was.
Heel duidelijk zien wij hier gedemonstreerd, dat hoe kleiner de C : N
verhouding, d.w.z. hoe meer N. de stof bevat, des te meer NH3 werd er door de
bodembacteriën uit vrijgemaakt.

C : N verhouding

Caseïne
Sojaboonenkoek. . . .
Lijnzaadmeel

3.4 : 1
4.5 : 1
7,8 : 1

% van de N vrijgemaakt % N vrijgemaakt
in 9 dagen in grond
bij gelijke
C : N verhouding
anaerobe
aerobe
42,8
36,7
26,1

40,0
10,5
5,2

23.6
25.7
25,7
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Verder blijkt, dat bij afwezigheid van de zuurstof in de lucht de anaerobe
omzettingen veel langzamer verloopen, naarmate er minder N in de organische
stof zit. In de laatste kolom ziet men, wat er gebeurt, wanneer door toevoeging
van verschillende hoeveelheden zetmeel de C : N verhouding voor alle drie
stoffen gelijk gemaakt is.
In dat geval zijn ook de hoeveelheden N, die vrijgemaakt worden, ongeveer
even groot bij de betreffende proef.
De C : N verhouding kan zoo hoog zijn, dat aanvankelijk in het geheel
geen N wordt vrijgemaakt.
Zoo werd uit een 1 %ige peptonoplossing door den schimmel Aspergillus
niger in 5 dagen 44,8 mg N als NH3 vrijgemaakt. Na toevoeging van 5 % suiker
bedroeg dit nog slechts 1,3 mg; in het laatste geval had de schimmel vrijwel
alle N zelf gebruikt en dan ook 7,5 X meer mycelium gevormd dan in het eerste.
Voegt men aan den grond stoffen toe met een groot C : N quotient, zooals bijv.
bij het onderploegen van stroo of slecht vergane mest, dan zullen de microorganismen deze stoffen omzetten en er zullen aanvankelijk geen ammoniakverbindingen vrijkomen, echter wel groote hoeveelheden C als C02 de lucht in
gaan; hierdoor zal de verhouding C : N zich na verloop van tijd steeds weer
vernauwen en ten slotte een punt bereiken, waarbij wel NH3 vrijkomt. Ge
constateerd is, dat er meer tijd noodig is een dergelijk N arm materiaal om te
zetten, dan wanneer de C : N verhouding kleiner is. Dit is ook de oorzaak,
dat men ondergeploegd maisstroo, stoppels en dergelijke soms na maanden
nog onveranderd in den grond terugvindt.
Men zal zich afvragen of onder invloed van een microbiologische om
zetting de C : N verhouding van de organische stof in den grond tenslotte niet
een zeker evenwicht moet bereiken. Inderdaad is dit tot op zekere hoogte het
geval; in de humus, het eindproduct der bacterieele omzetting is het C : N
quotiënt in het algemeen vrij constant = 10 à 12 : 1. Afwijkingen naar boven
en naar beneden komen voor.
Bij onze onderzoekingen betreffende nitrificatie konden wij het verrassende
feit constateeren, dat in sommige gronden na bemesting met zwavelzure
ammoniak of chili, ook zonder toevoeging van organische stof belangrijke
hoeveelheden stikstof kunnen worden vastgelegd.
Het is in dit geval de organische stof in den grond zelf, die als koolstof houdend voedsel voor de microben dienst doet.
Het bleek bij deze proeven, dat de toegevoegde zwavelzure ammoniak,
noch als nitraat noch als ammoniak terug te vinden was, terwijl het eiwit
gehalte van den grond gestegen was. In figuur 28 zijn enkele der betreffende
gegevens overzichtelijk samengebracht en zien wij, dat de NH°4 gestadig af
neemt en op 12—9 vrijwel geheel verdwenen is; door de nitrificatie is een deel
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ervan in nitraat omgezet, maximaal op 21—8. De hoeveelheid nitraat N
die er bij gekomen is, is echter aanmerkelijk minder dan de hoeveelheid N"H4—N,
N0'3 N
N H*4 N

Vastgelegde N
pDoor plant opgenomen N

Stikstof-balans in een humeuze Zandgrond na bemesting met Zw. Amm.
Oorspr. grond.
na pasteurisatie.
beplant met snijmoes.

25 mgr.N

A.

B.

C.
Foto Auteur

Fig. 28 Een humeuze zandgrond werd met zwavelzure ammoniak bemest en in cultuurpotten overgebracht. Een gedeelte werd zoo gelaten A, een deel werd op ongeveer 75° C
gepasteuriseerd, ten einde de nitrificeerende bacteriën te dooden B, een deel werd met
snijmoes beplant C.
In deze fig. zijn de hoeveelheden nitraat en ammoniak-stikstof aangegeven, welke op
verschillende tijdstippen aanwezig waren, benevens de hoeveelheden stikstof, die door
de bacteriën en door de planten zijn vastgelegd.

die verdwenen is. Inmiddels zien wij, dat de hoeveelheid N als eiwit vastgelegd,
is toegenomen op 12—9, zelfs ten koste van de toegevoegde NH4—N, maar
ook zijn zelfs van het nieuwgevormde nitraat eenige procenten verdwenen.
Dat deze veranderingen inderdaad door levende organismen veroorzaakt
worden, blijkt uit figuur B, die weergeeft wat er gebeurt, wanneer de grond
gepasteuriseerd is geworden.
Hierdoor is het grootste deel der microörganismen gedood, alleen de sporen
zijn overgebleven; ongeveer 5 weken gebeurt er vrijwel niets, maar dan zien
wij duidelijk, dat de hoeveelheid vastgelegde stikstof weer toeneemt ten koste
van ammoniak en nitraat.
Interessant is ook fig. C, die weergeeft, wat er gebeurt, wanneer de grond
met snijmoes beplant is; we zien, dat na 10 weken vrijwel alle beschikbare
nitraat en ammoniak N door de plant is opgenomen. Wel is duidelijk, dat bij
deze opname een vinnige strijd gevoerd moet zijn tusschen plant en bacteriën,
die kans hebben gezien om in de humusrijke zandgrond meer dan 50 % van de
aanwezige oplosbare N te bemachtigen en voor de plant onbereikbaar te maken.
Het bovenstaande geeft reeds gedeeltelijk antwoord op de vraag, van welk
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belang deze kennis voor de landbonwpraktijk is. Overal waar organische
stof, stroo, stalmest, afval tot mest verwerkt wordt, of stoppels of wortelresten
in den grond vergaan of waar groenbemesting wordt ondergeploegd, heeft
men aan de C : N verhouding aandacht te schenken, aangezien hierdoor in de
eerste plaats bepaald wordt of tijdens de ontleding stikstof zal worden vrij
gemaakt of aan de omgeving zal worden onttrokken.
Ook is het duidelijk, dat naarmate de toegevoegde stoffen minder N bevatten
het langer zal duren, voordat de massa tot bruikbare mest zal zijn omgezet.
Gaan wij de C : N verhouding voor verschillende materialen na, die ons in
dit verband belang in boezemen:
C : N verhouding
Haverstroo
Tarwestroo
Stoppels en wortelresten
Versehe stalmest
Verrotte stalmest
Lupinen
Klaver

69
57,5
20
31
20—25
14.3
14.9

1
1
1
1
1
1
1

In het algemeen kan men aannemen, dat wanneer in een stof de C : N ver
houding gelijk of kleiner is dan i 20 : 1, deze stof geen vastlegging meer zal
veroorzaken. In verband met het bovenstaande zal het duidelijk zijn, waarom
het onderploegen van gehakseld stroo, kaf, onvoldoend verteerde mest, e.d.
tot moeilijkheden aanleiding geven moet; de C : N verhouding in deze stoffen
is zoo hoog, dat voor hun ontleding steeds N aan de omgeving onttrokken
zal worden. Zelfs is er een groote kans, dat niettegenstaande een behoorlijke
gift chili of zwavelzure ammoniak het gewas tengevolge van stikstofgebrek
zal achterblijven. In nevengaande afbeeldingen ziet men het effect van het
onderploegen van stijgende hoeveelheden gehakseld stroo op de opbrengst
van stroo en korrel bij haver. In figuur A is het stroo ondergebracht juist
voor het zaaien; 1 ton per acre (=0,4 ha) is voldoende om de opbrengst aan
stroo en korrel tot beneden de helft te reduceeren; bij 4 ton wordt zelfs geen
korrel meer opgebracht. In figuur B zien wij dezelfde hoeveelheid stroo, nu
echter 12 maanden voor liet zaaien ondergeploegd. Nu is een groot deel der
gemakkelijk aantastbare verbindingen reeds ontleed, waarschijnlijk reeds
eenige stikstof vrijgekomen en we constateeren, dat tot en met 3 ton de op
brengst duidelijk verhoogd is geworden en eerst bij 4 ton merken we een kleine
depressie vergeleken met onbehandeld.
Ook zal het duidelijk zijn, waarom juist de legummosen wel tegen het
onderbrengen van genoemde stoffen kunnen. Daar geschiedt de N-voorziening
door de wortelknolletjesbacteriën en hierdoor zijn deze planten onafhankelijk
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van de al of niet aanwezigheid van oplosbare N-verbindingen in den grond.
Hierop berust dan ook een werkwijze, die men voor 't eerst in Amerika met
succes heeft toegepast: voor het zaaien van de leguminosen ploegt men n.l. gehakseld stroo onder. De planten ontwikkelen zich normaal en bij het afsterven of
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Fig. 29
A.

B.

De invloed van het onderbrengen van stijgende hoeveelheden tarwestroo op de
opbrengst aan tarwe.

Het stroo is ondergebracht kort voor het zaaien van de tarwe; men ziet, dat de
opbrengst aan stroo en korrel vermindert, naarmate meer stroo is aangewend; bij
4 ton per acre wordt zelfs in het geheel geen korrel meer geproduceerd.
Dezelfde proef als bij A, doch nu is het stroo, een jaar te voren ondergebracht. Tot
en met 2 ton per acre stijgt zoowel de opbrengst aan stroo als die aan korrel, om
daarna weer iets af te nemen.
Hand in hand met deze opbrengsten gaat het nitraatgehalte van den grond, dat
vooral in den beginne na de stroo onderbrenging zeer sterk daalde, om daarna
weer omhoog te gaan.
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onderbrengen van de groenbemesting is er nog voldoende voorraad weinig
vergaan stroo in den bouwgrond aanwezig om het teveel aan stikstof te binden.
Door deze werkwijze wordt het teveel aan stikstofverbindingen, dat na een
welig gewas, lucerne, klaver of lupine, in den grond aanwezig is in den herfst,
in het voorjaar vastgelegd en voor uitspoeling bewaard. Bovendien voorkomt
men op die wijze een te geile stand van het nagewas, een nadeel, dat niet zelden
na een overvloedige groenbemesting optreedt.
Nawerking
In het voorjaar, wanneer het warm wordt, ontwikkelen zich spoedig nieuwe
generaties microben, terwijl oudere generaties voor een groot gedeelte af
sterven; de eiwitten worden ontleed, ammoniumverbindingen worden gevormd
en geleidelijk komt de opgeborgen stikstof weer ter beschikking van de plant.
Deze geleidelijke aanvulling, de nawerking van de opneembare stikstofver
bindingen, is een van de grootste voordeelen van organische bemesting. Dat
van slecht vergane stalmest een betere nawerking te verwachten is dan van
behoorlijk vergane stalmest zal aan de hand van het bovenstaande duidelijk
zijn.
Het is m.i. zeker, dat de toepassing van de kennis dezer bacterologische om
zettingen in den grond kan leiden tot landbouwpraktijken, waarbij op zuiniger
wijze met de stikstof wordt omgegaan, dan in het algemeen het geval is,
Het tijdstip, waarop de nawerking van een meststof tot uitwerking komt,
hangt in de eerste plaats af van de C : N verhouding in die meststof. Naarmate
deze grooter is, naarmate de stof dus percentsgewijze minder N en meer C
bevat, zal het langer duren eer de nawerking zich doet gelden. Een tweede
factor is de temperatuur; naarmate deze lager is, verloopen de microbiologische
omzettingen in den grond ook langzamer; een organische mest, in het voorjaar
op het land gebracht, kan reeds in het najaar een behoorlijke nawerking vertoonen, dus na een maand of zeven.
In verband met het bovenstaande zal het duidelijk zijn, dat een van de
weinige voordeelen van het gebruik van slecht vergane stalmest is, dat hiervan
een betere nawerking te verwachten is dan van goed verrotte stalmest. Volgens
onderzoekingen van SAILEB e.a., waarbij zorgvuldig de nawerkhig van eenige
verschillende mestsoorten werd nagegaan, zien wij o.m. het volgende: gewone,
slecht bereide stalmest op bieten gaf het eerste jaar een opbrengstvermeerde
ring van 8 % vergeleken met onbemest. Het tweede gewas tarwe gaf het
volgende jaar, zonder verdere bemesting 14 % meer dan onbemest. Op een
ander perceel bedroegen deze cijfers respectievelijk 14 % en 16 %. Bemest
met uitstekend vergane edelmest, zien wij het eerste jaar 24 % en 30 % meer
opbrengst aan bieten en het tweede jaar respectievelijk 19 en 17 %.

65
Van slecht vergane stalmest blijkt de nawerking grooter te zijn, dan de
directe werking. De verhouding van nawerking tot eerste werking was bij
stalmest gemiddeld bij alle proeven 1,22 : 1, bij edelmest 0,66 : 1. Aangezien
met de stalmest enorme hoeveelheden bacteriën in den grond opgehoopt worden,
behoorende tot de meest uiteenloopende groepen, kan de nawerking van een
stalmestbemesting ook gedeeltelijk veroorzaakt worden door een verandering
in de microbenflora van de grond. Het is bijv. zeer wel mogelijk, dat in een
dergelijke grond de stoppels en de wortelresten der vorige oogsten voortaan
beter ontleed worden, terwijl het organisch materiaal dienst doet als voedsel
voor N-bindende bacteriën. Ook is het niet onmogelijk, dat met den stalmest
microörganismen zijn aangevoerd, die de voedselopname door de plant bebevorderen, zooals de opname van phosphaat rond de wortels, of wel doordat
zij een betere nitrificatie veroorzaken. Zeer merkwaardige proeven hierover zijn
in Engeland verricht, zoowel op de bekende Woburn Farm als in Rothamsted.
In beide gevallen heeft men eenige proefveldjes een aantal jaren achtereen
van 1877—1881 en van 1852—1887 stalmest gegeven; daarna werden de
veldjes tot 1906 onbemest gelaten.
In al die 25 jaren zijn de opbrengsten van de psrceelen, die eenigen tijd
stalmest gehad hebben, hooger gebleven dan van de controle perceelen, die
nooit bemest zijn geworden. Prof. RUSSELL schrijft hiervan: „De scheidings
lijn tusschen beide perceelen is zoo scherp, dat onregelmatigheden hiervan niet
de oorzaak kunnen zijn".
Tevens zien wij, dat de opbrengsten van het perceel, dat de grootste hoe
veelheden stalmest gekregen had in den beginne, door al de jaren heen hooger
zijn geweest dan van het perceel, dat de helft van de stalmest gekregen had.
Opmerkelijk is ook, dat in den loop der jaren door het gewas een hoeveel
heid N aan den grond is onttrokken, die vrijwel gelijk is aan hetgeen er in de
eerste jaren is ingebracht.
kg/ha
Veld 2

Veld 1
Totaal N, als stalmest er op gebracht in 5 jaren
(1877—1881)
Door de eerste 5 oogsten er uitgehaald
Idem in de volgende 25 jaren
In totaal

297

26 = 8,8 %
225

251 = 84 %

587

90 = 14,7 %
470
560 = 95 %

Dat de stikstof van de in 1877—1991 gegeven stalmest 25 jaren lang in den
grond bewaard zou zijn gebleven, is uitgesloten ; wanneer de nawerking gelijk zou
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zijn aan de directe werking of zelfs 2 X zoo groot dan nog blijft er een belang
rijk bedrag aan stikstof over; alhoewel wij ons van hypothesen verre zouden
houden, lijkt mij in dit geval de veronderstelling toch niet gewaagd, dat in deze
gronden een zekere hoeveelheid luchtstikstof door N-bindende microben,
zooals Azotobacters, moet zijn vastgelegd en men hier dus met een indirecte
nawerking te doen heeft.
5.

Stikstofbinding

Een van de werkwaardigste processen, die zich in de natuur afspelen, is
wel de omzetting van de stikstof van de lucht tot eiwit, zooals die door ver
schillende microörganismen tot stand gebracht wordt. Met alleen is dii proces
uit een chemisch oogpunt buitengewoon interessant, maar het is tevens een
van die wonderlijke voorzieningen in de natuur, waardoor het organisch leven
zich op aarde heeft kunnen ontwikkelen, ook zonder dat de mensch de kennis
bezat betreffende stikstofvoorziening van de plant en eenig inzicht in de
bemesting verkregen had.
De stikstof van de lucht wordt in hoofdzaak door een drietal groepen van
microörganismen gebonden: 1°) aerobe, door de zgn. Azotobacters;

Foto auteur

Fig. 30 De bekende Azotobacters, welke bacteriën de stikstof uit de lucht binden.
Levend gefotografeerd, vergroot 600 x . Men lette op de uitgesproken duplococcenvorm.

2°) anaerobe door de Clostridien, uit de groep der boterzuurbacteriën; 3°) door
de bacteriën uit de wortel knolletjes der leguminosen.
In de literatuur vindt men herhaaldelijk melding gemaakt van andere
stikstofbindende microörganismen, deze binden in den regel veel minder

67
stikstof en er is geen reden, gezien ook de vaak tegenstrijdige resultaten om
voorloopig hieraan groote beteekenis te hechten.
Wel is het waarschijnlijk, dat een aantal schimmels in zeer beperkte mate
het vermogen hebben om de luchtstikstof te binden.
De belangrijkste groep der vrij levende stikstof bindende bacteriën werd in
1901 door onze landgenoot BEYEKINCK ontdekt; hij vond, dat in een cultuur
vloeistof welke suikers, manniet e.d. als koolstofbron bevatte, benevens
enkele voedingszouten zooals K, Mg, P, bij volledige afwezigheid van stikstof
verbindingen, na enting met grond of kanaalwater, een krachtige bacteriëngroei tot stand kwam. De oppervlakte van de vloeistof was na eenige tijd be
dekt met een slijmig bacteriënhuidje, waarin tallooze, groote bacteriën, meest
al als duplococcen, welke van een duidelijk waarneembaren korreligen inhoud
voorzien waren. De diameter dezer coccen bedraagt 4—6 //,, men heeft echter
in latere jaren waargenomen, dat de vorm dezer bacteriën niet constant is en zich
in den loop hunner ontwikkeling ingrijpend wijzigen kan. Er zijn verschillende
stammen van Azotobacters, waarvan de Azotobacter chroöcoccum wel de meest
verbreide is en die gekenmerkt is door het maken van een donkerbruin pig
ment. Per gram verbruikt koolhydraat wordt 10—25 mgr stikstof gebonden.
Kenmerkend voor de Azotobacters is hun groote phosphaatbehoefte, wat er
zelfs toe geleid heeft om deze microörganismen te gebruiken bij de bepaling
van de phosphaatbehoefte van den grond. Daarnaast is door onderzoekingen
van de laatste jaren gebleken, dat sporen molybdeen de stikstof binding zeer
bevorderen. Zoo steeg door toevoeging van 0,0002 % Na-molybdaat de hoeveel
heid stikstof, die per 100 cc. cultuurvloeistof gebonden werd van 7,5tot 19,3 mgr,
in een ander geval van 8 tot 15,4 mgr. Ook oefent de aanwezigheid van humus
een gunstige invloed uit op de stikstofbinding.
De Azotobacters komen in de meeste vruchtbare cultuurgronden voor
in getale wisselend van 50—100 000 per g grond, mits de pH niet beneden
5,9—6,0 ligt. Voor hun groei is de aanwezigheid van een gemakkelijk aantast
bare koolstofbron een eerste vereischte; wanneer echter tevens stikstofver
bindingen in overmaat aanwezig zijn, dan wordt hierdoor niet alleen het stik
stofbindend vermogen der Azotobacters sterk verminderd, maar tevens
kunnen allerlei andere bacteriën de Azotobacters overgroeien. De hoeveelheid
stikstof, die door de vrij levende stikstof binders per jaar en per ha onder de
gunstigste omstandigheden gebonden wordt, schat men maximaal op 10 tot
40 kg, overeenkomende met een bemesting van 50—100 kg zwavelzure am
moniak.
Dat bij het onderbrengen van plantenmaterialen de stikstofbinding door
Azotobacters niet onbelangrijke afmetingen kan aannemen, blijkt uit de vol
gende proef, waarbij aan een minerale voedingsoplossing verschillende planten-
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materialen werden toegevoegd en nagegaan werd hoeveel stikstof daarmee
door de Azotobacters gebonden werd.
Eikenbladeren 126,9 mgr N vastgelegd
maisstroo
280,3 „ „
„
lupinen
711,5 „ „
„
groene klaver 1237,7 „ „
„
Glucose
1456,5 „ „
„

per 100 gr koolstof
„ 100 „
„
„ 100 „
„
„ 100 ,,
„
„ 100 „
„

in het materiaal;
„ „
„
„ „
„
„ „
„
„ „
„

Hieruit blijkt duidelijk, dat door groenbemesting ook de stikstofbinding
bevorderd kan worden.
Dat de cellulose, alhoewel een van de belangrijkste bestanddeelen van het
organische materiaal, dat in den grond terecht komt, niet direct door de Azoto
bacters gebruikt kan worden, is practisch van geen overwegende beteekenis,
daar de cellulose door de cellulose-aantastende bacteriën gedeeltelijk in suikers
en vetzuren wordt overgevoerd, die daarna als koolstofbron voor de Azoto
bacters dienst kunnen doen. *) Proeven met mwcultures van cellulosebacteriën en azotobacters gaven tot nu toe geen resultaat; in proeven, waarbij

Foto MAKRINOV

Fig. 31 Azotobacters in symbiose met cellulosebacteriën.
Gehakseid haverstroo in een voedingsoplossing met phosphaat, doch zonder stikstof,
werd geënt met cellulosebacteriën en Azotobacters. De uit de cellulose gevormde suikers en
organische zuren dienen den Azotobacters tot voedsel. In de foto is duidelijk te zien,
dat de stikstofbinders (de groote ronde cellen) zich flink ontwikkeld hebben, terwijl
uit de analyses bleek, dat de vloeistof beduidend meer stikstof bevatte na afloop van
de bacteriologische omzettingen dan er voor.
1)
Alhoewel de anaerobe stikstofbindende bacteriën vaak in groote getale in den
grond voorkomen (100—1,100 000 per gram grond), is het niet waarschijnlijk, dat hun
aandeel in de N-binding practisch van groot belang is, omdat in een goed bewerkten
grond de condities voor hun anaerobe-ontwikkeling niet verwezenlijkt zijn.
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grond met cellulose gemengd was, werd in een half jaar tijds per gram cellulose
6—19 mgr N gebonden. Het is waarschijnlijk, dat in de natuur de cellulose een
van de belangrijkste koolstofbronnen is bij de stikstofbinding, die dan blijkbaar
door samenwerking van een aantal verschillende microörganismen tot stand
komt.
Symbiose tusschen algen en azotobacters
Bijzonder interessant is de symbiose, die tusschen sommige algen en stikstof bindende bacteriën plaats heeft. Men heeft waargenomen, dat in de natuur de
algen zich in het voorjaar tijdens de regenperiode gaan ontwikkelen met behulp
van de in de bodem voorkomende kleine hoeveelheden stikstofverbindingen.
Daarbij produceeren zij organische stoffen, die den Azotobacters als voedsel
kunnen dienen, zoodat deze stikstof uit de lucht kunnen vastleggen. De
Azotobacters scheiden op hun beurt weer stikstofverbindingen af, vooral na
afsterven, zoodat de algen zich weer verder kunnen ontwikkelen. In den zomer
als de zon de plassen opdroogt en de bovengrond sterk verwarmd wordt,
sterven de algen en een gedeelte der bacteriën af en in het najaar wordt de
stikstof van het eiwit van de cellen van algen en Azotobacters snel geammonificeerd en genitrificeerd, zoodat men soms op deze plaatsen rijkelijk nitraat kan
aantoonen.
Dat de hoogere planten van deze symbiotische N-binding profijt kunnen
hebben, bewijst de volgende proef van de Fransche onderzoeker BOXJILLAC.
Hij zaaide boekwijt in een stikstofarme grond, eenerzijds steriel, anderzijds
niet steriel en bovendien geënt met een mengsel van algen en Azotobacters.
De opbrengst bedroeg:

Boekweit steriel
Geënt met algen en azotobacters

Droge stof

N geoogst

1,10 g
7,10 g

29,2 mgr
127,3 mgr

Andere onderzoekers zaaiden lupinen in stikstof vrij zand; niettegenstaande
er geen knolletjes aanwezig waren, vonden zij in de oogst 93 mgr N, terwijl
er met het zaad slechts 8,7 mgr was ingekomen. Het bleek, dat in de bovenste
laag van het zand zich algen ontwikkeld hadden en dit zand bevatte 80 mgr N
op 100 gr.
Het is zeer waarschijnlijk, dat dergelijke symbiosen in de oertijden een be
langrijke rol gespeeld hebben en eerst als gevolg van deze stikstof binding de
groei van hoogere planten mogelijk is geworden.
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Heden ten dage vindt men nog voorbeelden van overvloedige nitraat
vorming als gevolg van deze symbiose, o.a. in de Hongaarsche steppen, waar
zieh op bepaalde plaatsen soms zooveel nitraat ophoopt, dat de plantengroei
geschaad en soms geheel onmogelijk wordt.
In Colorado, Amerika, heeft deze symbiotische stikstofbinding in een vrij
groot aantal gevallen zelfs catastrophale afmetingen aan genomen. In een aan
tal boomgaarden bevatte de bovengrond pleksgewijze 2—6 % nitraat. In Buil.
299 1925 van het Proefstation van het Colorado Agric. College leest men het
volgende: „een groot aantal boomen, zelfs geheele boomgaarden, gingen op
deze wijze te gronde. Ik heb vele droevige gevallen gezien, waarin de resultaten
van vele jaren hard werken door de eigenaar en zijn familie in een of twee
seizoenen geheel vernield werden, op een tijdstip in hun leven, dat deze
menschen het recht hadden om niet meer onder hard werken en financieele
zorgen gebukt te gaan."
Dit zijn nu wel de extreme gevallen, die in onze streken niet zijn waarge
nomen, waardoor echter wel bewezen wordt, dat deze symbiotische stikstof
binding in de natuur belangrijke afmetingen kan aannemen.
Volgens recente onderzoekingen zouden ook sommige blauwwieren o.a.
Nostoc, in staat zijn om zelf, zonder medewerking van bacteriën, luchtstikstof
te binden. De Amerikaansche onderzoekers ALLISON en HOOVER vonden, dat
in een vloeistofcultuur van deze blauwwier, per 100 cc. vloeistof in 50—80
dagen 10—20 mgr stikstof gebonden werd, terwijl aan de oplossing geen
koolstof ver bindingen noch stikstof was toegevoegd. Het spreekt van zelf
dat dit wel een van de merkwaardigste microbiologische processen is, die men
zich denken kan. Een levend organisme dat zich voedt met drie gassen, n.l.
koolzuur, zuurstof en stikstof en daarbij gebruikt maakt van de energie van het
zonlicht. In het donker kan ook stikstofbinding plaats vinden, mits men aan de
vloeistof suiker toevoegt. De organismen komen vooral in vijvers, meertjes
en natte plekken op den grond veelvuldig voor en volgens deze onderzoekers zou
hun belangrijke rol in de natuur de verrijking van dergelijke wateren aan stik
stof zijn, waardoor heel het organische leven ingang gezet en gestimuleerd wordt.
Het is niet uitgesloten, dat de vorming van chilisalpeter in de strandmeren
en lagunen langs de Chileensche kust door de bovengenoemde samenwerking
tusschen algen, azotobacters en nitrificeerende bacteriën tot stand gekomen is.
HOOFDSTUK IV
Stikstofbinding door microörganismen in symbiose met hoogere planten

Reeds in de oudheid was het bekend, dat vlinderbloemigen de grond kunnen
verbeteren. Positieve mededeelingen hieromtrent vindt men o.a. bij THEO-
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PHRASTUS (370—285 v. Chr.) die zegt: „de boon geeft aan den grond ver

nieuwde kracht, schijnt zelfs de grond te bemesten."
CATO (2e eeuw v. Chr.) zegt het reeds positief: lupinen, veldboonen en wik
ken bemesten de korenakkers."
Het heeft tot 1838 moeten duren voordat voor het eerst de gedachte op
kwam, dat deze bodem verbeterende werking der leguminosen verband hield met
hun vermogen luchtstikstof te binden. Alhoewel deze veronderstelling aan
vankelijk krachtig bestreden werd, hield een toenemend aantal onderzoekers
zich met dit interessante en voor de landbouw zoo uiterst belangrijke probleem
bezig, met het gevolg dat in 1885—1886 HELLRIEGEL en WILLFAHRT over
tuigend konden aantoonen, dat de wortelknolletjes te beschouwen waren als
de zetel der stikstofbinding en dat deze ontstonden door symbiose van de
bacteriën met de plant.
Door uiterst nauwkeurige proeven, waarbij o.a. in een stikstofvrije atmosfeer
de planten gekweekt werden, welke planten dan klein bleven en waarbij geen
stikstofwinst gevonden werd, verdiepte zich het inzicht, waartoe vooral o.a.
ook de onderzoekingen van BEYERINK hebben bijgedragen, die in 1888 de
knolletjesbacteriën in reincultuur bracht en wien het in 1890 gelukte om
knolletjes te doen ontstaan door het wortelstelsel van Vicia faba met reincultures van de betreffende bacteriën te infecteeren.
Het feit, dat op veengronden in het Eemsgebied de erwten vaak slecht
groeiden, werd tenslotte in verband gebracht met een mogelijk ontbreken der
knolletjes bacteriën. Op initiatief van het Proefstation voor de Veenkultuur
te Bremen werd nu grond afkomstig van goed erwtenland op de slechte perceelen gebracht, met het gewenschte gevolg, dat nu ook daar behoorlijke op
brengsten verkregen werden.
Het nadeel van deze grondenting was, dat hiervoor nogal wat grond ver-

Foto FRED

Fig. 32

De invloed van enting op de ontwikkeling van Roode Klaver.
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plaatst moest worden, ongeveer 2500 kg per ha. Voor het eerst in 1896 werd
door de Duitsche onderzoeker HILTNER en medewerkers het initiatief genomen
om in plaats van de akkers met grond, de zaden met reincultures der betref
fende bacteriën te enten.
Hierdoor werden oogstvermeerderingen verkregen, die het 30 tot 80 voudige
bedroegen van de opbrengst der ongeënte perceelen; in een aantal gevallen
echter bleef het succes uit, wat terecht geweten werd aan de methode van enten
en gedeeltelijk ook verband hield met verschillen in virulentie der gebruikte
bacteriën.
Wanneer men bedenkt, dat over dit onderwerp meer dan 1000 publicaties
verschenen zijn, dan zal het duidelijk zijn, dat de hier beschikbare ruimte slechts
een zeer beknopte behandeling der voornaamste punten toelaat.
Isolatie en beschrijving der bacteriën
Voor de isolatie der wortelknolletjes bacteriën worden jonge, gezonde
wortelknolletjes, na flink afgewassen te zijn, aan de buitenkant gesteriliseerd
met een zure 0,2 %ige sublimaatoplossing. Na met steriel water zorgvuldig
te zijn afgespoeld worden de knolletjes met een steriel mesje doorgesneden en
met een steriele entnaald wordt uit het binnenste van het knolletje een weinig
materiaal afgeschrapt en op voedingsagar uitgestreken.
Deze voedingsagar bestaat uit het afkooksel van 300 g gekiemde groene erwten op
1 I leidingwater, waaraan is toegevoegd 0,5 % asparagine, 1 % rietsuiker, 0,1 % K2HP04
en 1,5 % agar, terwijl de pH op ongeveer 6,8 te stellen is.

Na 5 à 7 dagen hebben de bacteriën zich behoorlijk ontwikkeld, die van
de klaver groeien het snelst, die van de lupinen het langzaamst. De koloniën
zijn meestal eenigszins doorzichtig wit en meer of minder slijmig van consisten
tie. Na eenige malen overenten worden de reincultures der bacteriën in cultuur
buizen met voedingsagar bewaard, of ook wel wordt het bacteriën materiaal
met een steriele spatel van de plaat geschrapt en gemengd met steriele, niet
geheel droge, neutrale, humushoudende zandige grond.
Deze laatste methode van bewaren wordt sinds jaren aan het Rijkslandbouw
proefstation toegepast en heeft het voordeel, dat in dit natuurlijke milieu de
eigenschappen der bacteriën onveranderd blijven.
Het spreekt vanzelf, dat de isolatie niet volledig is dan nadat met de nieuwe
cultures geslaagde infectieproeven verricht zijn. Hiertoe wordt in steriel zand
het zaad der betreffende leguminosen geplant na met de bacteriën geënt te
zijn; eerst wanneer blijkt, dat overvloedig knolletjes gevormd worden en de
planten zich goed ontwikkelen worden de cultures goedgekeurd.
Eens per jaar, meest in Januari, wordt aan het R. L. Proefstation onderzocht of het
vermogen van de voorhanden bacteriëncultures om de planten te infecteeren, onveranderd
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is gebleven. Ten einde de planten behoorlijk te laten groeien is een Neon-belichtings
installatie aangebracht, terwijl de grond in de kas door electrische verwarmingskabels
op temperatuur gehouden wordt. Op deze wijze is men zeker dat de cultures, die in het
voorjaar aan de practijk worden afgeleverd behoorlijk virulent zijn. Eventueel worden
uit de gevormde knolletjes de bacteriën opnieuw geisoleerd.

Het isoleeren van de knolletjesbacteriën direct uit den grond heeft groote,
vrijwel onoverkomenlijke moeilijkheden, doordat de gebruikte voedingsagar
niet selectief genoeg is en tal van andere bacteriën tevens tot ontwikkeling
komen, waaronder er bovendien een aantal zijn, waarvan de koloniën een
groote gelijkenis vertoonen met die der knolletjesbacteriën.
De bacteriën komen doorgaans voor als kleine staafjes, 1 \x breed en tot
4 fi lang; de jonge bacteriën zijn kleiner, bewegelijk en van een of meer zwermdraden voorzien. Typisch voor deze bacteriën is het optreden van eigenaardige
onregelmatige, gaffelvormig vertakte cellen, zgn. bacteroïden, waarvan de grootte
en het uiterlijk voor de verschillende vlinderbloemigen nogal uiteenloopt.
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Fig. 33 Enkele typische vormen van wortelknolletjesbacteriën: men lette op de eigen
aardige gaffelvormige vertakkingen, welke voor deze bacteriën kenmerkend zijn. (FRED)
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De uiterst belangrijke vraag, of nu de wortelknolletjesbacteriën in staat
zijn de luchtstikstof ook buiten de plant te binden is nog steeds niet opgelost.
Hierover vindt men de meest tegenstrijdige berichten, alhoewel nauwkeurige
onderzoekingen van den allerlaatsten tijd allen er op wijzen, dat de knolletjes
bacteriën, althans op de gebruikelijke voedingsmedia, geen stikstof kunnen
binden.
Met nadruk wordt er op gewezen, dat niet één enkele bacteriënsoort in
staat is om bij alle leguminosen knolletjes te doen ontstaan, doch dat de leguminosen, die door een bepaalde bacteriënsoort geinfecteerd kunnen worden,
in een aantal groepen ondergebracht kunnen worden. Binnen het kader van
een dergelijke groep kunnen dan wederzijdsche bacteriën de verschillende
planten infecteeren (zgn. cross inoculations). Van deze groepen noemen wij als
de belangrijkste:
I.

Lucerne groef. Bacterie : Rhizobium meliloti

a. Medicago sativa, lucerne, b. Medicago lupulina, hopklaver. c. Melilotus
alba, honingklaver.
III.

Erwtengroep. Rhizobium leguminosarum

a. Pisum sativum, gewone erwt. b. Lathyrus oderatus, siererwt. c. Vicia
faba, paardeboon. Vicia sativa, voederwikke.
II.

Klavergroep. Rhizobium trifolii

a. Trifolium pratense, roode klaver, b. Trifolium repens, witte klaver
benevens nog 13 andere klaverrassen.
IV.

Boonengroep. Rhizobium phaseoli

Phaseolus vulgaris, bruine boon, snijboon, spercieboon.
V.

Lupine groep. Rhizobium lupine

a. Lupinus luteus, gele lupine, b. Lupinus angustifolius, blauwe lupine,
c. Lupinus albus, witte lupine. Ornithopus sativus, Serradella.
VI.

Sojaboonen groep. Rhizobium japonicum

Glycine hispida max. sojaboon.
VII.

Cow pea groep. Rhizobium ?

a. Vigna sinensis, cow pea Amerika, katjang pandjang, Java. b. Arachis
hypogea aardnoot, pinda, apennootje. c. Acacia, Mimosa, d. Phaseolus hypogea
kratokboon, limaboon, zevenjaarsboontje.
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Volledig gescheiden zijn deze groepen niet, men heeft o.a. enkele gevallen
waargenomen, waarbij de bacteriën van de Soyaboonen-groep in staat bleken
cow pea planten te infecteeren. Daar tegenover staat, dat bij onze onderzoe
kingen gebleken is, dat verschillende sojarassen niet in gelijke mate door de sojabacteriën geinfecteerd worden, zoodat de door ons aan de practijk afgeleverde
entstof bestaat uit een mengsel van 5 bacteriën cultures van verschillende her
komst. Uit de bovenstaande opsomming is het verder duidelijk, dat een enkele
bacteriënsoort planten van geheel verschillende aard kan infecteeren, zoo o.a.
kan een lupinebacterie ook voor de Serradella dienst doen.
De bacteriën van bovengenoemde groepen, alhoewel zij een aantal cultuur
kenmerken gemeenschappelijk hebben, verschillen onderling zeer beslist op
bepaalde punten. Zoo maken de lucernebacteriën in melk gebracht, deze zuur
(pH 5,2) terwijl de sojabacteriën de melk alcalisch maken (pH 8,06). Ook is
het gedrag tegenover verschillende suikers ongelijk. Dat men met genetisch
verschillende groepen te doen heeft, blijkt ook uit het serologisch onderzoek.
Hierbij wordt een dier (konijn) met een weinig van de te onderzoeken bacteriëncultuur
ingespoten, waardoor het bloed de eigenschap krijgt om zelfs in groote verdunning (1 op
20 000) bij een suspensie van de betreffende bacteriën gebracht, deze te doen samenballen,
agglutineeren.

Ook langs deze weg heeft men kunnen aantoonen, dat de bacteriën in bepaalde
groepen bij elkaar behooren, welke groepen tot zekere hoogte met de reeds
genoemde samenvallen. De methode is echter zeer gevoelig, zoodat zelfs ver
schillen gevonden worden tusschen bacteriën uit een en hetzelfde wortelknolletje
afkomstig.
Het uiterlijk van de knolletjes der verschillende leguminosen loopt zeer
uiteen, men heeft de kleine, enkele millimeters lange, knolletjes van de klaver,
de groote trosvormige knolletjes van de lucerne en de dikke, soms wel van een
centimeter diameter, ronde knollen van de lupinen.
Een van de meest belangrijke vondsten van de laatste jaren is wel, dat
gebleken is dat lang niet alle wortelknolletjesbacteriën even virulent zijn,
ja het kan zelfs gebeuren, dat ze parasitaire neigingen gaan vertoonen. Derge
lijke bacteriën maken wel knolletjes, echter óf er wordt geen stikstof gebonden
en de plant kwijnt door stikstofgebrek óf de bacteriën tasten de plant aan,
die tenslotte ten gronde gaat.
Gedegenereerde bacteriën kunnen soms door er eenige malen planten mee
te infecteeren en ze opnieuw uit de knolletjes te isoleeren, z.g.n. plant-passage,
weer virulent worden, soms zelfs parasitair, zooals uit de afbeelding fig. 34
duidelijk blijkt.
Dit punt is belangrijk, omdat het aanwezig zijn van knolletjes nog geen
bewijs behoeft te zijn, dat de plant inderdaad voordeel heeft van de symbiose.
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Tevens is bij de bereiding van entcultures het feit, dat de betrokken bacteriën
knolletjes doen onstaan, niet voldoende, men moet zeker zijn, dat de plant ook
werkelijk op behoorlijke wijze van stikstof voorzien wordt.
Over het ontstaan van de knolletjes heeft vooral de Engelsche onderzoeker
THORNTON belangrijk werk gedaan. Hij heeft o.m. gevonden, dat de bacteriën
zich op de wortelharen nestelen, daar een stof afscheiden, die op die plek
een abnormalen groei teweeg brengt, waardoor de wortelharen een eigenaardig
gedraaid uiterlijk krijgen, terwijl op die plaats de celwand heel dun is, zoodat
de bacteriën gemakkelijk naar binnen kunnen dringen. (Zie fig. 35.)

Foto FRED

Fig. 34
I.

Eenige bijzonderheden betreffende de werking van parasitaire wortelknolletjes
bacteriën.

Klaver, links geënt met goede, virulente bacteriën. Rechts met een parasitaire
cultuur. Men lette op de aanwezigheid van talrijke wortelknolletjes, ook in het laatste
geval.
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Foto FRED

Fig. 34

II.

Erwten, links ongeënt, midden geënt met parasitaire stam (13), rechts met
virulente stam 20.

lila. . Doorsnede door een nor
maal gezond wortelknolletje
80 X vergroot. (FRED)

III b. Doorsnede door een
wortelknolletje ge
vormd door parasi
taire bacteriën. Het
binnenste weefsel is
geheel verteerd, waar
door een holte ont
stond. (FRED)

Het bekende verschijnsel, dat de leguminosen vrijwel geen wortelknolletjes vormen,
wanneer zij met een of andere stikstofmeststof bemest worden, blijkt in verband te staan
met de ontwikkeling der wortelharen.
Door nitraat (0,1—1 %) wordt niet alleen het aantal en de lengte der wortelharen
verkleind, doch ook wordt de deformatie van de wortelharen onder invloed van de bac-
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teriën tegengegaan, zoodat de bacteriën niet naar binnen kunnen dringen en infectie
uitblijft. Men veronderstelt, dat dit verband houdt met het C : 2Sf evenwicht in de plant.

Eenmaal in de wortel binnengedrongen, vermeerderen de bacteriën zich
snel, zich voedend met de suikers en andere stoffen, die uit de bladeren naar
de wortels worden gevoerd. De bacteriën vormen een gomachtige slijmige stof,
waar ze in blijven zitten en waardoor de z.g.n. infectiedraad ontstaat, die al
verder en verder in de cellen binnendringt.
De cellen gaan zich onder invloed van door de bacteriën afgescheiden stoffen
sneller deelen, er ontstaat een klein gezwel, dat tenslotte tot een knolletje
uitgroeit-. Aangezien de bacteriën zich voeden met de koolstof verbindingen,
die in de bladeren gevormd worden, zal het duidelijk zijn, dat, wanneer de
assimilatie gestoord is, b.v. door te weinig licht, de bacteriën van hun normale
voedsel beroofd zijn. In een aantal gevallen heeft men nu waargenomen, dat
onder deze omstandigheden de bacteriën parasitair worden d.w.z. dat ze
de cellen van het wortelknolletje aantasten en tenslotte de plant te gronde
richten.
Op welke wijze binnen in de knolletjes de stikstof uit de lucht gebonden
wordt, is nog steeds niet bekend, ook niet op welke wijze de gebonden stikstof
ter beschikking van de plant komt.
Aan ons laboratorium en onafhankelijk daarvan in Wageningen, is gevonden
dat regelmatig in cle wortelknolletjes z.g.n. bacteriophage!! voorkomen,

Fig. 35

III.
Toto THOKNTON
Enkele bijzonderheden betreffende het ontstaan der wortelknolletjes (THOENTON)

I. Wortelharen op lucerne in steriele voedingsoplossing, wortelharen gestrekt.
II. Idem uit cultuur, welke met knolletjesbacteriën geïnfecteerd was; wortelharen
sterk gekronkeld.
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1

Foto THOKTON

Fig. 35 III.

Een bacteriënkolonie heeft zich op een wortelhaar genesteld, en veroorzaakt
daar een sterke opzwelling van de wand. welke ter plaatse heel dun
wordt, waardoor de bacteriën gelegenheid krijgen naar binnen te dringen.

ultra-microben, die in staat zijn de bacteriën tot oplossing te brengen. Hoewel
aanvankelijk gedacht werd, dat deze bacteriophagen zonden meewerken bij
het oplosbaar maken van het eiwit der bacteriën in de knolletjes, is dit ten
slotte toch niet waarschijnlijk gebleken, daar men ook planten heeft gekweekt,
welke vrij van bacteriophagen waren en waar de knolletjes even goed hun werk
deden.

Foto SÖHNGEN

Fig. 36 a. De invloed van een bacteriophaag op de ontwikkeling van klaverbaeteriën.
Links, normale cultuur, welke troebel is door de aanwezigheid der bacteriën.
Rechts, een zelfde cultuur, enkele dagen na het inbrengen van de bacteriophaag; de
bacteriën zijn vrijwel geheel opgelost en de cultuur is helder geworden.

so

I

IT

Foto auteur

Fig. 36 b.

I. Een afstrijking van lupinen-bacteriën (links) en Serradella bacteriën
(rechts) op voedingsagar, beide normaal gegroeid.
II. Eenzelfde plaat, welke voor de enting over zijn geheel met de Serradella
bacteriophaag werd bestreken.
De lupinenbacteriën zijn normaal gegroeid, van de Serradella bacteriën is er niet een
opgekomen (de leege streep van de entnaald is nog juist te onderscheiden.)

Wel heeft men in de allerlaatste tijd in Frankrijk bepaalde gevallen van
klavermoeheid gevonden, die gepaard gingen met de aanwezigheid van een
sterk werkende bacteriophaag in den grond.
Door een reeks proeven heeft men de overtuiging gekregen, dat de slechte
stand van de klaver in die gevallen inderdaad veroorzaakt werd, doordat de
aanwezige bacteriën door de bacteriophaag vernietigd werden. Dat echter
alle klavermoeheid op deze wijze veroorzaakt zou worden is niet waarschijnlijk;
in die gevallen, waarin dit wel de oorzaak is, zou men kunnen probeeren de
klaver te enten met een bacterie, die voor de betreffende bacteriophaag niet
gevoelig is; de mogelijkheid hiervan is door ons onderzoek aangetoond.
Uit de proeven van DEMOLON en DUNEZ blijkt inderdaad, dat planten welke
met resistente bacteriënstammen geënt zijn, zich van de aanwezigheid van
de bacteriophaag in den grond niet veel aantrekken, in tegenstelling met die
planten, welke met bacteriën geënt zijn, die wel door de bacteriophaag aan
getast worden. (Zie fig. 38.)
Hoogte
plant

Kleur
blad

Gewicht
gr. dln.

Wortel
knolletjes

5 cm

geel

0,01 g

afwezig

Ongeënt
Geënt met gevoelige stam
zonder bacteriophaag. . .
Idem met 1 cc bacteriophaag
er bij
Geënt met resistente stam .

24 cm

lichtgroen

0,85 g

vrij talrijk

15 cm
28 cm

geelgroen
donkergroen

0,60 g
1,00 g

Idem en 1 cc bacteriophaag

26 cm

goed groen

0,90 g

weinig en klein
talrijke, flink
ontwikkelde
knolletjes
iets minder
als vorige
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Gebruikt men nu deze resistente bacteriën om de klaver te enten op een
perceel waar klavermoeheid als gevolg van de aanwezigheid van de bacteriophaag in den bodem optreedt, dan ziet men dat reeds in het tweede jaar de
verschillen enorm zijn.
Planten met resistente bacteriën
geënt

Kg droge stof ....
Kg N in deplanten p. ha

Aangrenzend perceel, met
gevoelige bacteriën geënt,
waar klavermoeheid reeds
het tweede jaar optrad

1934

1935

1936

1934

1935

1936

6 400
254

12 230
429

11 500
400

6 400
254

8 240
245

4 100
136

Foto DESIOLON en DUNEZ

Fig. 37

De invloed van de bacteriophctag op de groei van lucerne

Kunstmatig verwekte bodemmoeheid
Rechts: Lucerne in lössgrond gezaaid, geënt met een gevoelige bactériënstam, zonder

baeteriophaag de planten zijn normaal, de wortels zijn goed met knolletjes bezet.
Links: Hetzelfde, doch bovendien 5 cc van een sterk werkende bacteriophaag-cultuur
toegevoegd. De planten zijn zeer slecht ontwikkeld, weinig wortelknolletjes, waarin
talrijke gedegenereerde bacteriën.
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Foto

Fig. 38

Klavermoeheid

DEMOLON

en DUNEZ

genezen na enting met een voor de bacteriophaag ongevoelige
bacteriënstam.

Rechts: De oorspronkelijke grond, sterk klavermoe.
Midden: Dezelfde grond na in de zon te zijn gedroogd, waardoor de activiteit van de

bacteriophaag sterk achteruit gaat.
Links: Gedroogd en bovendien met een resistente bacteriënstam geënt. De planten zijn
normaal, goed met knolletjes bezet.

Dat ook in ons land de kans bestaat, dat gevallen van klavermoeheid
veroorzaakt worden door de aanwezigheid van bacteriophage^ blijkt wel
uit het feit, dat meerdere malen enting van klaver succes heeft op gronden
waar men sinds vele jaren klaver geregeld verbouwd heeft. Zoo schreef een
landbouwer uit Hornhuizen ons naar aanleiding van het feit, dat hij twee
jaar tevergeefs geprobeerd had klaverzaad op een bepaald perceel aan den
gang te krijgen: „het geënte perceel heeft zich geweldig ontwikkeld en heeft
een mooie stand, het niet geënte perceel staat zeer dun en is erg fijn."
Waar het niet is aan te nemen, dat in deze reeds lang in cultuur zijnde
gronden geen klaverbacteriën zouden voorkomen, ligt de veronderstelling
voor de hand dat hier de aanvankelijk aanwezige klaverbacteriën door de
bacteriophaag te gronde gericht zijn, terwijl de bacteriënstam, waarmee geent is, daarvoor blijkbaar resistent was.
Het enten in de practijk
De entstof.

Het aantal preparaten, dat als entstof voor leguminosen in
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den handel gebracht wordt is legio. Men kan ze hoofdzakelijk in 3 hoofdgroepen
onderbrengen: I. vloeistof cultures, waarbij de bacteriën in een voedingsvloeistof
gesuspendeerd zijn en in gesloten fleschjes verzonden worden. De inhoud
wordt al dan niet verdund over het te enten zaad uitgestort. Het nadeel van
deze entstof is, dat ze vrij snel in bederf overgaat, de bacteriën sterven al gauw
af, doordat de lucht niet behoorlijk kan toetreden, terwijl wanneer men het
fleschje opent om lucht toe te laten, infecties optreden, die de heele cultuur
overwoekeren. Het resultaat van dergelijke entstoffen is zeer wisselvallig,
in enkele door ons onderzochte gevallen, werd zelfs een schadelijke werking
geconstateerd.
Agar-cultures. De bacteriën worden in reincultuur op voedingsagar in
platte fleschjes verzonden, die met wattenprop, kurk of capsule zijn afgesloten.
Voor het gebruik schudt men de inhoud van het fleschje met water of tapte
melk op en mengt met het te enten zaad. Deze wijze van enten is ongetwijfeld
voor kleine hoeveelheden zaad aan te bevelen, het resultaat is meestal zeer
bevredigend, mits van goed virulente cultures is uitgegaan.
Grondcultures. De bacteriën worden op voedingsagar gekweekt, hiervan
met een spatel afgeschrapt en gemengd met vochtige, neutrale, humushoudende zandige grond, zoodanig dat een niet samenballend mengsel ont
staat. De grond behoeft voor dit doel niet steriel te zijn, de bacteriën blijven
in dit natuurlijk milieu lang levend, mits men zorgt, dat wat lucht kan toe
treden en tevens de grond niet uitdroogt. Het te enten zaad wordt met water
besprenkeld (vooral niet te nat gemaakt), de inhoud van het busje hierover
uitgestrooid en alles met de schop goed dooreen gemengd. Daarna laat men het
zaad buiten in de zon opdrogen. Dit laatste kan een bezwaar zijn, wanneer men
zeer groote hoeveelheden zaad moet enten; ook is soms het geënte zaad een
weinig opgezwollen, waardoor men genoodzaakt is de zaaimachine iets wijder
te stellen dan gewoonlijk het geval is. In het algemeen zijn de resultaten met
deze entstof verkregen goed te noemen.
Bacteriëngelei. In de Wieringermeer, waar men groote oppervlakten
binnen korten tijd moest enten heeft HARMSEN een andere methode toege
past. In plaats van het gekweekte bacteriënmateriaal met grond te mengen,
wordt het van de plaat geschrapt en in glazen potten verzameld. De gelei
achtige inhoud wordt over het te enten zaad uitgestort en met de schop
wordt alles zoo lang omgewerkt, totdat het zaad niet meer in kluitjes samen
balt. Deze methode heeft het voordeel dat het zaad niet vochtig wordt en dus
ook niet gedroogd behoeft te worden, terwijl, doordat zulke enorme hoeveel
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heden bacteriën worden toegevoegd, grootere hoeveelheden zaad gemakkelijk
te enten zijn. De nadeelen zijn o.m. dat de bacteriën van lucht en voedsel
verstoken zijn en spoedig te gronde gaan, tenzij ze in de ijskast bewaard worden,
terwijl bovendien de aanmaak van de entstof vrij kostbaar is.
In de Wieringermeer werd in 1935 en 1936 ongeveer 7000 ha per jaar geënt. Voor
de aanmaak van de entstof waren 150 000 cultures benoodigd. In de eerste jaren na de
drooglegging was een vertienvoudigde opbrengst geen zeldzaamheid, langzamerhand echter
ontwikkelen zoowel klaver als erwten zich ook zonder enten normaal met behoorlijke
wortelknolletjes. Lucerne, lupinen en soja daarentegen worden nog steeds geënt, wat
veelal de opbrengst verdubbelt of verdrievoudigt.

Gezien het feit, dat met entstof gemakkelijk geknoeid kan worden, de bac
teriën hun virulentie kunnen verliezen, is het aan te bevelen de entstof uit
sluitend van een betrouwbaar instituut te betrekken. Een controle van over
heidswege op de deugdelijkheid van entstof, zooals die o.a. in Amerika bestaat,
zou ook voor ons land zeker te wenschen zijn.
In welke gevallen te enten ? Het is moeilijk, zoo niet ondoenlijk en zeker
kostbaar om de grond op de aanwezigheid van de betreffende bacteriën te
onderzoeken, zoodat de kosten van het enten in ieder geval heel wat geringer
zijn dan die van een dergelijk onderzoek. De beantwoording van de vraag of
men zijn grond al dan niet zal enten, moet men van een aantal factoren laten
afhangen, waarvan de voornaamste hieronder genoemd worden:
1°. Enten is steeds geraden op gronden, waarop het betreffende vlinder
bloemige gewas voor het eerst verbouwd wordt, zooals het geval is bij de ver
bouw van lupinen en Serradella op pas ontgonnen heidegronden of van klaver
erwten, lucerne etc. op nieuwe gronden in een drooggelegde polder en vooral
bij de verbouw van soja, waarvan de bacteriën in onze gronden in 't geheel
niet voorkomen.
Hoe groot de invloed van het enten op de opbrengst in zulke gevallen
zijn kan ziet men uit de volgende cijfers, welke een pas ontgonnen grond
betreffen in de buurt van Gorssel, (ontleend aan CLEVERINGA).
Opbrengsten entingsproef van lupinen gemengd met Serradella te Gorssel
in kg per ha groene massa
Meer door enten
Ongeënt

Geënt
kg ha

Perceel 1
2
3

4 800
3 900
6 500

15 700
16 400
21 100

8 900
12 500
14 600

°f

/o

186
367
225
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Foto auteur

Fig. 39

I.

Geënte Soja op de Proefboerderij te Nw. Beerta.

II. Hoe de niet geënte soja op het aangrenzende perceel er uitzag.
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Foto auteur

Fig. 39

III.

1.
2.

De knolletjes afkomstig van 40 geënte Soja-planten.
Idem van evenveel ongeënte planten.

Het spreekt vanzelf, dat op gronden, die reeds geruimen tijd in cultuur
zijn, enting niet zulke groote meeropbrengsten op zal leveren, als op deze ont
ginningen, wat niet wegneemt, dat meeropbrengsten van 15—35 à 40 % niet
tot de uitzonderingen behooren.
2°. Enten is eveneens noodzakelijk, wanneer men een nieuw of weinig
verbouwd vlinderbloemig gewas invoert in een streek, waar dit gewas nog
niet of zelden verbouwd werd. Een sprekend voorbeeld hiervan is de soja,
waarvan de bacteriën zeer specifiek zijn en in een heel aparte groep staan,
zoodat zij hier in geen enkele grond van nature voorkomen. Ook de lucerne,
waarmee in ons land jammer genoeg maar een zeer beperkte oppervlakte
bebouwd is, moet bijna steeds geënt worden om maximale opbrengsten te
krijgen, uitgezonderd wellicht in Zeeland, waar het regelmatig verbouwd
wordt. In Groningen en Friesland zijn herhaaldelijk gevallen voorgekomen,
dat het volledig mislukken van het gewas uitsluitend aan het niet-enten gelegen
had en dat op perceelen, waar de lucerne het nog nooit goed gedaan had na
enting een uitstekend gewas verkregen werd.
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Entingsproeven met lucerne

Zware klei

Ruw eiwit
Opbrengst in kg
kg ha
groenvoer per ha % meer
droge
stof
ongeënt geënt
ongeënt geënt

% meer
eiwit

Ternaard

2e jaar: le snee
2e snee
3e snee . . . . . . .

2 000
3 900
3 000

11 100
13 200
9 200

465
480
192

51
53
107

421
404
332

725
663
210

Nieuw Beerta

2e jaar: le snee
2e snee

19 800
18 200

21 400
19 700

6.5
8,0

650
646

651
745

0
15,3

2e jaar: le snee
2e snee

28 200
18 500

30 300
20 000

7.5
8,7

845
532

1162
594

37,5
11,5

Deze tabel geeft enkele interessante bijzonderheden te zien; niet alleen
dat in Ternaard de opbrengst door het enten bijna vervijfvoudigd is, tevens
zien wij, dat de eiwit opbrengst verachtvoudigd is. Overal blijkt de meer
opbrengst aan eiwit, die aan droge stof te overtreffen; de oorzaak hiervan is,
dat door het enten de stikstof voeding van de plant belangrijk verbeterd wordt
en daardoor het eiwitgehalte stijgt, welke stijging grooter is dan de toename in
droge stof.
De enting te Nieuw Beerta heeft oogenschijnlijk niet veel voordeel gebracht;
op het oog zijn verschillen beneden 10 % niet te zien, zoodat de boer allicht
tot de conclusie komt, dat hier enting overbodig is geweest. Bezien wij daar
entegen de eiwitcijfers, dan blijkt, dat in een geval de enting zelfs een meer
opbrengst van 37,5 % eiwit veroorzaakt heeft. De conclusie, welke hieruit
te trekken is, is, dat m.en op het oog het resultaat van de enting nooit goed
beoordeelen kan.
Ook is het niet voldoende om hier en daar een paar planten uit te trekken
en te zien, of er aan de ongeënte ook knolletjes zitten.
Het is waarschijnlijk, dat aan de geënte planten meer knolletjes zitten,
terwijl zelfs de mogelijkheid bestaat, dat de in den grond aanwezige bacteriën
wel knolletjes vormen, doch geen stikstof binden of door een bacteriophaag
zijn aangetast, zooals soms bij klavermoeheid het geval is. Betrouwbare
gegevens krijgt men alleen door opbrengst en eiwitgehalte van de oogst te meten.
De reactie van den grond. Hieraan heeft men terdege aandacht te besteden,
aangezien over het algemeen de wortelknolletjesbacteriën een zure reactie
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slecht kunnen verdragen. Men kan aannemen, dat in gronden met een pH be
neden 5,2 de kans groot is, dat de bacteriën na eenige jaren belangrijk in aantal
achteruitgegaan zijn en in sommige gevallen geheel verdwenen zullen zijn.
Voor verschillende planten liggen de grenzen, waarbij geen wortelknolle
tjes meer geproduceerd worden, nogal uiteen; het meest resistent zijn de lupine
bacteriën, die bij een pH van omstreeks 4 nog juist in leven blijven. In het
algemeen zijn de bacteriën gevoeliger dan de plant voor een te hooge zuurgraad,
zoodat op dergelijke gronden de planten nog wel groeien, maar geen knolle
tjes voortbrengen.
Heel gevoelig zijn de sojabacteriën, zooals uit de onderstaande tabel te
zien is.
Invloed pH op groei en knolletjes vorming bij soja (FEED)

pH

Stand plant

3,3
4,0
5,0
6,5
7.4
8,2
8,7
9,6

dood

Aantal
knolletjes
per plant

0
0
30
77
68
21
3
0

vrij goed
goed
tamelijk
slecht

Zoo produceert klaver nog wortelknolletjes bij een pH van 4,6, terwijl
voor erwten de grens bij 5,1 ligt.
Voor lucerne werden bij verschillende pH's de volgende opbrengsten
verkregen :
pH

Opbrengst in % van het max.

4,0
24,0

5,0
51,6

6,0
88,6

6,5
100

7,0
95,2

7,5
8,5
89,6 66,3

Wortelknolletjes kwamen voor aan alle planten, bij de lage pH's echter
waren zij klein en gering in aantal.
In het algemeen is het dus wenschelijk op zure gronden de vlinderbloe
migen te enten; naarmate de grond zuurder is dan pH 5—5,5 zal enting echter
minder succes hebben.
4°. In gevallen, waarin sinds de verbouw van een bepaald gewas 4 of meer
jaren verstreken zijn, bestaat de kans, dat enting opbrengstvermeerdering
geeft, ook op de betere gronden. Alhoewel het niet uitgesloten is, dat nog vol
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doende actieve bacteriën in den grond aanwezig zijn, zijn er toch voorbeelden
dat in zulke gevallen enting opbrengstvermeerdering en oogstverbetering
geeft.

Foto FEED

Fig. 40

De invloed van de pH op de ontwikkeling van klaver, het optimum ligt
tusschen 7 en 8.

Invloed van het enten op de opbrengst van erwten (FRED)
.Meeropbrengst verkregen door enting,
uitgedrukt in % van ongeënt
Droge stof
erwten en stroo
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

1
2
3
4
51)
61)
71)

+

68
9,1
73,1
107,1
25,6
11,9
7,7

Eiwit in stroo

+

55, 7

49,7
34,9
70,1
18,5
25,6
2,1

Eiwit in erwten

+. 96,0
6,6
41,8
53,2
6,0
11,3
3,5

Wij zien hier, dat zoowel opbrengst als eiwitgehalte door enting belangrijk
verbeterd is geworden in de meeste gevallen. Uit nevenstaande afbeelding
is de invloed van het enten op de grootte der erwten duidelijk te zien.
Het spreekt vanzelf, dat het bovenstaande geldt voor alle vlinderbloemigen,
zoowel land- als tuinbouwgewassen.
-1)

In de Nrs. 5—7 was het land reeds eerder met erwten bebouwd.
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Enting is doorgaans overbodig op goede kalkrijke gronden, waar men ge
regeld om de paar jaren met een zelfde vlinderbloemig gewas terugkomt.
Ook moet men van enting weinig succes verwachten, wanneer het land een

Foto FEED

Fig. 41 De invloed van enting op de opbrengst en grootte- verdeeling bij erwten.
Telkens links de. ongeënte, rechts de geënte, alles gesorteerd in vier grootten.

voldoende voorraad stikstof bevat, zooals dat na een flinke stalmest bemesting
het geval kan zijn.
Men kan eenig idee krijgen van het effect van enting, wanneer men de
resultaten vergelijkt, die men in verschillende landen verkregen heeft. In
Zweden gaven van de 113 veldproeven 91 % een positief resultaat; in Canada
bleek, dat van de 1350 veldproeven door de boeren zelf genomen er 1054
duidelijk oogstvermeerdering gaven. Bij andere proeven, eveneens in Canada
bleek, dat lucerne in 85 gevallen, klaver in 76 en erwten in 61 gevallen positief
op enting reageerden.
De kosten van het enten per ha zijn zoo gering, dat men in die gevallen, waarin men
niet volkomen zeker is, beter doet maar te enten; eventueel kan men zichzelf zekerheid
verschaffen door op het betreffende perceel een jaar te voren een kleine proef aan te leggen,
van bijv. een are, met het vlinderbloemige gewas, dat men het volgend jaar wil verbouwen.
Eerst zaait men een paar stroken ongeënt en daarna geënt, niet omgekeerd, met oog op
infectie. De opbrengst moet nauwkeurig gewogen worden. Ook kan men voorzichtig een
gelijk aantal geënte en ongeënte planten uitgraven (niet uittrekken), ten einde het aantal
en de grootte der wortelknolletjes met elkaar te vergelijken.

Een moeilijkheid levert het feit, dat het ongewenscht is het zaad voor
het enten te ontsmetten; er blijft n.l. doorgaans wel zooveel ontsmettings
middel aan het zaad zitten, dat ook de knolletjesbacteriën gedood zouden
worden. Een concentratie van 1 : 10 000 van Uspulun en Germisan is reeds
voldoende om de ontwikkeling der wortelknolletjesbacteriën sterk te belemme
ren. Te enten zaad kan dus niet ontsmet worden.
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De invloed van leguminosen op de opbrengst van andere gewassen
De stikstof, welke in de wortels en stoppels van een vlinderbloemig gewas
achterblijft, komt gedeeltelijk aan het volgende gewas ten goede (Zfe fig. 42).
Daar enting niet alleen de opbrengst van een gewas verhoogen kan, maar tevens
de hoeveelheid stikstof, die in de wortels en knolletjes aanwezig is aanzienlijk
kan doen toenemen, is het duidelijk, dat enting tevens invloed moet uit
oefenen op de stand van het volgende gewas. Er zijn zelfs gevallen bekend, datde legumonisen zooveel stikstof in den grond gebracht hadden, dat het volgende
gewas een veel te geile stand vertoonde. De totale hoeveelheid stikstof, die
door een vlinderbloemig gewas in een jaar gebonden wordt, varieert tusschen
45 en 180 kg N per ha; ruw berekend wordt in ons land door de wortelknolletjesbacteriën in een jaar 10 000 ton luchtstikstof gebonden.
De hoeveelheden stikstof, die na de oogst in den grond achterblijven,
bedragen voor de volgende gewassen gemiddeld:
Stikstof in stoppel en wortelresten in kg p. ha
Lucerne
Roode klaver
Lupinen
Erwten
Serradella

132
83
25
25
43

Paardeboonen
Haver
Tarwe
Gerst

36
18
23
19

Bij lucerne is het bedrag zooveel hooger dan bij de andere gewassen, omdat
het een meerjarig gewas is. Ook is het begrijpelijk, dat de bedragen voor legumi
nosen hooger zijn dan voor graangewassen, ten gevolge van de aanwezigheid
der wortelknolletjes. Het veelvuldig gebruik van klaver als groenbemester
is volgens bovenstaande cijfers alleszins gerechtvaardigd.
Dat de invloed van een vlinderbloemig gewas op het volgend gewas groot
kan zijn, is iedere landbouwer welbekend en spreekt nog eens duidelijk uit
de volgende cijfers ontleend aan Amerikaansche gegevens.
Vorig gewas

Volgend gewas

Braak
Klaver, ondergeploegd.
Timotheegras
Lucerne
Timotheegras
Lucerne
Maïs
Klaver
Timotheegras
Klaver

haver

,,

tarwe
gerst
maïs
haver
»

Opbrengst in hl
per ha
35,7
43,6
22,4
29,0
22,6
60,1
27.1
47,6
38,2
86,4

Meer na vlinder
bloemig gewas
in %
—

22
—

31
-

166
—

76
—

126
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Bijzonder interessant is het feit, dat de wortels der leguminosen, tijdens
hun groei stikstofverbindingen afscheiden en deze aan de omgeving afstaan.
De stikstofverbindingen kunnen als N bron dienst doen voor andere planten,

Foto FEED

Fig. 42

De nawerking van de erwtenstoppel (benevens wortelresten en wortel
knolletjes) op haver.

die in de nabijheid groeien. VIBTANEN, een Finsch bacterioloog, heeft dit
probleem verder onderzocht en gevonden dat een erwtenplant voldoende
stikstof uitscheidt om een of twee haverplanten te voeden.
In dit licht bezien krijgen oude landbouwpractijken, waarbij leguminosen
en niet leguminosen, naast elkaar verbouwd werden, nieuwe beteekenis. In
China en Japan bijv. is het sinds eeuwen gebruik om leguminosen, zooals soja,
af te wisselen met rijen gerst, mais e.d. Ook de Indianen bezaten dergelijke
practijken; een zekere JOHN SMITH schreef in 1606 het volgende: „De rood
huiden maken een gat in den grond met een stok en planten daarin 4 tarwe
korrels en twee boonen". Hier vinden wij merkwaardigerwijze in de praktijk
reeds dezelfde verhouding die eerst eeuwen later door VIRTANEN met behulp
van wetenschappelijke proeven werd vastgesteld.
In onze streken wordt deze mengbouw slechts sporadisch toegepast;
het meest sprekende voorbeeld hiervan is wel de klaver in grasland; Amerikaansche proeven hebben uitgemaakt, dat gras, gegroeid te zamen met klaver
meer eiwit bevatte dan gras op hetzelfde perceel zonder klaver.
Een ander voorbeeld is de mengzaai van rogge en wikken, alhoewel hiervan
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geen gegevens betreffende de stikstofhuishouding bekend zijn; er laten zich
nog we] andere combinaties denken, zooals de mengzaai van voederwikken
en koolzaad, dat zich goed laat ensileeren en op het eiland Voorne met succes
is toegepast. Als nieuwe mogelijkheden in deze richting zijn nog te noemen
mosterd en wikken of wel mais in boon en of klavers. Op dit gebied moet echter
nog heel wat tijdroovend onderzoek verricht worden alvorens met zekerheid
gezegd kan worden, welke mengsels onder bepaalde omstandigheden het beste
voldoen en men tevens een inzicht heeft in de eventueele voordeelen uit een
bemestingsoogpunt.
NICOL, een van de bacteriologen van Rothamsted zegt: „Een van de merk
waardigste effecten van de leguminosen, onverschillig of zij in mengbouw of
in wisselbouw verbouwd worden, is hun vermogen om dierlijke .mest gedeelte
lijk te kunnen vervangen. Op de Indische eilanden schijnt het, dat leguminosen
in mengbouw voor het grootste deel de plaats van stalmest innemen. Het is
duidelijk, dat ongeënte planten, zonder of met weinig wortelknolletjes, in deze
geen rol kunnen vervullen.
HOOFDSTUK V
De kringloop van de koolstof

Door de groene planten en door een klein aantal microben wordt het kool
zuur van de lucht gebruikt voor den opbouw van hun organisme. De lucht
bevat gemiddeld 0,03 vol. % koolzuur en het is ongetwijfeld uiterst merk
waardig, dat de planten in staat zijn om bij zoo'n geringe concentratie het
koolzuur in voldoende mate te absorbeeren.
Het is echter wel gebleken, dat voor de groei van tal van planten het
koolzuur een van de beperkende factoren is; althans bij voldoende belichting.
Hierop berust de zgn. koolzuurbemesting in kassen en warenhuizen, waarbij
men door kunstmatige verhooging van het koolzuurgehalte van de lucht
soms belangrijke opbrengstvermeerderingen kan verkrijgen.
Het behoeft dan ook geen betoog, dat wanneer het door de planten in de
afgeloopen tijdperken opgenomen koolzuur niet weer grootendeels in de at
mosfeer teruggevoerd was geworden, op het oogenblik het koolzuur in veel
grootere mate dan nu soms het geval is, als plantenvoedingstof in het mini
mum zou zijn.
Evenals bij de kringloop van de stikstof zien wij ook hier een heel leger
van microscopisch kleine wezens, die in de plantenmaterialen binnen dringen
zoodra het leven eruit gevloden is; zij maken de verbindingen los tusschen de
kleinste deeltjes, waardoor de materialen hun vastheid verliezen en uiteen
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vallen met als eindresultaat koolzuur en water. Op het merkwaardige probleem,
hoe het komt, dat de uiterst gemakkelijk aantastbare be,standeelen van de
planten doorgaans niet tijdens het leven van de plant aan microörganismen
ten prooi vallen, zal hier niet nader worden ingegaan.
De verscheidenheid der microben is zoo enorm groot, dat- zich vrijwel
geen organische stof laat denken, die ten slotte niet door hen tot ontleding
gebracht kan worden en in eenvoudiger bestanddeelen gesplitst wordt.
Paraffine, zoo moeilijk aantastbaar langs chemischen weg, wordt even als
andere koolwaterstoffen benzol, petroleum etc. grootendeels in koolzuur en
water overgevoerd; sterke desinfectica als phenol, cresol, carbol, formaline,
mits voldoende verdund, worden ontleed en dienen tot voedsel voor bepaalde
microörganismen.
Dat bij deze ontledingen door bacteriën, gisten en schimmels als tusschenproducten tal van stoffen gevormd worden, die voor industrie of consumptie
waardevol zijn, is in dit verband van ondergeschikte beteekenis.
Van deze producten noemen wij enkele van de voornaamste nl. : de alcohol, door
verschillende gisten en bacteriën geproduceerd bij de ontleding van suikers, zetmeel e.d.;
Enorme quantiteiten butylalcohol en aceton, worden uit dezelfde grondstoffen geprodu
ceerd door bepaalde groepen van boterzuurbacteriën. Deze stoffen vinden gretig aftrek in de
chemische industrie, als oplosmiddelen en grondstoffen.
De bereiding van citroenzuur uit citroenen is grootendeels verdrongen door de citroen
zuur-vorming uit suiker, met behulp van de schimmel Aspergillus niger, terwijl melkzuur
en boterzuur eveneens op groote schaal langs bacteriologische weg gemaakt worden

Ons interesseeren in de eerste plaats die microörganismen, welke bij de
ontleding van plantenmateriaal en meststoffen in den bodem een rol spelen.
Gaan we na, waaruit de organische meststoffen in hoofdzaak bestaan,
dan zien wij, dat daarin de eelwandstof, de cellulose, een zeer belangrijke
plaats inneemt, daarnaast de pectine, ook wel de hemicellulose genoemd,
stoffen, waarmee de celwanden aan elkaar gekit zijn, kleinere hoeveelheden
zetmeel, suikers, zuren, gommen en was. Dan de lignine, donkergekleurde
verbindingen, welke zoowel voor chemicaliën als bacteriën moeilijk aantast
baar zijn en dientengevolge na afloop van de omzettingen, die de mest onder
gaat, grootendeels onveranderd teruggevonden worden; van de humus is de
lignine dan ook het belangrijkste bestanddeel. Van de stikstofverbindingen
noemen wij in de eerste plaats de eiwitten, de aminen en amidoverbindingen,
welke allen tenslotte in ammoniak worden overgevoerd. De anorganische
bestanddeelen, zooals K., P., S., zijn aan de organische verbonden en worden
er tijdens de omzettingen geleidelijk uit vrij gemaakt. Ten einde een indruk
te geven van de hoeveelheden, waarin de voornaamste der genoemde bestand
deelen voor kunnen komen, is hier de analyse voor haverstroo vermeld:
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Cellulose
Hemicellulose
Lignine
Eiwit
Asch K20 P205

34,9
19,5
13,0
3,0
5,6

%
%
%
%
%

Alhoewel deze organische stoffen gelijktijdig door geheel verschillende
groepen van microörganismen worden aangegrepen, heeft toch elke groep
een min of meer scherp begrensde taak en zullen wij ons in dit hoofdstuk
beperken tot die bacteriën, actinomyceten en schimmels, welke in hoofdzaak de
celwandstoffen, koolhydraten en ligninen aantasten, terwijl tevens aan de
bacteriologische zijde van de mestbereiding en humusvorming de noodige
aandacht geschonken zal worden.
De cellulose-ontleding door schimmels en bacteriën
Aangezien meer dan de helft van dergelijke plantenmaterialen uit celwandstof bestaat, vraagt de ontleding hiervan in de eerste plaats onze aandacht.
Wanneer men een stuk katoen, een handdoek of papier in den grond begraaft,
zal men er doorgaans na verloop van enkele maanden of een jaar niet veel
meer van terugvinden. De cellulose, waaruit deze materialen grootendeels
bestaan, is door de schimmels en de bacteriën geheel ontleed en vrijwel quantitatief in koolzuur en water omgezet.
Het aantal bacteriën en schimmels, die het vermogen bezitten om de cellu
lose te ontleden is zoo groot, dat het niet doenlijk is er hier een beschrijving
van te geven. De cellulose kan zoowel anaerobe als aerobe worclen ontleed,
bij hooge (55—60°C.) zoowel als lage temperatuur (0—5° C.), in zure, zoowel
als alcalische omgeving .Men kan zeggen, dat de natuur bijzonder goed is
ingericht om deze stof, die jaarlijks in zulke enorme hoeveelheden wordt ge
produceerd, in korten tijd onder vrijwel alle denkbare omstandigheden te
laten verdwijnen. Het zijn vooral de schimmels, die de cellulose ontleding bij
toetreding van lucht in zure omgeving bewerkstelligen; onze landgenoot VAN
ITERSON was een der eersten, die in 1903 een groot aantal cellulose-schimmels
isoleerde en beschreef.
Wanneer men een stuk papier, dat bijv. met een 0,1 % zwavelzure ammoniakoplossing
is gedrenkt en waarop sporen superphosphaat zijn gestrooid, eenigen tijd in een open
schaal zet, daarna toedekt en op een warme plaats wegzet, zullen de sporen, die er uit
de lucht op zijn gevallen, zich binnen enkele weken flink ontwikkeld hebben en het papier
is met meerdere zwarte, bruine, gele of grijze schimmelkolonies bedekt. Onder de cellulose
schimmels treft men talrijke Trichoderma-, Aspergillus- en Peniciliumsoorten aan.

Verschillende schimmels zijn in staat om ook bij lagere temperatuur de
cellulose nog behoorlijk aan te tasten.

96
Wanneer men nauwkeurig nagaat, wat er b.v. met stroocompost gebeurt,
als men deze laat verrotten bij toetreding van lucht, dan blijkt, dat het vooral
de schimmels zijn, die in den beginne de omzettingen bewerkstelligen, het
materiaal verliest een groot deel van zijn vastheid en onder het microscoop
ziet men, dat het met schimmeldraden doorkruist is. Dit kan zoover gaan,
dat de helft van het oorspronkelijke organische materiaal in mycelium is
overgevoerd, zoodat aan de schimmels ongetwijfeld een belangrijk aandeel in
de omzettingen mag worden toegeschreven.
Zoowel anaerobe als aerobe bacteriën spelen bij de cellulose-ontleding een
belangrijke rol. Onder de laatste nemen die, welke tot de groep der sporenvormende boterzuurbacteriën behooren een belangrijke plaats in en deze
treden steeds meer op den voorgrond, wanneer cellulosehoudend materiaal
onder afsluiting van lucht bijv. in stilstaand water, dus anaerobe, ontleed wordt.
Het is waarschijnlijk, dat de meeste cell u lose -aa atasten de microörganismen de cellulose eerst omzetten in suikers, met behulp van een tweetal
enzymen, de cellulase en de cellobiase; uit deze suikers kunnen verschillende
zuren ontstaan, zooals boterzuur en azijnzuur, die op hun beurt weer verder
ontleed worden en tenslotte in C02 en H20 overgaan. Bij anaerobe ontleding
van cellulosehoudend materiaal ontstaan verschillende gassen, in de eerste
plaats koolzuur, maar daarnaast belangrijke hoeveelheden methaan en water
stof, waarvoor de methaan- respectievelijk de waterstofbacteriën verantwoor
delijk zijn.
In verkeerd behandelde stalmest, waarin te veel stroo, kan onder gunstige
C : N verhouding en bij een te hoog watergehalte, de boterzuurgisting op den
voorgrond treden, duidelijk merkbaar aan de typische reuk.
Het moerasgas en het brongas, zooals dat in Noord-Holland op sommige boerderijen
uit den grond opstijgt en voor huishoudelijke doeleinden gebruikt wordt, bestaat grootendeels uit, door anaerobe microörganismen gevormd, methaan. In sommige fabrieken
heeft men zelfs wel getracht het aan organische afval rijke water eerst door anaerobe
bacteriën te laten vergisten. Zoo heeft de stroocartonfabriek te Sappemeer jaren geleden
een dergelijke installatie gehad, waarbij voldoende gas vrijkwam om er 12 PK gasmotor
mee te voeden.

Alhoewel deze bacteriën dus anaerobe zijn, vindt men ze toch in groote
getale in de mest, die onder behoorlijke luchttoetreding in ontleding over
gaat.
Talrijke bacteriën zijn in staat om de cellulose aerobe tot ontleding te
brengen, waarbij als eindproduct koolzuur en water ontstaat. De aerobe ont
leding van de cellulose is een oxydatie, langzame verbranding, waarbij nog
al wat warmte vrijkomt. Is eenmaal de ontleding goed op gang, dan kan de
temperatuur zelfs vrij hoog stijgen.
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Van deze microbiologische warmteontwikkeling maakt men gebruik bij het vervroegen
van verschillende tuinbouwgewassen. De hoeveelheid warmte, die bij het vergaan van
de mest, in het bijzonder van paardemest, wordt ontwikkeld, is zeer aanzienlijk en heeft
het voordeel, dat zij zeer geleideiijk wordt afgegeven. Om een bak van 54 X 6 voet electrisch
op dezelfde temperatuur (60° F) te houden, heeft men 264 kW per week noodig.

Dat bij het procédé der edelmestbereiding in de mesthoop een tempera
tuur van 60—70° C. wordt bereikt, wordt dan ook veroorzaakt door de snelle
ontleding der gemakkelijk aantastbare stoffen, waaronder de cellulose en de
hemicellulose de belangrijkste plaats innemen. Het spreekt dan ook vanzelf,
dat er onder de cellulosebacteriën een aantal thermophiele zijn, die geheel aan
deze hooge temperatuur zijn aangepast.
Men kan deze bacteriën ophoopen met behulp van een voedingsbodem,
welke 0,1 % K2HP04, 0,2 % (NH4)2S04 of NaN03, 0,1 % MgS04, eenig krijt
en cellulose (filtreerpapier of watten) bevat. Dit wordt met een beetje grond
geënt.
Zoodra het filtreerpapier uiteen begint te vallen, wordt er een stukje uit
genomen, onder de kraan afgewassen, om zooveel mogelijk alle bijkomstige
microben weg te spoelen en hiermee ent men een nieuwe cultuur.
Men strijkt af op een agarvoedingsbodem, waarin men cellulose gesuspen-

If
0$
ill?

Foto auteur

Fig. 43 Een kolonie van cellulose aantastende bacteriën.
De voedingsagar bevat naast de gewone voedingszouten (Zwavelzure amm. phosphaat,
kaliumsulfaat) fijn verdeelde cellulose vezels, welke door de enzymen, die door de bacteriën
zijn afgescheiden, zijn opgelost en waarvan de werking zich tot ver buiten de kolonie
uitstrekt.
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deerd heeft. Rond de kolonie ziet men dan de cellulose in oplossing gaan,
onder inwerking van door bacteriën afgescheiden enzymen. (Zie figuur 43).
In 1918 werd door HUTCHINSON en CLAYTON een merkwaardig organisme
ontdekt, dat de cellulose snel aerobe tot ontleding brengt, hetwelk zij noemden
Spyrogeta cytophaga; het is een draadvormig organisme 3—10 fi lang en
0,3—0,4 fi dik en komt herhaaldelijk in gronden, vooral na bemesting met
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Een merkwaardige Cellulose bacterie.

De Spirogaeta cytophaga, welke voor het eerst in 1918 ontdekt werd en cellulose snel
aerobe ontleedt. De omtrekken van de vrijwel geheel opgeloste cellulosevezels zijn nog
zichtbaar door de groote ophooping van bacteriën op die plaats; de ronde bolletjes zijn
sporen.

stalmest, in grooten getale voor. In de uitwerpselen van paarden, runderen,
olifanten komen cellulosebacteriën zoo geregeld voor, dat men is gaan veronder
stellen, dat deze bacteriën in het darmkanaal van deze planteneters een speciale
functie verrichten, welke hierin zou kunnen bestaan, dat de cellulose, welke als

Fig. 45

Cellulose-aaniasting.

Eenige stukjes papier, door cellulosebacteriën aangetast, gefotografeerd na succes
sievelijk 1, 2 en 3 weken.
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zoodanig geen voedingswaarde heeft, in suiker wordt omgezet, welke wel op
neembaar is.
Ook sommige actinomyceten zijn in staat cellulose tot ontleding te brengen,
enkele zijn gekarakteriseerd, doordat zij zwarte of roode ringen op het papier
maken; belangrijk is dat door de afscheiding van sterk werkende enzymen de
werking der actinomyceten zich ver uitstrekt buiten de radius van het myce
lium.
Bij de ontleding van organisch plantenmateriaal spelen naast de celluloseschimmels en bacteriën nog een andere groep van organismen een belangrijke
rol n.l. die, welke de pectine ontleden (pectine is de stof, waarmee de celwanden
aan elkaar zijn gekit). Men heeft tal van microben gevonden, die hiertoe in
staat zijn. Het gevolg van de aantasting is, dat het materiaal zijn samenhang
verliest en gemakkelijk uit elkaar valt.
Van de werkzaamheid van deze organismen wordt gebruik gemaakt bij het roten
van het vlas; één van de moest voorkomende organismen, die bij het roten van vlas een
rol spelen, de Granulobacter pectinovorum werd door BEYEKINK en VAN DELDEN in 1903
gevonden; nauw verwant hiermee is de Bac. felsineus, eveneens een anaerobe sporenvormende bacterie, welke echter in tegenstelling met de vorige geen boterzuur produceert.
Ook schimmels kunnen de pectine in oplossing brengen en hiervan maakt men gebruik
bij de dauwroting, waarbij men het vlas in schoven op het land laat liggen. Hierbij moet
men echter oppassen, dat geen celluloseschimmels de overhand krijgen, waardoor niet
alleen de tusschenlamellen worden opgelost, maar ook de cellulose van de vlasvezels mede
wordt aangetast.

Gezien het feit, dat plantenmaterialen voor een groot deel uit cellulose en
hemicellulose bestaan, is het duidelijk, dat de cellolose-ontleding bij de mestbereiding een uiterst belangrijk proces is. Hetgeen in het vorige gezegd is over
de invloed van de C : N verhouding op omzetting en vastlegging, geldt in het
bijzonder voor de cellulose; een behoorlijke omzetting heeft nog plaats bij een
C : N verhouding van 30 à 35 : 1 (WAKSMAN).
De pH van den grond heeft wel invloed op de aard van de organismen,
die de omzetting tot stand brengen, minder op de omzetting zelve, die binnen
wijde pH grenzen plaats vindt. Naarmate de grond zuurder wordt, krijgen de
schimmels de overhand op de bacteriën en de actinomyceten.
Alhoewel het vermogen om cellulose aan te tasten geen zeldzaamheid
is, is het toch beperkt tot bepaalde groepen van microörganismen. Er zijn
echter enkele gevallen bekend, waarin bacteriën van andere groepen in ruwcultuur wel cellulose als energiebron kunnen gebruiken, in reincultuur daaren
tegen niet. Het bleek nu, dat in de ruwcultuur een samenwerking (symbiose)
bestond tusschen de cellulose-aantasters en de bacteriën van de andere groepen.
Een voorbeeld hiervan is de denitrificatie, met cellulose als energiebron.
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Pogingen om bacteriën te isoleeren, die hiervoor verantwoordelijk zijn,
faalden; men vermoedde daarom, dat deze denitrificatie tot stand kwam door
samenwerking van twee verschillende bacteriëngroepen, n.l. eenerzijds de
cellulose-aantasters, die de cellulose overvoerden in suikers en organische
zuren, welke laatste als C-bron dienst konden doen voor de denitrificeerende
bacteriën. GEOENEWEGEN te Buitenzorg, slaagde erin denitrificatie tot stand
te brengen met behulp van mengsels van reinculturen van cellulosebacteriën
en denitrificeerende bacteriën.
Een ander voorbeeld is de stikstofbinding met cellulose als energiebron.
De Azotobacters kunnen zelf geen cellulose aantasten, wat niet wegneemt,
dat zij in staat zijn om in tegenwoordigheid van cellulosebacteriën stikstof
te binden.
ALFRED KOCH de bekende Duitsche bacterioloog, was één der eersten, die hier de
aandacht op vestigde. Op 1 Augustus 1909 deed hij de volgende interessante proef: aan
400 g grond voegde hij 12 g cellulose toe, entte met cellulosebacteriën uit grond en in een
ander geval uit paardemest afkomstig.
Op de eerste Februari van het volgende jaar, dus zes maanden later, werd de proef
afgebroken, de overgebleven cellulose werd bepaald en tevens de hoeveelheid stikstof,
die er nu méér in den grond aanwezig was, dan bij de aanvang van de proef.

Cellulose verdwenen
Stikstoftoename
Hoeveelheid N, gebonden per g verdwenen
cellulose

Geënt met grondbacteriën

Geënt met mestbacteriën

10 %
9 mgr

86 %
102 mgr

7,5 „

9,5 „

Deze proef was daarom zoo belangrijk, omdat het hiermee waarschijnlijk
werd gemaakt, dat ook in het veld cellulosehoudende stoffen, zij het ook
indirect, dienst kunnen doen als voedsel voor de stikstofbindende bacteriën.
Merkwaardig is, dat de bacteriën, afkomstig uit paardemest zooveel actiever
zijn dan die uit grondmest.
MAKKINOW gebruikte voor een dergelijke proef vochtig haverstroo, dat
met cellulosebacteriën en Azotobacters geënt werd. Na 3—4 weken was het
gehalte aan cellulose van het stroo tot op de helft teruggebracht, het stikstof
gehalte was gestegen van 0,37 % tot 1,24 %, per g verdwenen cellulose was
bijna 5 mgr stikstof gebonden.
Microscopisch was duidelijk te zien, dat de Azotobacters zich sterk ver
meerderd hadden (zie afbeelding fig. 31); bij telling bleken er op 1 g stroo niet
minder dan 951 millioen Azotobactercellen aanwezig te zijn.
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Gezien deze feiten is het de vraag of het niet mogelijk is stroo door enting met wat
paardemest en Azotobacters zoo te composteeren, dat men ook op grooten schaal stik
stofbinding kreeg. Daarbij zou wat phosphaat (Thomasmeel) moeten worden toegevoegd,
terwijl door toevoeging van eenige percenten mergel er voor gezorgd zou moeten worden,
dat de reactie in geen geval zuur zou kunnen worden.
Men zou op deze wijze met 1000 kg stroo een stikstofwinst van 5 à 10 kg kunnen ver
krijgen, zoodat deze mogelijkheid bij de huidige strooprijzen alleen maar theoretische
interesse heeft.

H umusvorming
De vraag ligt voor de hand, blijft er van de stoffen, welke in den grond tot
ontleding worden gebracht, iets over of wordt alles uiteindelijk omgezet tot
C02 en H20, behalve de aschresten.
Wanneer de bacteriologische processen, welke zich bij de omzetting van
organische stoffen afspelen, grootendeels tot stilstand zijn gekomen, vinden wij,
dat er in de meeste gevallen een rest overblijft, die voor microörganismen wel
niet geheel onaantastbaar is, maar dan toch wel zeer moeilijk verder te ont
leden is. De rest is de „humus", een verzamelnaam voor alle bruin tot zwart
gekleurde, min of meer restistente stoffen, die na de mineralisatie in de grond
achterblijven. Deze humus is niet een enkele goed gedefinieerde chemische ver
binding, doch een mengsel van verschillende stoffen, waarvan de aard en de
samenstelling afhangt van de aard van de verbindingen, waaruit ze ontstaan
zijn, van de omstandigheden waaronder de omzettingen plaats vonden (aerobe,
anaerobe, C : N verhouding, pH enz.) en van de microbiologische processen,
die de omzettingen tot stand brachten.
Het is vooral de Amerikaansche bacterioloog WAKSMAN geweest, die over
het ontstaan en de aard van de humusverbindingen zeer verdienstelijk werk
heeft verricht. In zijn bekende boek „Humus" worden niet minder dan 1311
publicaties besproken, die in de loop der jaren over dit onderwerp zijn ver
schenen, waaruit wel blijkt, dat deze stof voortdurend de belangstelling van
de chemici, bodemkundigen en bacteriologen heeft gehad. Aanvankelijk ver
keerde men in de veronderstelling, dat de humus één enkele goed gedefinieerde
chemische verbinding was en men bepaalde het humusgehalte van den grond
door extractie met alcalische vloeistoffen (loog, soda, ammoniak), waarin de
humus met een bruine kleur, oplost, of wel door verbranding.
Ook nu nog wordt voor de bepaling van het totaal humusgehalte van den grond de
verbrandingsmethode vrij algemeen toegepast. Het is een methode, waarbij een hoeveelheid
grond eenvoudig gegloeid wordt en het gewichtsverschil voor en na het gloeien als humus
wordt gerekend.
Nauwkeuriger zijn die methoden, waarbij men de organische stof met chemische
middelen oxydeert (chroomzuur + zwavelzuur) en het gevormde koolzuur opvangt en
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weegt, of wel de hoeveelheid verbruikt oxydatiemiddel bepaalt. De hoeveelheid C02,
welke men gevonden heeft met 0,470 vermenigvuldigd, geeft de oorspronkelijke hoeveelheid
humus in de grond aanwezig.

WAKSMAN was cle eerste, die uitgaande van de gedachte, dat humus geen
enkelvoudige stof is, doch een complex van verbindingen, trachtte een aantal
van deze verbindingen afzonderlijk te bepalen.

De verbindingen waren:
1 . Koolhydraten, waarvan echter bleek, dat in de echte humus nog
slechts 6—11 % voorkomen, in tegenstelling met de uitgangsstoffen, welke
50 % en meer bevatten. De oorzaak hiervan is, dat vrijwel alle koolhydraten
uiterst gemakkelijk door micro organismen worden omgezet en daarbij tenslotte
vrijwel quantitatief in C02 en H,0 worden overgevoerd.
2°. Ei witachtig' stoffeii. Deze komen in vrij groote hoeveelheden voor
in normale humus, welke doorgaans voor een derde deel uit dergelijke stik
stof houdende organische verbindingen lestaat.
In verband met hetgeen in het voorgaande over de gemakkelijke ontleding
der eiwitstoffen is gezegd, zal het wellicht verwondering baren, dat in het eind
product der microbiologische omzettingen zooveel eiwitachtige stoffen voor
komen. Gedeeltelijk wordt dit veroorzaakt doordat de lichamen der levende
microben zelf grootendeels uit eiwitachtige stoffen bestaan en zooals het
mycelium van sommige schimmels, moeilijk verder ontleed worden; anderzijds,
doordat is aangetoond, dat andere bestanddeelen van de humus, met name de
lignine, met de eiwitstoffen verbindingen aangaan, die uiterst bestendig zijn
en zeer moeilijk door microörganismen verder te ontleden zijn.
3C. Vetachtige stoffen. Trekt men de humusachtige stoffen uit met
stoffen zooals aether, alcohol e.d. die vetten oplossen, dan blijkt, dat hiervan
nog zeer merkbare hoeveelheden aanwezig zijn, uiteenloopend van plm.
1,5—12 %. De stoffen zijn niet alleen afkomstig van de oorspronkelijke orga
nische stoffen, doch een aantal ervan wordt door microörganismen zelf opge
bouwd. Deze stoffen worden wel omgezet door microörganismen, doch bij de
lage temperatuur, die doorgaans in onze streken in den grond heerscht, gaan die
omzettingen slechts langzaam; vandaar, dat de humus dikwijls een hooger
percentage van dergelijke stoffen bevat dan de uitgangsmaterialen (paardemest, versch 1,9—2,9 %, eikenbladeren 7,6 %, stroo 2 %).
Typisch voor de humus is, dat de C : N verhouding vrij constant is, niettegenstaande
het geen enkelvoudige stof is. Een verhouding van plm. 10 : 1 komt het meeste voor,
alhoewel afwijkingen naar beneden (tot 3,5 : 1) en naar boven (tot 35,1 : 1) geconstateerd
zijn. Uit een uitermate stikstof rijke humus met een C : X verhouding van 3,5 : 1 worden
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gemakkelijk stikstofverbindingen, vrijgemaakt; een C : N verhouding van 20 : 1 of meer,
duidt er op, dat de organische stof of nog niet behoorlijk is omgezet of, dat de N voorraad
als gevolg van onvoldoende bemesting in hooge mate door het gewas is aangesproken.
Volgens FTTLMER is een grond, waarvan de humus een C : N verhouding van 23 : 1 of
meer vertoont, steeds stikstof behoeftig.

Harsen, was e.d. worden ook eveneens in humus gevonden, vooral in boschliumus (plm. 3 %), n.l. afkomstig van bladeren, naalden van dennen, e.d.:
deze stoffen zijn echter van ondergeschikt belang, zoodat wij ze hier voorbij
gaan. Sommige stoffen o.a. het dihydroxystearinezuur bleken onder bepaalde
omstandigheden uiterst giftig te werken, zelfs in zeer geringe concentratie

(0,001 %).
5°. Ligninen. Hieronder worden verstaan meer of minder donker
gekleurde bestanddeelen, die onoplosbaar zijn in water en in koude sterke
zuren, oplosbaar in alcalische vloeistoffen, gemakkelijk oxydeeren en waarin
steeds bepaalde chemische radicalen aantoonbaar zijn (benzolring, methoxyl
CHGO.), terwijl het totaal koolstofgehalte van deze verbinding zeer hoog
is en 62 % of meer bedraagt. Dat humusverbindingen direct opneembaar
zouden zijn voor de plant, is niet waarschijnlijk uitgezonderd ammoniumhumaat, waarvan bewezen is, dat. de ammoniak door sommige planten goed
kan worden geassimileerd (o.a. erwten, HUTCHINSON en MILLER), waarbij
echter humuszuur overblijft en onveranderd neerslaat.
Door verschillende onderzoekers (o.a. METJIN) is het aannemelijk gemaakt, dat er
specifieke mieroörganismen zijn, do zgn. mycorrhiza, welke vlak rond en in de wortels
van verschillende boomen leven, die in staat zijn om humusverbindingen te ontleden;
de vrijkomende plantenvoedingsstoffen worden door de planten opgenomen. Men heeft
dat geconstateerd bij de den, spar, heide, erica, berk, enz.

In stroo vindt men 16—18 % lignine, in hout 20—30 %, in boschhumus
47,6 %, laagveen 38—50 %, in bodemhumus 35—55 % lignine-achtige stof
fen. Daar deze stoffen moeilijk aantastbaar zijn voor microben, ziet men, dat
het gehalte er aan stijgt, naarmate de materialen verder gemineraliseerd zijn.
Toch worden de ligninen op den duur ook ontleed. Anaerobe gaat de ontleding
zeer langzaam, aerobe wel wat sneller, veel langzamer echter dan van de meeste
andere bestanddeelen, terwijl zoowel bacteriën, schimmels als actinomyceten
kleine hoeveelheden lignine kunnen produceeren.
Het is zeker, dat van de humus de lignine een van de belangrijkste be
standdeelen is, die aan de humus karakteristieke eigenschappen verleent.
Door verschillende onderzoekers is aangetoond, dat de lignine zich onder bepaalde
omstandigheden met eiwitten verbindt; WAKSMAN loste bijv. 3—6 deelen lignine en een
deel eiwit in verdunde alcali op; bij toevoeging van een zuur sloeg een donkerbruin neerslag
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neer, dat 2—3 % stikstof bevatte en in tal van eigenschappen overeen kwam met echte
humus. Het meest opmerkelijke was wel, dat in deze verbindingen het eiwit zoo vast aan
de lignine verbonden is, dat het tegen de aantasting van microben bestand is.
De quantitatieve bepaling van de hier genoemde bestanddeelen in humus, geschiedt
volgens WAKSMAN, in groote trekken als volgt: 5 g gedroogd organisch materiaal of 100 g
grond worden 24 uur met aether uitgetrokken in een Soxhlet-apparaat; de aether lost
vetten, was en een gedeelte van de harsen op, welke gewogen worden, nadat de aether
verdampt is. Daarna wordt met heet water uitgetrokken, waarbij de in water oplosbare
stoffen bepaald worden, vervolgens wordt met alcohol gekookt, waarbij de resteerende
harsen en was in oplossing gaan.
De hemicellulosen (w.o. de pentosen) worden bepaald door het materiaal met verdund
zoutzuur te kooken, waarbij deze stoffen in suikers worden omgezet, die bepaald worden.
De cellulose biijft hierbij nog onveranderd, deze wordt door behandeling met 80 % ige
zwavelzuur in suiker overgevoerd, welke weer gemakkelijk bepaald kan worden.
Wat overblijft is de lignine; de totaal-stikstof wordt op de gebruikelijke manier bepaald,
na aftrek van de in water oplosbare stikstof kan hieruit het ruw-eiwitgehalte berekend
worden. Het aschgehalte wordt eenvoudig bepaald door een kleine hoeveelheid materiaal
te gloeien en de overgebleven asch te wegen.
Op deze wijze kan men 88—93 % van de stoffen, die in de mest of de humus aan
wezig zijn, bepalen, wat een belangrijke vooruitgang is boven de vroegere werkwijze.

Enkele der belangrijkste eigenschappen van de humus
De humus heeft in het algemeen een gunstige invloed op de ontwikkeling
van de planten, zoowel als van de microörganismen. Hiervoor zijn verschil
lende oorzaken te noemen, welke te rangschikken zijn in physische, chemische
en bacteriologische.
De structuur, zoowel als het waterhoudend vermogen van den grond, vooral
van de lichte gronden, wordt door het humusgehalte sterk beinvloed; doordat
de humus een colloïdale stof is, heeft zij het vermogen verschillende stoffen
aan de oppervlakte der kleinste deeltjes vast te leggen, te adsorbeeren, wat ten
gevolge heeft, dat de humus regelend werkt, zoowel op de veranderingen in de
pH tengevolge van bemesting als op de afgifte van meststoffen aan de plant.
Een behoorlijke humusvoorraad in den grond kan tevens verschillende mest
stoffen voor uitspoeling behoeden; wat betreft de stikstof, zij erop gewezen,
dat dit wel geldt voor onveranderde ammoniumverbindingen e.d. echter niet
voor nitraten, zoodat ook in humusrijke gronden niet alleen de stikstof van de
chili, doch ook die van de ammonium ver bindingen, na de nitrificatie, aan
uitspoeling bloot staan.
Belangrijk is ook de eigenschap van de humus om verschillende verbin
dingen o.a. Fe en Mn in oplossing te houden onder omstandigheden (hooge pH)
waaronder deze verbindingen in humusarme gronden zouden neerslaan.
(Vandaar, dat ijzerhumaat in water- en zandcultures steeds meer als ijzerbron
wordt toegepast.)
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Het is niet uitgesloten, dat de gunstige werking van de humus op ver
schillende bacteriologische omzettingen, speciaal de stikstofbinding, nitrificatie
en ammonificatie, tot op zekere hoogte verband houdt met deze eigenschap
om zeldzaam voorkomende metalen te adsorbeeren en uit te wisselen, terwijl
aangetoond is, dat humus, evenals tal van andere colloïdale stoffen, door
adsorbtie de concentratie van sommige schadelijke afvalstoffen in de cultuur
vloeistof of het bodemvocht laag kan houden. Daartegenover staat, dat men
aanwijzingen heeft, dat in sommige gevallen humusachtige stoffen, speciaal
de zgn. gliede, de koperverbindingen in den grond vastleggen en op die manier
het ontstaan van de ontginningsziekte en kopergebrekverschijnselen in de hand
kunnen werken.
In al deze gevallen zien wij, dat de humus een indirecte werking uitoefent.
De humus is als zoodanig onopneembaar voor de plant, voor bepaalde bac
teriën kan de humus zoowel als C en als N voedsel dienst doen, met het gevolg,
dat in braak liggende gronden een langzame achteruitgang van het humusgehalte te constateeren valt. In gronden, die wel bebouwd worden doch jaren
achtereen uitsluitend kunstmest kregen, gaat het humusgehalte soms veel
langzamer achteruit, doch er zijn ook meerdere gevallen bekend, waarin het
humusgehalte onder die omstandigheden vrijwel constant bleef en de orga
nische stof jaarlijks aangevoerd in de vorm van wortelresten en stoppels, vol
doende was om het humusgehalte op hetzelfde peil te houden. Humusophooping zal men steeds daar vinden, waar de condities voor de plantengroei
beter zijn dan voor de microörganismen, die het gevormde plantenmateriaal
ontleden. Dit is bijv. het geval op moerassige, zure gronden, waar de moerasplanten wel afsterven, doch slechts onvoldoende door microörganismen ont
leed worden; onder deze omstandigheden vormen zich veenlagen, turf e.d.
Ook wanneer plantenresten in een sterk gereduceerde omgeving terecht komen,
waar de lucht niet of slecht kan toetreden, ziet men ophooping van humuszure stoffen, o.a. in vijvers en sloten, (vorming van baggerturf.)
Humus-ontleding
Humusontleding wordt in de hand gewerkt door goede luchttoetreding,
bekalking en soms ook door bemesting met verschillende plantenvoedingsstoffen.
De humusontleding gaat sneller, naarmate de temperatuur hooger is; van
daar, dat het humusgehalte in tropische gronden vaak laag is en toeneemt,
naarmate men de gematigde zóne nadert. Ook neemt het humusgehalte binnen
zekere grenzen toe, naarmate men in hooger gelegen luchtstreken (berghelling,
plateau's) komt. Niet alleen de temperatuur, maar klimaat, grondsoort, be
planting zijn alle factoren, die de humusontleding beïnvloeden. Elke grond
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produceert voortdurend een langzame stroom koolzuur in die mate, als het
humusmateriaal ontleed wordt. In deze C02 productie heeft men eenige maat
staf voor de ontledingssnelheid. De stikstofhoudende humusverbindingen
welke, zooals we reeds gezien hebben, moeilijk aantastbaar zijn, worden op den
duur toch ook verder ontleed, waarbij als eindproduct ammoniak of nitraat
ontstaat. Dat hierbij de C : N verhouding een belangrijke factor is, spreekt
van zelf, hoe kleiner deze verhouding, des te gemakkelijker zal de stikstof
vrijkomen. Volgens LÖHNIS kan men aannemen, dat in de praktijk in normale
gevallen (C : N verhouding 10 : I) niet meer dan 2 % van de totale humusstikstof vrijkomt.
Zoowel de hoeveelheid gevormd C02 als de hoeveelheid gevormd nitriet
hangen nauw samen met de wijze, waarop de grond bemest is geworden, zooals
uit de volgende tabel blijkt.
Invloed van de bemesting op de humusontleding
(C02- en nitraatvorming) WAKSMAN en STARKEY
Wijze, waarop de grond
gewoonlijk bemest werd
Onbehandelde grond ....
Alleen bekalkt
P, K en chili
„
„ Zw. amm
„
„ „
„ en mergel.
„
„ stalmest
Mergel en stalmest

PH

Org.
C-gehalte
in o/
in
/o

in %

4,9
6,5
5,8
4,4
6.1
5.5
6.7

0,96
1,18
1.17
1,23
1,10
1,73
1,74

0,080
0,087
0,099
0.106
0,095
0,146
0,143

Mgr CO,
in 2 weken
gevormd

Mgr nitraat
in 2 weken
gevormd

240,8
488,6
479,2
418,3
523,1
999,0
1100,1

2,08
7,82
6,62
2,16
8,75
8,86
12,17

Deze tabel geeft nog eenige andere interessante bijzonderheden te zien.
Bekalking alleen verdubbelt de hoeveelheid C02 en verviervoudigt de hoeveel
heid nitraat, welke in 2 weken wordt gevormd; minerale bemesting en chili
doen hetzelfde, gebruikt men echter zwavelzure ammoniak, dan daalt de pH
en de nitrificatie staat geheel stil. Toevoeging van de mergel benevens P en K
verhoogt de C02-vorming en doet de nitrificatie tot meer dan het viervoudige
stijgen.
Duidelijk is, dat stalmestbemesting de C02 ontwikkeling, zoowel als de
nitraatvorming zeer bevordert, vooral wanneer de grond ook nog bekalkt is
geworden.
Dit alles wijst erop, dat de activiteit der microörganismen in den grond
door verschillende behandelingen meer of minder is toegenomen. Groote
invloed heeft de bekalking, vooral op de processen, welke door bacteriën tot
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stand worden gebracht, (nitrificatie, stikstof binding, celluloseontleding);
daarnaast wordt door de stalmest, zoowel organische stof als micro organismen
in grooten getale toegevoerd. Dat op een dergelijke zure grond een gecombi
neerde bemesting bestaand uit stalmest, minerale bemesting en mergel het
grootste effect heeft, is dan ook niet te verwonderen.
Alhoewel deze cijfers niet zonder meer op den grond in het veld mogen
worden overgebracht, geven zij toch eenige aanwijzing wat of er daar onder
invloed van de verschillende bemestingen kan plaats vinden. Dat door bekalking de in de humus aanwezige stikstof mobiel wordt is een bekend feit
en deze stikstofmobilisatie kan op bepaalde humusrijke gronden zoo'n omvang
aannemen, dat het gewas te geil gaat staan en legert. Ook is het in de praktijk
bekend, dat door een te sterke bekalking de humusvorming achteruit kan gaan:
calciumhumaat wordt tweemaal zoo snel ontleed als kalkvrije humus.
Reeds in 1877 had PETERSEN vastgesteld, dat door toevoeging van % %
koolzure kalk aan een zwak zure grond de C02 productie per m3 grond per dag
van 57 g tot 163, 5 gr., stijgt terwijl bij een sterk zure grond door toevoeging
van 3 % CaC03 de koolzuurproductie verzesvoudigd werd, n.l. van 55,6 g
C02 tot 334,3 g C02 per m3 per dag steeg.
Omgekeerd kunnen wij dus zeker zijn, dat in zure gronden de hunnisvoorraad het langst veilig is.
Gaan wij eens na hoeveel C02 per ha in een jaar zoo ongeveer wordt gevormd
dan zien we, dat dit voor een dergelijke zwak zure grond plm. 1000—1500 kg
kan bedragen, waarbij rekening is gehouden met het feit, dat in de koude herfst en wintermaanden de bacteriologische omzettingen slechts langzaam verloopen
of geheel stilstaan. Dit komt overeen met een verlies van plm. 600 kg humus
per jaar per ha en bij een humusgehalte van 5 % == 75 000 kg humus, is dit
nog niet 1 %. De Anierikaansche onderzoeker JENNY berekende op grond van
de daling van het stikstofgehalte van den grond de achteruitgang van het
humusgehalte op plm. 25 % in de eerste 20 jaar, wat met de bovenstaande
ruwe berekening in overeenstemming is. Om het humusgehalte op peil te
houden, zou men op dergelijke gronden minstens een hoeveelheid organische
stof moeten brengen, waarvan na ontleding na een jaar nog plm. 600 kg
humus overblijft; in den regel is dit slechts 20—25 % van de oorspronkelijk
toegevoegde organische stof, welke alzoo een 3000 kg zou hebben moeten
bedragen. Daar dit alles op wat-ervrij materiaal is berekend en stalmest onge
veer 75 % water bevat, zou dus per jaar een 12 000 kg per ha benoodigd zijn
om bij een zeer gematigde koolzuuront wikkeling s het humusgehalte op peil te
houden.
Gaan wij eens na welke hoeveelheden men in ons land als stalmest aanwendt,
dan blijkt, dat dit nogal uiteenloopt naar gelang van de grondsoort; op zand

108
grond is een gift van 25—40 ton om de 3 jaren vrij normaal. Op zavel is 40 ton
per ha een matige, 60—70 ton een zware stalmestgift, welke vroeger om de
6 of 8 jaren gegeven werden, tegenwoordig echter minder vaak. Deze ouderwetsche bemestingen zouden dus ongeveer in staat zijn om het humusgehalte
op peil te houden.
De aanvulling van de verdwenen humus geschiedt echter ook reeds voor
een belangrijk deel door de in de grond achterblijvende stoppels en wortelresten.
Volgens GOEDEWAAGEN bedraagt de hoeveelheid droge stof, die van een
goed graangewas in de bouwvoor achter blijft plm. 5000 kg, waarvan plm.
1700 kg wortels. STOKLASA geeft waarden op, die varieeren tusschen 4300—
5000 kg.
Van driejarige lucerne vonden MEYERS en GOEDEWAAGEN 4660 kg wortels
(droge stof) tot op een diepte van 40 cm onder het maaiveld. Rekent men een
gemiddelde van 4000 kg droge stof, dan kan daarvan 800—1000 kg als humus
achterblijven, welke hoeveelheid ruim voldoende is om het hierboven berekende
verlies te compenseeren. Op grond van deze berekeningen, is het verklaarbaar
dat er gronden zijn, waarvan het humusgehalte onveranderd bleef, ondanks
jarenlange uitsluitend kunstmestbemesting.
Zoodra echter de C02 productie stijgt boven 2000 kg per ha per jaar,
wat in een neutrale goed werkzame bouwvoor geen zeldzaamheid is, dan zal
het humusgehalte van een dergelijke grond geleidelijk achteruit gaan, tenzij
men geregeld organische bemestingen in het bemestingsprogram opneemt.
Van de humushuishouding in de verschillende grondtypes weten wij vrijwel
niets en de vraag of organische bemesting op een bepaalde akker al dan niet
gewenscht is, kan op het oogenblik noch door de wetenschap, noch door de practijk
op afdoende wijze beantwoord worden. Ook is het noodzakelijk om over nauw
keuriger gegevens te beschikken betreffende de hoeveelheid humus, die uit
bepaalde organische meststoffen ontstaan kan. Het zou daarom ongetwijfeld
van belang zijn om de hoeveelheden C02, die onder natuurlijke omstandigheden
door verschillende grondsoorten worden vrijgemaakt te kennen, of de verande
ringen in de hoeveelheden humus, die in de loop van een jaar uit deze gronden
verdwijnen, te bepalen, ten einde de betreffende bemestingsadviezen op een
meer wetenschappelijke basis te kunnen zetten.
Bovendien zou men dan tevens moeten weten, welk humusgehalte voor een
bepaalde grondsoort optimaal is; waar over dit alles nog zoo weinig met zeker
heid bekend is, is het te verwachten, dat het nog wel eenigen tijd zal duren
alvorens het mogelijk zal zijn de adviezen over een rationeele organische
bemesting op een meer wetenschappelijke basis te fundeeren.
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HOOFDSTUK VI
De microbiologie van de mestbereiding

Het behoeft geen betoog, dat er diepgaande verschillen bestaan tusschen
stroo, strooisel gemengd met de uitwerpselen van diverse dieren en de stalmest
zooals deze voor bemesting gebruikt wordt. Uit het voorafgaande zal het
tevens duidelijk zijn, dat de veranderingen in de verschillende bestanddeelen
van?de oorspronkelijke mest vrijwel uitsluitend door microörganismen bewerk
stelligd zijn.
De omzettingen kunnen in hoofdzaak worden samengevat onder de volgende
rubrieken :
1. de ontleding van de koolhydraten (suikers, hemicellulose, cellulose e.d.)
tot koolzuur en water; anaerobe kan er waterstof en methaan gevormd worden;
2. de ontleding van eiwitten over aminozuren, amiden e.d. tot ammoniak,
koolzuur en water;
3. de ontleding van vetten en wassen tot koolzuur en water.
4. de overvoering van de in de verschillende organische stoffen aanwezige
elementen in anorganische stoffen, welke voor de plant opneembaar zijn;
5. de microörganismen bouwen tijdens deze omzettingen hun lichamen
op en leggen daarbij verschillende bestanddeelen van de mest vast, in hoofd
zaak stikstof, doch ook phosphor kali en een deel der koolstof.
Naderhand worden deze microbenlichamen weer verder ontleed, hetzij
door enzymen, die ze zelf gemaakt hebben (autolyse) of doordat ze weer ten
prooi vallen aan andere microörganismen. Hierbij moet worden opgemerkt,
dat de lichamen van bacteriën gemakkelijker gemineraliseerd worden dan die
van de meeste schimmels, zoodat men een intensieve schimmeling van de
mest, zooals die bij te groote en langdurige luchttoetreding gemakkelijk kan
optreden, moet zien te voorkomen.
6. De vorming van donkergekleurde verbindingen, welke typisch zijn voor
de humificatie; deze verbindingen zijn gedeeltelijk reeds in het uitgangs
materiaal aanwezig (lignine), doch kunnen in bescheiden omvang ook door
schimmels zoowel als door bacteriën worden opgebouwd. Als gevolg van deze
omzettingen zien wij in de mest de volgende veranderingen optreden:
I. Het gewicht zoowel als het volume neemt belangrijk af; het gewichts
verlies kan al naar gelang van de wijze van bewaren 20—50 % bedragen.
Naarmate de mest losser gestapeld is geworden en de lucht beter heeft kunnen
toetreden zijn de verliezen grooter.
De koolstofverbindingen ontwijken tenslotte als koolzuur of methaan; uit
een m3 stalmest zou tijdens de rijping volgens LÖHNIS 46 kg C02 en 16,9 kg
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CH4 ontstaan, alzoo ongeveer 47 m3 gas gevormd worden; door andere onder
zoekers zijn inderdaad hoeveelheden van 10—100 m3 gas gemeten, ontwijkend
uit een enkele m3 mest.
II. Het gehalte aan oplosbare N-ver bindingen (ammoniak) neemt relatief
toe. In welke mate dit gebeurt, hangt af van de C : N-verhouding in de versehe
mest: hoe meer stroo de mest bevat, des te grooter is deze verhouding en des
te minder oplosbare stikstofverbindingen vindt men in het eindproduct.
Ook de luchttoetreding oefent hier een belangrijke invloed op uit. Zoo
vond DIETZELL, dat bij een overvloedige luchttoetreding slechts 3 % van de
aanwezige stikstofverbindingen in ammoniak werd overgevoerd, bij luchtafsluiting daarentegen 20 %. Luchttoetreding bevordert een intensieve ont
wikkeling van bacteriën en schimmels en de N, die daarbij wordt vastgelegd
wordt slechts langzaam gemineraliseerd.
Kenmerkend voor de stalmestbereiding is, dat de C : N verhouding op den
duur kleiner wordt, doordat een vrij groot deel van de koolstof als koolzuur
en methaan ontwijkt. Ten slotte wordt en tamelijk stabiele eindverhouding
bereikt van omstreeks 15—20.
III. Het aschgehalte van de mest stijgt, eveneens relatief. Het is duidelijk,
dat naarmate er meer C-verbindingen gasvormig ontwijken, terwijl de totale
hoeveelheid aschbestanddeelen vrijwel gelijk blijft, in het overblijvende materi
aal de aschbestanddeelen, betrokken op de rest, een grooter percentage zullen
uitmaken.
IV. Het humus-(lignine)gehalte neemt toe naarmate de mest beter en
verder is omgezet; in dit opzicht spant de z.g.n. edelmest de kroon, waarbij
als eindproduct een donkerbruine, turfstrooiselachtige massa overblijft.
Men onderscheidt daarbij wel eens de zgn. milde humus, welke vrij gemakkelijk verder
ontleed wordt en ook door verschillende oxydeerende chemicaliën (waterstofperoxyde,
kaliumpermanganaat) geoxydeerd kan worden. Deze is grootendeels met Ca, Mg, K en
NHt verzadigd en is het waardevolle bestanddeel van de vruchtbare zwarte aarde. Dit in
tegenstelling met moeilijker aantastbare zure humus, die in plaats van met basen met
waterstof verzadigd is en die in onze hoogveengronden wordt aangetroffen.

V. De mest verliest een gedeelte van het oorspronkelijk aanwezige vocht;
het afloopende mestwater (gier, Duitsch „Sickerwasser") neemt een gedeelte
van de opgeloste voedingsstoffen mee.
Het mestwater bevat 1,4—4 % vaste stof, is betrekkelijk arm aan stikstof,
wat men niet verwachten zou, it 0,1 %, evenals aan phosphaat, 0,02 %
bevat daarentegen doorgaans veel kali, 0,64 %.
Naarmate de mest meer is omgezet, het stroo zijn samenhang verloren
heeft, is ook het opzuigend vermogen achteruitgegaan; wij zien dan ook, dat
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naarmate de mest verder is omgezet er ook meer vloeibare bestanddeelen
wegloopen.
Bij proeven van GLATHE en METZE bedroeg de hoeveelheid mestwater
bij edelmest en gewone stalmest resp. 11,9 en 11,3 %; wel bleek, dat het mest
water van de edelmest rijker aan anorganische zouten was dan dat uit de stal
mest, wat er op wijst, dat de edelmest verder gemineraliseerd is.
De grondslagen voor een effectieve mestbereiding
De kennis van de microbiologische omzettingen in de mest kan ons be
hulpzaam zijn om de mestbereiding zoo effectief mogelijk te doen verloopen.
De voornaamste eischen, die men in het algemeen aan een goede mest
bereiding moet stellen, zijn de volgende:
1°. De gemakkelijk aantastbare koolstofverbindingen moeten zoo snel
en volledig mogelijk zijn omgezet.
2°. De stikstofverbindingen moeten voor een behoorlijk deel in ammonium
verbindingen zijn overgevoerd.
3°.

De stikstofverliezen moeten zoo klein mogelijk zijn.

4°.

Het humeuze residu moet zoo groot mogelijk zijn.

5°. De aanwezige K en P verbindingen moeten behoorlijk gemineraliseerd
zijn en in een voor de plant gemakkelijk opneembare vorm zijn overgevoerd.
Alleen in bijzondere gevallen kan men wellicht op enkele punten van deze
eischen eenigszins afwijken; het is daarom wel wenschelijk de verschillende
punten iets nader te bekijken.
De omzetting der koolstofverbindingen
Zooals we reeds in het vorige gezien hebben, zullen de gemakkelijk aantast
bare C-verbindingen, cellulose, hemicellulose, suikers, zetmeel, vooral wanneer
er maar weinig N-verbindingen ter beschikking staan, zooals doorgaans met
stalmest het geval is, de oorzaak zijn, dat de microörganismen aanvankelijk
de oplosbare N vastleggen.
De vastgelegde stikstof is in ieder geval voor uitspoeling bewaard doch
ook voor de plant onbereikbaar; in goed omgezette stalmest is de stikstof
wel voor de plant opneembaar, doch wordt ook gemakkelijk uitgespoeld. In
het algemeen werkt versehe of onvoldoend omgezette mest nadeelig op de
opbrengst van de meeste gewassen. Bij den verbouw van leguminosen echter,
die zelf in hun stikstofbehoefte voorzien, zal de aanwending van weinig vergane
stalmest veel minder nadeelige gevolgen hebben en in sommige gevallen zelfs
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voordeelig zijn, speciaal wanneer men de grond eens flink van organische
stof wil voorzien. Laat men de omzetting te ver komen en is de stalmest te
sterk vergaan, dan is niet alleen de mest slap en slecht hanteerbaar, doch bevat
ook minder organische stof, terwijl er tevens meer mestwater is uitgeloopen
en hiermee een groot deel van de waardevolle bestanddeelen weggevoerd is.
Ook is in dergelijke mest de N grootendeels in den vorm van ammoniak
aanwezig, waardoor de verliezen door NH3 verdamping, zoowel in de hoop, als
tijdens het strooien, belangrijk toenemen.
De omzettingen van de organische stoffen geschieden zoowel door anaerobe
als door aerobe organismen; het is echter duidelijk, dat de omzettingen, die
plaats hebben bij toetreding van de lucht veel sneller tot de eindproducten
C02 en H20 zullen voeren dan die, waarbij de lucht wordt uitgesloten. Door
deze luchttoevoer te regelen, heeft men het in de hand de omzettingen vlugger
of langzamer te doen verloopen.
In de practijk bereikt men dit door de mest hetzij los op te stapelen of
vast aan te trappen; dit laatste gebeurt o.a. in de potstal, waarbij het vee
zelf de mest flink aantrapt of wel bij de z.g.n. koudemestbereiding, die vooral
in Duitschland wordt toegepast, waarbij de mest direct, door mankracht
of door ossen, wordt aangetrapt. Men kan ook de mest eerst los opstapelen,
waardoor men een zeer snelle omzetting krijgt van gemakkelijk aantastbare Cverbindingen gepaard gaande met een sterke temperatuurstijging tot 60—70° C.
toe en zoodra dit bereikt is (na 2—4 dagen), de mest flink aantrappen, waardoor
de verdere omzetting (anaerobe) dus veel langzamer verloopt. Deze laatste
methode is het principe, dat aan de z.g.n. edelmestbereiding ten grondslag ligt.
De ammonificatie der stikstofverbindingen
De vraag in hoeverre de organische stikstofverbindingen in een goede stal
mest, zooals eiwitten, urinezuur, hippuurzuur enz. in ammoniak overgevoerd
moeten zijn, hangt er van af of men een snel werkende mest wenscht of,
dat men een gestadig vloeiende stikstofbron noodig heeft, waardoor voorkomen
wordt, dat de stikstof wordt uitgespoeld en de plant in den aanvang over te
veel stikstof beschikt, wat vooral voor graangewassen minder gewenscht is.
In het algemeen zal een tusschenstadium het meest wenschelijk zijn,
zooals dit bij een goed bereide normale stalmest doorgaans het geval is.
Men heeft ook hier de toestand tot op zekere hoogte in de hand n.l. door
meer of minder strooisel te gebruiken ; we hebben reeds gezien, dat naarmate
de C : N verhouding grooter wordt, d.w.z. naarmate de mest minder stikstof
en meer strooisel bevat, de voorradige stikstof door de microben wordt gebruikt
bij de omzettingen, die ze tot stand brengen en er geen stikstof naar buiten
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beschikbaar komt, zoolang de C : N verhouding grooter dan i 20 is. Voegt
men aan de mest meer stroo toe (C : N verhouding hiervan is grooter dan 50),
dan zal men daardoor het tijdstip, waarop de stikstof vrij komt tot een latere
datum verschuiven.
Omgekeerd kan men een mest, die meer stroo bevat dan wenschelijk is,
sneller en grondiger doen omzetten, wanneer men er wat N aan toevoegt.
Hiervoor zijn chili, kalksalpeter, e.d. ongeschikt, omdat de stikstof hiervan
vrijwel quantitatief gedenitrificeerd wordt en de lucht in-gaat.
De oorzaken en het voorkomen van stikstofverliezen
Stikstofverliezen treden in hoofdzaak op door verdamping, denitrificatie
en uitspoeling en kunnen naar gelang van omstandigheden groote, zelfs
ruïneuze afmetingen aannemen.
LÖHNIS geeft als resultaat van vergelijkende stalmestonderzoekingen
de volgende stikstofverliezen op (in % van de oorspronkelijke aanwezige N,
nadat de mest 3 weken gelegen had):
gewone mest bereiding op open mestvaalt in den zomer 40 %;
zgn. vochtig-vaste (koude, anaerobe) mestbereiding in den winter 19,5—•

21,6 %;
edelmestbereiding volgens KRANZ in den zomer 15,2—21,9 %.
NIKLEWSKI kon aantonen, dat in mest, welke vrij van nitrificeerende
bacteriën was, slechts onbelangrijke verliezen door denitrificatie optraden;
werd deze mest met nitrificeerende bacteriën geënt, dan verdrievoudigde
zich het N-verlies.
Verlies aan N in % van
de oorspronkelijke N

Ongeënt

Geënt

I

2,8

II

8,8

I

21.2

II

22.3

In de mesthoop is denitrificatie alleen mogelijk, wanneer een deel van de
in de mest aanwezige N door nitrificeerende bacteriën in nitraat is omgezet.
De voorwaarden voor nitrificatie zijn in de mesthoop niet gunstig en een
krachtige salpetervorming in de mest behoort tot de uitzonderingen; kleinere
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hoeveelheden nitriet en nitraat zijn echter door meerdere onderzoekers in de
mest aangetroffen, toevoeging van kalk of kalkmergel werkt bevorderend op
de nitraat vorming, zoodat in dergelijke gevallen van de totaal N in de mest
15—40 % als nitraat aanwezig kan zijn.
Daar de nitrificeerende bacteriën boven 45° C afsterven, zal in mest welke
heet verrot is, in het bijzonder de zgn. edelmest, geen noemenswaardige nitrificatie optreden; evenmin in de vast aangetrapte mesthoop, waar de lucht niet
kan toetreden.
Alles bij elkaar genomen is in de mest de hoofdvoorwaarde voor stikstofverlies door denitrificatie n.l. de aanwezigheid van nitraten doorgaans niet
vervuld, niettegenstaande de overige condities (organische stof, zuurstof
gebrek) meest wel aanwezig zijn.
Dat de verdamping van de gevormde ammoniak in de meeste gevallen
tot de grootste verliezen aanleiding geeft is buiten twijfel, deze verliezen
kunnen optreden: 1. in de stal, 2. in de mesthoop, 3. bij het uitstrooien. Hoe
langer het strooisel met de uitwerpselen in de stal ligt des te grooter wordt
de kans op ammoniakverlies, wat ook terdege te ruiken is. De voornaamste
rol hierbij spelen de ureumbacteriën, die in zeer korten tijd al de in de urine
aanwezige ureum quantitatief in ammoniak overvoeren. Bij regelmatig uit
mesten vond DEHERAIN verliezen in de stal van omstreeks 4 %; bleef de mest
14 dagen in de stal liggen, dan was reeds 22 % van de stikstof verloren gegaan,
gemiddeld gaat in de stal 9—11 % verloren. Verder is het duidelijk, dat op een
open mestvaalt, die aan weer en wind is blootgesteld, grootere stikstofverliezen
optreden, dan wanneer men een overdekte aan de zijkant beschutte meststapel heeft.
De verliezen in een overdekte mest- of gierput zijn het geringst, niet alleen, omdat
hier de gevormde ammoniak niet kan ontwijken, maar in het bijzonder, omdat de atmospheer in dergelijke ruimten met koolzuur bezwangerd is. Zooals bekend, is de ammoniak
in de mest grootendeels aan koolzuur gebonden, deze koolzure ammoniak echter is een
verbinding, die zich gemakkeiijk ontleedt volgens: (NH4)2C03

2 NH3 -|- H2C03.

Door verhooging van de koolzuurconcentratie wordt de reactie naar links terugge
drongen, zoodat in een atmospheer, die meer dan 12 % C02 bevat, ammoniakverdamping
practisch van geen beteekenis meer is. Dit is een van de voordeelen van afgesloten gierkelders.

Verliezen door uitspoeling zijn alleen daar van beteekenis, waar de mest
aan regen en sneeuw is blootgesteld en men de mest tevens zoo maar op den
grond stapelt, een methode die noch uit practisch microbiologisch, noch uit
een economisch oogpunt te verantwoorden is. In het afloopende mestwater
kan de stikstof voor 50 % in den vorm van ammoniumcarbonaat voorkomen,
zoodat hier zeer gemakkelijk stikstofverliezen door verdamping kunnen op
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treden. Het is dan ook zaak dit mestwater rechtstreeks naar de gierkelder te
doen afloopen.
De verliezen bij het uitstrooien kunnen eveneens belangrijke afmetingen
aannemen; de wijze, waarop de mest bereid is kan hierop van invloed zijn.
Het is n.l. gebleken, dat de stikstofverliezen bij het strooien van zgn. edelmest
beduidend geringer zijn dan bij het gebruik van gewone stalmest, doordat in
eerst genoemde mest de NH4* intensief aan de humeuze bestanddeelen ge
bonden is.
In ieder geval is het een vereischte de mest zoo spoedig mogelijk na het
uitrijden onder te werken. Doet men dit niet, dan kunnen de verliezen aanzien
lijk zijn, zooals uit de vclgsnde, aan SIEBNER ontleende, gegevens duidelijk
blijkt. De opbrengstverliezen vergeleken met direct ondergeploegde stalmest
bedroegen :
Bij 3 dagen op het veld laten liggen
» 9
„

„

„

„

„

„

5—25 %

„

6—35 %

overwintering van de mest op het veld

45 %

Stalmestconserveering
Men heeft op velerlei wijzen getracht de bij de stalmestbereiding optre
dende verliezen te voorkomen.
De eenvoudigste werkwijze is wel, dat men aan de mest stoffen toevoegt,
die de gevormde ammoniak absorbeeren; hiertoe bedekt men de mesthoop
met turf strooisel of aarde of ook wel werkt men deze stoffen er tijdens het
stapelen laagsgewijze in. Op deze wijze is het zeker mogelijk de ammoniak verliezen te beperken. Als voorbeeld zij genoemd enkele proeven van GERLACH,
waarbij op een mestvaalt de volgende hoeveelheden droge stof en stikstof in
3 maanden verloren gingen.
Droge stof
in %

Stikstof
in %

Open zonder bedekking

38

40

Met aarde bedekt

17

11

Bij een andere proef zonder bedekking

40,4

Met aarde bedekt

13,3

Ook heeft men wel getracht de vrijkomende ammoniak door verschillende
zuren of zuur reageerende stoffen vast te leggen. Zwavelzuur en zoutzuur
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werden in een 1 % oplossing over de mest gegoten, aan de gier werd op 1000 1
niet minder dan 48 kg ruw zwavelzuur toegevoegd. Door verlaging van de
pH worden de bacteriologische omzettingen voor een deel stilgelegd, de schim
mels kunnen meer op den voorgrond treden, hetgeen, zooals we gezien hebben,
minder gewenscht is.
Men kan ook het zwavelzuur in de mesthoop zelf cloen ontstaan door er
zwavel in te strooien, dat door de zwavelbacteriën tot zwavelzuur wordt
geoxydeerd. Ook heeft men wel getracht om de ammoniak vast te leggen door
organische zuren, die door de bacteriën uit aan de mest toegevoegde suiker
houdende stoffen zelf worden gevormd. Men heeft hier voor o.a. melasse, wei,
gemalen suikerbieten (300 kg bieten op 10 000 kg gier) aardappelpulp e.d.
gebruikt, in de meeste gevallen zonder resultaat of indien het eventueel ge
lukte om op deze wijze de ammoniakverdamping tegen te gaan, bleken de
kosten de voordeelen meestal belangrijk te overschrijden. Bovendien worden
de gevormde organische ammoniakverbindingen op hun beurt weer door tal
van microörganismen verder ontleed, zoodat een dergelijke werkwijze uiter
aard slechts voor korten tijd effect kan hebben. Het gebruik van desinfecteerende middelen, zooals formaline, sublimaat is evenmin practisch van
waarde gebleken, omdat niet alleen de ammoniakvorniing wordt tegengegaan,
maar het heele mestrijpingsproces stilgezet of vertraagd wordt. Gips en kalk,
welke stoffen nog al eens werden aanbevolen, beantwoorden niet aan de ge
stelde verwachtingen; beslist af te raden is de toevoeging van kalksalpeter,
omdat de omstandigheden voor denitrificatie in de mesthoop dermate gunstig
zijn, dat alle als salpeter toegevoegde N de lucht in gaat, zooals door quantitatieve onderzoekingen in ons laboratorium is aangetoond. Het best voldoet
nog de toevoeging van superphosphaat aan de versehe mest. Men berekent de
hoeveelheid superphosphaat, welke op de met stalmest te bemesten perceelen
benoodigd zal zijn en strooit geleidelijk de super tijdens het stapelen van de mest
er tusschen. Deze werkwijze kan ongetwijfeld enkele voordeelen bieden. De
binding van de ammoniak kan vrij effectief zijn, zóó zelfs, dat bijv. bij aanwen
ding in den potstal zoowel als in den paardestal, de atmospheer merkbaar frisscher is.
Verder spaart men het strooien van de super op het land uit, terwijl het
voor de hand ligt, dat de toevoeging van phosphaat aan de phosphaatarme
versehe mest bevorderend werkt op de bacteriologische omzettingen.
Voor de practijk zou een werkwijze, waarbij men aan de mest geen stoffen
behoeft toe te voegen, terwijl de ammoniak door de mest zelf werd vastge
houden, het meest aan te bevelen zijn. Tot zekere hoogte is dit het geval bij
de edelmestbereiding, waar de mest door de hooge temperatuur zichzelf ge
deeltelijk pasteuriseert, terwijl de organische stof voor een belangrijk deel
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gehumificeerd wordt en zoodoende in staat is de ammoniak vast te leggen.
Hierop wordt in het volgende nog nader teruggekomen.
De humus-vorming
Dat men bij de mestbereiding zooveel mogelijk humus wil overhouden is
vanzelf sprekend; men moet echter wel bedenken, dat dit niet hetzelfde is als
dat men van de mest zooveel mogelijk wil overhouden.
In de literatuur vindt men herhaaldelijk opgegeven, dat bij een bepaalde
mestbereiding meer organische stof overblijft dan bij een andere, wat dan als
een voordeel wordt aangemerkt; zonder meer zegt dit echter niets; zou men
alleen op de organische stof als geheel afgaan, dan spant versehe stalmest de
kroon. De organische stof moet zoo volledig mogelijk in humusachtige stoffen
zijn overgevoerd en in ieder geval moeten de gemakkelijk ontleedbare bestanddeelen, cellulose, hemicellulose e.d. grootendeels verdwenen zijn. Zoowel de
donkerbruine kleur, als het feit, dat het stroo in dat geval zijn vastheid ver
loren heeft en gemakkelijk uit elkaar te trekken is, kan hier eenigszins als
richtsnoer dienen.
Zekerheid verkrijgt men alleen door laboratoriumonderzoek, waarbij de
verrottingsgraad van de mest hetzij langs chemische of bacteriologische weg
wordt vastgesteld, welk onderzoek zich alleen echter beperken zal tot meer
wetenschappelijk opgezette proeven.
De mate, waarin de mest gehumificeerd moet zijn, zal mede bepaald worden
door de eischen, die in de practijk in elk speciaal geval te stellen zijn. Het
laat zich denken dat voor graslandbemesting een mest gewenscht is, die flink
gehumificeerd is, terwijl toch de stikstofverbindingen voor een deel in
de organische vorm aanwezig zullen moeten zijn om XH3 verdamping zoo
veel mogelijk te voorkomen, alzoo mest met een vrij groot C : N quo
tient. Op zware gronden zal een goed omgezette mest, goed gehumificeerd
met de N voornamelijk als NH3 bruikbaarder zijn, dan een mest, die veel
lang stroo bevat en slecht omgezet is, omdat in de klei de ammoniak toch
vastgehouden wordt, terwijl de verdere ontleding langzaam verloopt en
de toevoeging van slecht vergane mest plaatselijk zelfs, tot reductie
verschijnselen aanleiding kan geven (blauwe tot zwarte plekken rond de
mestbestanddeelen).
Op lichtere gronden zal men beter doen een goede stalmest te gebruiken,
die niet te ver omgezet is, aangezien daardoor het gevaar voor stikstofuitspoeling
grooter wordt en bovendien door de goede luchttoetreding in de bouwkruin
de mest toch snel genoeg verder ontleed zal worden.
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De mineralisatie der kalium- en phosphorverbindingen
In het algemeen komt de kali in goed omgezette stalmest grootendeels in
opgeloste vorm voor en is voor de plant voor 90—100 % opneembaar. Goed
verteerde mest bevat per 1000 kg i 6 kg K20, waarvan in de praktijk in het
eerste jaar meestal niet meer dan 50 % wordt opgenomen. Voor de phosphor
geldt wat voor de stikstof gezegd is, zij het ook in mindere mate. De micro
organismen hebben P noodig bij de opbouw van hun lichamen en de P- is
aanvankelijk in de mest hoofdzakelijk aanwezig in phosphorhoudende eiwit
verbindingen (nucleïnen). Alhoewel deze verbindingen niet gemakkelijk ont
leden zien wij dit toch in de loop van het verrottingsproces behoorlijk gebeuren.
Op grond van NEUBAUER-proeven, waarbij men de P door jonge kiemplantjes
laat opnemen, blijkt, dat in goed omgezette stalmest de phosphor voor 50—60 %
in voor de plant opneembare vorm voorkomt. Van de 2,5 kg P205, die in 1000 kg
stalmest aanwezig is, zou het eerste jaar niet meer dan 25 % worden opgenomen.
De gevaren van P.verlies zijn niet denkbeeldig; het is namelijk niet uitgesloten, dat
in een zuurarme omgeving de P. tot PH3 kan worden gereduceerd en als zoodanig de
lucht kan ingaan. Wanneer er bij de stalmestbereiding naar gestreefd wordt om de lucht
zooveel mogelijk af te sluiten met het oog op het behoud der organische stof kan daarmee
wel eens de mogelijkheid geschapen zijn voor het ontwijken van een deel der phosphaten
als phosphorwaterstof. Het is zeker wenschelijk, dat eens nauwkeurig wordt nagegaan
in hoeverre dit een merkbare omvang kan aannemen.

Het werkt wellicht verhelderend, wanneer wij de hierboven genoemde ver
anderingen, welke bij elke mestbereiding optreden met een enkel voorbeeld
toelichten. Bij een onderzoek verricht door WAKS M AN en schrijver dezes,
werden deze omzettingen vervolgd in een eenvoudige stroocompost bij ver
schillende temperaturen.
Aan het stroo (luchtdroog) was toegevoegd:
0,82 % N als Amm. phosph.
0,90 % P als Amm. phosph.
0,40 % K als KCl.
0,04 % Mg. als MgS04.
3,8 % koolzure kalk.
terwijl door toevoeging van 200 water op 100 stroo, het watergehalte gebracht
werd op 66,6 %.
Het stroo werd los opgestapeld, zoodat de omzetting geheel aerobe verliep.
De compost bevatte aanvankelijk:
Cellulose . .

34,9 %

Hemicellulose

19,5 %
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Lignine

13,0 %

Eiwit

2,1 %

In water oplosbare stoffen

11,6 %

Was, vet enz

3,7 %

Asch

10,5 %

Na drie maanden was de procentische samenstelling van de compost in
% van de in het oorspronkelijke materiaal aanwezige bestanddeelen:
Bij 7° C verdwenen Bij 18° C verdwenen Bij 37° C verdwenen

Cellulose

19,3 %

37,2 % . 10,9 %

82,0 %

9,3 %

88,4 %

Hemicellulose . . . .

26,8 %

10,6 %

10,9 %

67,6 %

7,3 %

83,8 %

Lignine

18,9 % - 15,2 %

21,8 %

2,5 %

20,5 %

32,4 %

Eiwit

9,6 % — 275,6 %

12,3 % — 247,0 %

14,7 % — 209,8 %

In water oplosbare stof
fen

8,7 %

35,0 %

7,6 %

50,4 %

6,8 %

55,8 %

Was, vet enz

4,9 % — -0,4 %

3,3 %

47,0 %

2,6 %

68,2 o/0

Asch

14,9 %

—

19,9 %

—•

25,4 %

—

Het —• teeken voor het getal, beteekent, dat het betreffende bestanddeel
door de micro-organismen is opgebouwd.
De tabel geeft enkele interessante bijzonderheden te zien. Het is duidelijk,
dat bij deze wijze van bewaren, waarbij de lucht rijkelijk kon toetreden,
groote hoeveelheden organische stof verloren zijn gegaan. Bij 7° C., een tempe
ratuur, die lager is dan bij welke mestbereiding ook in de praktijk, is reeds
in totaal 26 % van het oorspronkelijke materiaal verdwenen. Bij 18° C., een
temperatuur, die men ook bij de zgn. koude mestbereiding nog vaak zal over
schrijden, is bijna de helft van het materiaal verdwenen; bij 37° C., welke
temperatuur niet abnormaal hoog is, is in 2% maand 60 % van de mest de
lucht ingegaan. (Zie nevenstaand figuur.)
Wij zien verder, dat de cellulose het snelst verdwijnt, zelfs bij 7° C. nog meer
dan een derde, terwijl er bij 37° C nauwelijks een tiende over is van wat oor
spronkelijk aanwezig was. Daarna volgen de hemicellulosen, die blijkbaar iets
moeilijker aan te tasten zijn, vooral bij lagere temperatuur. Merkwaardig is,
dat bij lage temperatuur was- of vetachtige stoffen worden geproduceerd,
waarschijnlijk door de schimmels.
Uiterst belangrijk is het feit, dat de micro-organismen in staat zijn, althans
bij lage temperatuur, het ligninegehalte te verhoogen. Hiermede is dus bewezen,
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dat deze waardevolle humusbestanddeelen, niet alleen ontstaan uit reeds in
het materieel aanwezige verbindingen, maar ook kunnen worden opgebouwd.

WAKSMAN en GERRETSEN

Fig. 46

Het uiterlijk van stroocompost, 102 dagen bij verschillende temperaturen bewaard.

1.

Stroo, alleen vochtig gehouden zonder voedingszouten, bij 7° C bewaard; er is
slechts 0,6 % van het oorspronkelijke materiaal verdwenen.

2.

Idem, doch nu met voedingszouten; ondanks de lage temperatuur (7°) is 26,6 %
van het materiaal verdwenen.

3.

Idem, als 2 bij 18° C bewaard; er is 46,8 % verdwenen, het stroo is sterk aan
getast.

4.

Idem, als 2 bij 27° C bewaard; er is 55,9 % verdwenen, het stroo is sterk aan
getast.

5.

Idem, als 2 bij 37° C bwaard; er is 60,2 % verdwenen, het stroo is in een turfachtige
massa overgegaan.

Hieruit blijkt, dat de toevoeging van voedingszouten een eerste vereischte is om uit stroo
compost te kunnen maken; dat zooveel materiaal verloren is gegaan, komt doordat de
lucht gedurende de geheele omzetting vrijelijk kon toetreden.

Het meest opvallend zijn de veranderingen, die de eiwitachtige stoffen onder
gaan. Bij alle temperaturen is de hoeveelheid daarvan vertwee- à drievoudigd :
dit komt doordat de microben de toegevoegde ammoniak geheel noodig gehad
hebben voor de opbouw van hun lichamen; in vrijwel alle gevallen was na 16
dagen reeds 90 % van de toegevoegde NH4* in eiwit overgevoerd.
In de procentische samenstelling treden door al deze omzettingen in
grijpende veranderingen op. Van de omgezette compost zijn de ligninen en de
eiwitten de belangrijkste bestanddeelen geworden; de stijging van het asch-
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gehalte houdt gelijke tred met de hoeveelheid koolstof, die als C02 de lucht is
ingegaan. Tevens ziet men, dat wanneer men geen voedingszouten toevoegt,
OORSPP. 5TOF

NA 273D.6yJ/cC
proteïne
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30%

15

10
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Water opl
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Fig. 47 I

De samenstelling van de stroocompost voor en na de omzetting.

In deze fig. is aangegeven links van het nulpunt: de samenstelling van de oorspronkelijke
stroocompost voor de omzetting.
Rechts-, Na 273 dagen bij 37° C te hebben gestaan.
Men lette op het merkwaardige feit, dat de hoeveelheid eiwit (proteïne) van enkele
procenten tot 18 % is gestegen, terwijl ook het ligninegehalte is toegenomen (zie tekst).
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Fig. 47 II

Grafische voorstelling van de hoeveelheid organische stof, die tijdens de
stroo-ontleding bij verschillende temp. verloren is gegaan.

Afgezet zijn de hoeveelheden organische stof, die op bepaalde tijden verdwenen waren.
Men ziet, dat de snelheid sterk met de temperatuur toeneemt en vooral in de eerste
2—3 weken het grootst is. Opmerkelijk is, dat de ontleding van de compost zonder toe
voeging van voedingszouten (gestippelde lijn) de eerste 3—4 maanden zonder beteekenis
is, doch daarna duidelijk sneller, zoodat na 273 dagen toch nog 25 % van het materiaal
verdwenen is.

zoodat de C : N verhouding abnormaal hoog is, (plm. 100 : 1) het te kort aan
stikstof remmend werkt op de omzetting: bij 7° is na 3y2 maand nog vrijwel
niets verdwenen: bij hoogere temperatuur is de omzettingssnelheid belangrijk
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grooter, waardoor de voorhanden stikstof sneller rouleert; toch is ook de om
zetting duidelijk vertraagd.
Vorenstaande foto 46 geeft een beeld van wat er bij verschillende tempera
turen en uitgaande van gelijke hoeveelheden compost na 3% maand is over
gebleven. De goede omgezette nrs. 3, 4 en 5 zijn bruin tot bruinzwart en maken
de indruk geheel verturfd te zijn.
In enkele gevallen is ook het aantal bacteriën, actinomyceten en schim
mels geteld, na 14 weken waren er per gram materiaal aanwezig:
Actinomyceten

Schimmels

Temperatuur

Bacteriën

27° C

95 000 000

14 000 000

50 000 000

37° C

137 000 000

243 000 000

44 000 000

Duidelijk spreekt hieruit, dat de omzettingen niet alleen de bacteriën,
maar daarnaast de schimmels en vooral ook de actinomyceten, een werkzaam
aandeel hebben.
HOOFDSTUK VII
De mestbereiding in de praktijk van uit een bacteriologisch standpunt bezien

Aan de hand van hetgeen in het voorgaande gezegd is over de aard en
het verloop der omzettingen in organisch materiaal, kunnen we nu de ver
schillende wijzen van mestbereiding iets nader bezien. Wij zullen ons daarbij
beperken tot de belangrijkste in gebruik zijnde methoden, n.l. 1°. de gewone
open mestvaalt, 2°. de z.g.n. koude mestbereiding (Potstal), 3°. de z.g.n.
edelmestbereiding.
De mestvaalt
De in ons land, vooral op kleinere bedrijven in gebruik zijnde stalmestbereiding geschiedt nog steeds op de open mestvaalt. Op de vlakken grond,
soms eenige decimeters uitgegraven, wordt de mest los opgestapeld, de dage
lij ksch afvallende mest wordt over het heele oppervlak verspreid, het mest
water laat men in den grond wegloopen, zon, regen, sneeuw en wind kunnen
vrijelijk toetreden. Deze uiterst primitieve wijze van mestbereiding is wel de
meest oneconomische die men zich denken kan, waarbij jaarlijks kapitalen aan
kostbare mestbestanddeelen verloren gaan.
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Welke zijn de oorzaken voor deze groote verliezen? Door de losse stapeling
geschieden de bacteriologische omzettingen hoofdzakelijk aerobe, met als

Foto HONCAMP

Fig. 48

Zooals een mestvaalt er niet moet uitzien.

Eenige typische voorbeelden van ondeskundige mestbereiding, zooals men die ook in
ons land nog maar al te vaak aantreft. De mest wordt over een te groote oppervlakte
uitgespreid, de luchttoetreding is veel te intensief, waardoor aerobe bacteriën zich sterk
kunnen ontwikkelen en te veel organische stof verloren gaat. Kostbare bestanddeelen
worden door regen en sneeuw meegevoerd, het mestwater loopt zoo maar weg in den
grond of blijft als een stinkende poel staan.
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gevolg plaatselijk langdurige hooge temperaturen en groote verliezen aan orga
nische stof.
Daarnaast komen in dergelijke slecht verzorgde mesthoopen plekken voor,
die te nat en te vast aangedrukt zijn. terwijl de zool dikwijls onder water staat,
ten gevolge waarvan de omzettingen slecht verloopen, het stroo onverteerd
blijft, zuurvorming optreedt. Op die plaatsen ziet de mest lichtgeel en stinkt
onaangenaam zuur. Doordat ook aan een behoorlijke menging niet voldoende
aandacht besteed wordt, wisselen plaatselijke ophoopingen van uitwerpselen
met weinig stroo af met plekken, waar men in hoofdzaak stroo en geen excre
menten vindt, wat voor een goede omzetting zeer nadeelig is. Verliezen van
40—50 % aan organische stof vindt men bij deze wijze van mestbereiding
herhaaldelijk opgegeven, terwijl kolossale verliezen aan stikstof evenmin
tot de zeldzaamheden behooren. Deze laatste worden bovendien in de hand
gewerkt door het feit, dat in de mesthoop plaatsen voorkomen waar de lucht
flink kan toetreden en nitrificatie mogelijk is, terwijl op andere plaatsen
anaerobe omstandigheden heerschen, en waar het gevormde nitraat weer
gedenitrificeerd kan worden.
Ter staving hieronder enkele gegevens.
Verliezen aan
Namen der onderzoekers

organische stof

stikstof

in 22 weken
HANNA VOGEL *)

47,6 %

34,8 0/
/O

HANSEN

53,7 %

34,6 0/
/O

HEINRICH

47,6 %

GEKLACH

38,0 %

40,0

%

REMY

40,0 %

40,0

%

GLATHE

45,2 %

40,0

%

Men kan alzoo zonder overdrijving zeggen, dat volgens betrouwbare
onderzoekingen op de open mestvaalt aan organische stof gemiddeld 45 %
verloren gaat, aan stikstof tusschen 35 en 40 %.
Berekenen wij hoeveel dit verlies bedraagt bij een kleine veestapel van 10 melkkoeien.
Versehe mest per jaar 150 000 kg. Bij goede behandeling komt hieruit 120 000 kg stalmest.
1)

Hier was met het mestwater 1 % stikstof, 19 % kali en 3 % P2^5 weggeloopen.
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l)e waarde van een goed bereide stalmest laat zich ruwweg berekenen naar het gehalte
aan plantenvoedende bestanddeelen.
Bij een gehalte van 4,5 % N2, 5 % P205, 5,5 % K20, 0,3 % CaO is de minimum
waarde van 1000 kg stalmest ± f 2,75.
Bij een open mestvaalt daarentegen houdt men slechts 85 000 kg mest over, d.i.
35 000 kg minder dan in het gunstigste geval, zoodat men voor een waarde van i f 96,—
verloren heeft, waarbij geen rekening gehouden is met het feit, dat de bemestingswaarde
van slecht bereide mest aanmerkelijk bij die van goede mest ten achter staat.
Al is het slechts een zeer ruwe berekening, dan geeft zij toch te denken en kan men
zich afvragen of de kosten voor aanleg en verbetering van de mestvaalt niet in zeer korte
tijd verdiend zullen zijn.

Het heeft dan ook niet aan pogingen ontbroken om betere mestbereidingen
ingang te doen vinden, welke rekening houden met het inmiddels verkregen
inzicht in de microbiologische en chemische omzettingen, die zich in de mest
afspelen.
Koude-mestbereiding
De enorme verliezen aan organische stof en stikstof worden door een groot
deel veroorzaakt door de veel te ruime luchttoetreding in de mesthoop. Dit
heeft er toe geleid, naast de noodige constructieveranderingen andere, meer
biologische veranderingen aan te brengen.

Foto HONCAMP

Fig. 49 Een vakkundig gebouwde mestvaalt.
De ondoorlatende zool loopt naar het midden af en is voorzien van een gleuf, waardoor
het mestwater naar de gierkelder kan afloopen.
De constructieve veranderingen bestaan daarin, dat in de eerste plaats de mestvaalt
van een hellende vloer voorzien wordt, met afloop naar de gierkelder, zoodat het mestwater
behoorlijk opgevangen kan worden. Deze vloer moet zoo mogelijk van beton zijn; een
leemen vloer is minder effectief, doch beter dan heelemaal niets. Het heeft verschillende
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voordeelen deze vloer dz % me^er onder het maaiveld aan te leggen; hier noemen we
alleen het feit, dat de mest aan de zijkanten niet uitdroogt, behoorlijk wordt omgezet en
de ammoniakverdamping wordt tegengegaan. Tevens is het wenschelijk de hoop althans
tegen de zon te beschermen, hetzij door beschaduwing met geboomte, hetzij door luchtige
overkapping van planken of asphaltpapier. Hierdoor wordt ook de uitspoeling, door
regen en sneeuw veroorzaakt, tegengegaan; daarentegen vindt men echter herhaaldelijk
vermeld, dat overkapping te sterke uitdroging in de hand werkt en daarom af te raden
is. Dit bezwaar is te ondervangen door de mest niet te overkappen maar te bedekken
met planken of asphaltpapier, of in de warme maanden zoo noodig met water te besproeien.
Hiervoor gier te gebruiken is minder gewenscht, omdat deze rijk is aan ammoniak, die
dan grootendeels de lucht in gaat.
Beschutting tegen wind is eveneens zeer wenschelijk, hetzij door een betonnen muurtje,
hetzij door de mest met ruwe planken af te dekken.

Vermeldenswaard is de in Duitschland aanbevolen z.g.n. „Würtenbergsche
Dunglege", welke uit verschillende vakken bestaat, die achtereenvolgens
worden gevuld en een volledige afsluiting van de mest toelaten. Al deze maat
regelen dienen om mechanische verliezen zooveel mogelijk te beperken. Van
de verbeteringen, welke op microbiologische inzichten berusten, noemen we
de volgende:
De dagelijksch afvallende mest wordt niet over het geheele oppervlak
gelijkmatig verspreid, doch wordt over een kleiner oppervlak van 2 bij 3 meter
gestapeld tot een hoogte van 1,5 à 2 meter.
Tevens wordt de mest onmiddellijk vast aangetrapt; men verkrijgt hierdoor,
dat de luchttoetreding van den beginne af aan belemmerd is, de omzettingen
verloopen anaerobe, langzamer en met beduidend minder verliezen aan orga
nische stof. Teneinde een goede omzetting te bevorderen, moet men er tevens
op letten, dat de mest voldoende vochtig is en eventueel door besproeiing
het watergehalte op peil brengen. In Duitschland noemt men dit dan ook de
z.g.n. „Feucht-Fest Lagerung". „Halt ihm feucht und tritt ihm feste, das ist
für ihn dasz beste". Bij flink aantrappen, onmiddellijk na het aanbrengen van
de versehe mest en afsluiting tegen de wind aan de zijkanten, kan men inder
daad de aerobe oxydatieprocessen zoover onderdrukken, dat de tempera
tuur in de mesthoop niet hooger dan 25° à 30° C. wordt in den zomer en 15°—
20° C. in den winter. Echter komen temperaturen van 40—45° C. ook nog wel
voor, wat niet wegneemt, dat men in deze gevallen ook nog van koude mestbereiding spreekt.
Dat bij deze mestbereiding de verliezen belangrijk verminderd zijn, spreekt
vanzelf en is uit de volgende cijfers duidelijk te zien.
Gemiddeld is hier 24 % aan droge stof en 15,5 % aan stikstof verloren
gegaan, respectievelijk 23 % en 20—25 % minder dan op de gewone mest
vaalt. Gezien het feit, dat men zonder extra moeite en hooge aanlegkosten op
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Koude mestbereiding
Verliezen aan
Namen der onderzoekers
organische stof

stikstof

HANSEN en GÜNTHEK . . .

20

%

15

%

RKMY

33

%

20

%

HEINKICH

19,5 %

—

HANSEN

28,5 %

15,8 %

GERLACH (met aarde bedekt)

17

H

%

%

deze wijze een stalmest van zeer goede qualiteit kan krijgen, verdient het zeker
aanbeveling ook in ons land aan deze methode meer aandacht te schenken.
Deze wijze van mestbereiding komt tot op zekere hoogte overeen met wat in de potstal
plaats heeft. Hier laat men de mest door het vee aantrappen, de luchttoetreding is daardoor
zeer beperkt en men krijgt tenslotte een stalmest, die in qualiteit, die van een gewone
mesthoop overtreft. Alhoewel dus uit microbiologisch en uit practisch oogpunt deze
potstal te prefereren valt, zijn er, vanwege de groote infectiekansen van vee en melk,
uit melkhygienisch standpunt tegen deze wijze van doen ernstige bezwaren aan te voeren

Edelmestbereiding
Omstreeks 1924 werd door den Duitschen landbouwkundige H. KRANTZ een
wijze van mestbereiding ingevoerd, die aan verschillende microbiologische
eischen, welke aan een goede mestbereiding te stellen zijn, recht doet weder
varen. Het principe, waarop deze methode berust is, de mest bij flinke lucht
toetreding korte tijd te vergisten en daarna de omzettingen zooveel mogelijk
te remmen door de mest flink aan te trappen. Op deze wijze bereikt men een
snelle omzetting van de gemakkelijk aantastbare C verbindingen. Tevens is de
ammoniakverdamping tot een minimum teruggebracht. Men stapelt de dage
lijks afvallende mest in blokken of strooken tot een hoogte van ± 90 cm.
De intredende gistingen doen de temperatuur snel oploopen tot ongeveer
60—65° C. Zoodra deze temperatuur is bereikt, wat na 2 hoogstens 4 dagen het
geval moet zijn, wordt de mest vast aangetrapt en met een nieuwe laag versehe,
losse mest bedekt, die op dezelfde wijze in gisting komt. Op deze wijze wordt
afwisselend gestapeld en aangetrapt, tot de meststapel een hoogte heeft bereikt
van 3 à 4 meter, soms wel 5 tot 6 m.
Ten einde deze stapeling te bevorderen heeft men verschillende construc
ties bedacht, waarvan er enkele hiernaast zijn afgebeeld. Het meest eenvoudig
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is wel, dat men naast de mesthoop een hellende loopplank aanbrengt, waar
langs de mest omhoog gekruid wordt.
Ook is wel gebleken, dat men zonder aanleg van mestsilo's zeer behoorlijke
resultaten kan krijgen; een waterdichte zool voor afloop van het mestwater
en een beschutting van de zijkanten met losse planken, plaggen of modder
om de temperatuur van binnen zoo hoog mogelijk te houden, blijven wenschelijk
Temperatuur
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Fig. 50

Edelmest, op eenvoudige wijze bereid.
Edelmest in een mestsilo bereid.
Geeft de temperatuur aan, in een open mestvaalt in den winter, welke
temp. dus zeer laag blijft.
Idem in een open mestvaalt, welke in het voorjaar is aangelegd; ook
hier blijft de temperatuur beneden 25°.
Einde van de stapeling.

Het verloop van de temperatuur in verschillend behandelde mesthoopen.

Behoudens een wat langzamer omhoog gaan van de temperatuur in den beginne, verloopen
de krommen parallel; telkens na het stapelen stijgt de temperatuur tot 55—60° C, om
na het aantrappen weer tot 35—40° terug te loopen.

terwijl een afdekking met leem of aarde aan te bevelen is. Zeker is, dat men
op die wijze een uitstekende mest kan bereiden, die in mestwaarde de ge
bruikelijke stalmest ver achter zich laat.
Welke zijn de voordeelen van edelmest en welke de nadeelen ? In de eerste
plaats zien wij, dat de organische stoffen, die het gemakkelijkst aangetast
worden, in zeer korten tijd tot verdwijnen worden gebracht. Hierdoor wordt
al direct de C : N verhouding gunstiger, wat een verdere degelijke omzetting
in de hand werkt.
Verder zien wij in de eerste dagen een sterke toename van het aantal
aerobe bacteriën, welke door een snelle daling wordt gevolgd; bij 60—65° C.
blijven alleen de thermophiele en de thermotolerante bacteriën over, terwijl
de andere bacteriën afsterven of sporen vormen.
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Bovendien zijn vele thermophiele bacteriën aerobe, zoodat ook deze flora
bij het aantrappen onwerkzaam wordt.
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LÖHNIS

Veranderingen in het aantal bacteriën tijdens de mestbereiding.

Door de hooge temperatuur in de edelmest blijft hier het aantal bacteriën voortdurend
klein, behoudens een snelle stijging en daling in de eerste dagen van het stapelen, welke
periode te kort was om hier te worden aangegeven.
Op de open mestvaalt zijn de omstandigheden voor de ontwikkeling der bacteriën het
gunstigst, wat tevens de oorzaak is voor de groote verliezen aan vaste stof, die daarbij
optreden.

Na 3 maanden was volgens GOETHERS het aantal bacteriën in de edelmest
met gemiddeld 96 % gedaald vergeleken met de versehe mest. Aangezien de
nitrificeerende bacteriën bij ongeveer 45° C. reeds afsterven, is de edelmest
vrij van deze bacteriën. Dit heeft het voordeel, dat daardoor stikstofverliezen
door denitrificatie van in de mest gevormd nitriet of nitraat niet kan optreden.
Het voordeel van deze partieele sterilisatie gepaard met goede luchtafsluiting is, dat wanneer de mest eenmaal rijp is, er geen verdere omzettingen
plaats hebben. De mestwaarde blijft maandenlang onveranderd, in tegenstelling
met gewone stalmest, waarin de microbiologische afbraak doorgaat en waarvan
de quantiteit zoowel als de qualiteit door langer bewaren achteruit gaan.
Daar de temperatuur in de mest hoog blijft (bij een goede behandeling
kan na 3—4 maanden de temparatuur nog 30°—40° C. zijn), komen in de mest
bepaalde chemische veranderingen tot stand, die juist voor edelmest karak
teristiek zijn en o.m. voor het donkerbruine turfmolmachtige uiterlijk verant
woordelijk zijn.
De hooge temperatuur heeft nog een ander voordeel n.L, dat de kiemkracht
der onkruidzaden volledig wordt vernietigd, wat uit de volgende tabel (ge
citeerd naar KONEMANN) blijft.
(Aangegeven is hoeveel zaden zijn gekiemd per 100 kiemkrachtige zaden,
die in de mesthoop zijn ondergebracht.)
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Stalmest

Edelmest

3,2 %
7,8 %
3,5 %
18,9 %
26,7 %
2,5 %

0%
0%
0%
0%
0%
0%

Ervum hirsutum (Ringelwikke)
Galium (Walstroo) (Kleefkruid)
Polygonium convolvulens (Wilde Boekwijt)
Vicia angustifolia (Smalblad wikke)
Vicia villosa (Zachte wikke)
Vicia grandiflora (Grootbloemige wikke)

r>

%
10

-* ?
Q—

Ook SAILER constateert, dat in edelmest alle onkruidzaden vernietigd
zijn geworden. Het feit, dat de onkruidzaden zoo volkomen vernietigd worden
stelt ons tevens in staat om zonder eenig bezwaar alle afval van de boerderij
in de mesthoop te verwerken; in 't bijzonder geldt dit voor aardappelloof, dat
rijk is aan voedende bestanddeelen.
De opeenvolging van microbiologische en chemische omzettingen is de
grondslag van de edelmest bereiding ; wordt de hooge temperatuur niet bereikt
of niet behouden, dan kan men zeker zijn, dat het eindproduct geen edelmest
zal worden. Opmerkelijk is ook, dat het eindproduct vrijwel reukeloos is en in
het geheel niet naar ammoniak ruikt. De verliezen bij het uitstrooien zijn dan
ook minimaal. Dit wordt veroorzaakt door de chemische veranderingen tijdens
de rijping, waarbij de ammoniak zich met de stikstofvrije bestanddeelen en de
omzettingsproducten in de mest tot typische humusachtige verbindingen
combineert.

30

\

"7
1 !
Pofetalmest^
Ede/me.só

20

10
0

/

/,/

/

/

Ouderdom uon de mest

Maanden

Xaar
Fig. 52

3

LÖHXIS

Verliezen aan vaste stof bij verschillende mestbehandeling.

Zooals te verwachten zijn de verliezen op de open mestvaalt het grootst; het feit, dat na
3 maanden de lijn nog steeds stijgt wijst er op, dat in tegenstelling met de beide andere
mestsoorten, tijdens het bewaren nog voortdurend materiaal verloren gaat.
Bij de edelmest zijn de totale verliezen het kleinst, alhoewel in de eerste vier weken
hier de verliezen grooter zijn dan bij de andere wijzen van mestbereiding. Het horizontaal
verloop van de kromme wijst er op, dat de edelmest tijdens het bewaren weinig of geen
materiaal verloren gaat.
De verliezen in de potstal staan tussehen beide in en zijn in den aanvang het kleinst,
waarschijnlijk, omdat hierbij reeds van de beginne af aan de luchttoetreding belemmerd
is door het vasttrappen.
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De verliezen, welke bij de edelmestbereiding optreden, zijn ongeveer de
helft van die bij de gewone mestbereiding op de open mestvaalt en ongeveer
gelijk aan die bij de koude mestbereiding.
Verlies aan
Namen der onderzoekers

v. SEYDWITSCH

v. WEIGERT
LÖHNÏS

droge stof

stikstof

20,9—25,7 %
25%
(zomer)
23 %
(winter)
23,4 %
15—27 %
(zomer)

11,8—18,4 %
22%
8%
15,1—21,9 %
4,5—11,7 %
(winter)

SAILER
BITTERA
GLATHER
KASNITZ

16—29 %
21 %
29 %
21 %

15,7 %

Gemiddeld zien wij hier ongeveer 23 % verlies aan droge stof en 18,5 %
stikstof in den zomer (tegen ^ 8 % in den winter) ; het is niet te verwachten,
dat men er in zal slagen de verliezen nog minder te maken, aangezien de ge
makkelijkst aantastbare verbindingen, bij welke mestbereiding ook, tot
verdwijnen gebracht moeten worden alvorens de mest bruikbaar is.
Wat betreft de nitrificatie van de stikstof is vastgesteld, dat de stikstof
uit edelmest sneller nitrificeert, dan die uit koude mest of stalmest.
Genitrificeerd
na:

Edelmest
Koude mest
Stalmest

10 weken
13
15

van de
totaal stikstof

Stikstof door de
plant opgenomen

35,2 %
19,7 %
27,9 %
12,1 %
18,2 %
7,2 %
(naar SCHUTZ)

De mestwaarde van de aldus verkregen edelmest is door verschillende
onderzoekers nagegaan en men komt in het algemeen tot de conclusie,
dat uitgaande van dezelfde hoeveelheid versehe mest (stalmest), men
meer overhoudt; waar men aanvankelijk de mest op een open mestvaalt
bereidde en voldoende had om het land eens in de drie jaar met stalmest te
bemesten, had men nu na invoering van de edelmestbereiding voldoende om
om het andere jaar het land van mest te voorzien.
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Verschillende onderzoekers, die stalmest, koude mest en edelmest met elkaar
hebben vergeleken, komen tot de conclusie, dat de edelmest wat betreft de
mestwaarde vooraan staat of gelijk is aan de koude mest. Stellen we de wer
king van de gewone stalmest = 100, dan vinden we:
Namen der onderzoekers

SAILEK
TSCHEKAIOW
v. SEYDWITZ
SCHEIBE
WEIGERT
GROTH

Stalmest

Edelmest

Koude mest

100
100
100
100
100
100

164
150
140
201
263
125

164
—

61
—
—•

Driejarige veldproeven in Oldenburg gaven tot resultaat, dat de op
brengsten aan aardappels even groot waren, wanneer men 30 000 kg stalmest
gebruikte tegen 20 000 kg edelmest (36 200 resp. 36 000 kg aardappels per ha.)
Bij vijfjarige proeven, waarbij men uitgegaan was van 30 000 kg stalmest en
evenveel edelmest, kreeg men met edelmest gemiddeld 3800 kg per ha aard
appelen meer dan met de stalmest. Bij een viertal vergelijkende proeven,
waarbij men uitgegaan was van gelijke hoeveelheden versehe mest (bieten en
aardappels), was de verhouding tusschen de meeropbrengst (tegenover onbemest) met stalmest en edelmest gelijk 1 : 1,8. XIKLEWSKY, uitgaande van gelijke
hoeveelheden versehe mest, constateerde eveneens een grooter bemestingseffect van edelmest dan van koude mest. Bij bieten bracht edelmest 2850 kg
per ha meer op dan koude mest, terwijl wanneer beide met K en N werden
bijgemest, dit verschil steeg tot 8720 kg per ha.
Ook vindt men herhaaldelijk vermeld, dat de planten voedingsstoffen in
de edelmest gemakkelijker opneembaar zijn dan in gewone stalmest. Van
dezelfde onderzoeker vinden we enkele gegevens betreffende de opname van
N, P en K in kg per ha uit edelmest en koude mest door bieten.

N
tv>,

K2O

Edelmest

Koude mest

22,1
4,8
99,0

8,5
1,8
20,7

Volgens sommige onderzoekers treden nog grootere verschillen op, wanneer
men met wat stikstof bijmest. Wel zij er op gewezen, dat in de laatste jaren
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deze gunstige resultaten, met edelmest verkregen, door sommige onderzoekers
in twijfel zijn getrokken.
GERHARD veroordeelt de aerobe periode, omdat wanneer mest, ook al is het
maar enkele dagen, zoo aan de lucht wordt blootgesteld, belangrijke verliezen
aan organische stof moeten optreden en prefereert daarom het direct vast
aantrappen, zooals dat bij de koude mest bereiding gebruikelijk is.
Zeker is, dat men op dit punt voorzichtig moet zijn, daar te laat aantrappen
inderdaad onnoodige verliezen met zich meebrengt.
Daartegenover staat, dat de beoogde temperatuur de qualiteit van de mest
zeer gunstig beinvloedt en de gemakkelijk aantastbare stoffen anders toch
hetzij in de mesthoop of in den akker, snel worden omgezet. (GERHARDT,
EHRENBERG, KERTSETER e.a.)
Tevens is te constateeren, dat men in de praktijk niet alleen in Duitschland,
doch ook in ons land, Rusland, Polen, Zwitserland, vrijwel zonder uitzondering
over de verkregen resultaten tevreden, soms zelfs enthousiast is.
Een van de nadeelen van de edelmestbereiding is, dat er meer arbeid voor noodig
is dan voor de gewone stalmestbereiding. Door SCHMECKMANN is dit voor 17 groot
bedrijven in Midden-Duitschland. nagegaan met als resultaat, dat voor het stapelen,
vasttrappen en afdekken van de mest van 100 stuks melkvee per dag 1 man 7% uur
noodig heeft; met behulp van een eenvoudige transporteur kon dit tot 4% wir terug
gebracht worden.

Op grond van deze enquête komt SCHLIECKMANN tot de conclusie
„Betriebswirtschaftliche Bedenken sind völlig unbegründet: das Edelmiszt

Foto D.

LANDW. PRESSE

Fig. 53 Een zgn. Pommritzer mestlcraan.
Met dit werktuig kan men gemakkelijk de hooge meststapels opzetten, die bij de bereiding
van de zgn. „Edelmest" de verliezen tot een minimum beperken.
Aan de ketting waarmee de kruiwagen bevestigd is, zit een touw met haak, die men los
kan trekken om de inhoud van de kruiwagen op de juiste plaats te storten.
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verfahren ist geeignet dem Landwirt in den schweren Kampf seines Daseins
eine wesentliche Hilfe zu sein."

Foto HONCAMP

Fig. 54 Eenvoudige mestsilo.
Een gemakkelijk te maken inrichting voor de stelselmatige bereiding van koude mest
of edelmest, zonder dakbedekking.
Het enorme verschil in uiterlijk tusschen de turfmolmachtige, goed verteerde edelmest
(links) en de gewone stalmest (rechts), waarin het stroo nog maar weinig veranderingen
heeft ondergaan, treedt hier duidelijk naar voren.

Resumeerende kunnen wij zeggen, dat hoewel in zake van de edelmestbereiding het laatst woord nog niet is gesproken, en verder onderzoek zeer gewenscht is alvorens definitieve conclusies te trekken zijn, de volgende punten
wel vaststaan.
I. Door toepassen van microbiologische inzichten is men er in geslaagd
een zeer bruikbare, goed strooibare, humusrijke mest te bereiden, ook zonder
daarvoor kostbare silo's aan te leggen.
II. De verliezen aan organische stof en stikstof zijn ongeveer de helft
van die, welke op de gewone open mestvaalt optreden en ongeveer gelijk aan die
bij de koude mestbereiding.
III. De ammoniak is tengevolge van chemische reacties, die bij de hooge
temperatuur in de mesthoop plaats vinden, grootendeels aan de humusachtige
stoffen vastgelegd; de mest ruikt niet naar ammoniak, met het gevolg: minder
stikstofverlies bij het uitstrooien.
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IV. De stikstof uit de edelmest wordt geleidelijk genitrificeerd en is voor
de plant goed opneembaar; de nawerking is duidelijk merkbaar.
V.
mest.

De mestwaarde van edelmest is merkbaar hooger dan die van koude

VI. Door de hooge temperatuur zijn de bacteriën in de niest grootendeels
gedood, zoodat de mest geconserveerd is en zelfs bij langdurige bewaring in
mestwaarde vrijwel niet achteruit gaat, zoodat men op voorraad kan werken.
VII. De onkruidzaden worden door de hooge temperatuur in de mest
zeker gedood, waardoor vervuiling van het land niet meer voorkomt en tevens
de mogelijkheid is geopend om allerlei afval, loof, wiedsels mede tot mest te
verwerken.
VIII. De hoeveelheid arbeid voor de edelmest bereiding noodig, is grooter
dan die voor de stalmestbereiding.
Kunststalmest
Eerst nadat in de bacteriologische processen, die zich bij de ontleding
van organische stoffen afspelen, een beter inzicht was verkregen, was het
mogelijk geworden om uit stroo alleen, zonder toevoeging van dierlijke uitwerp
selen, een behoorlijk omgezette stalmest te bereiden.
De behoefte hieraan deed zich in het bijzonder gevoelen in de vee-arme
bedrijven waar de grond weinig humus bevat. In Amerika heeft vooral de
champignon-cultuur groote hoeveelheden goed vergane paardemest noodig
welke mest tegenwoordig, tengevolge van cle vervanging van paarden door
mechanische werkkracht, steeds moeilijker te krijgen was. Het gevolg was, dat
men ook daar naar middelen zocht om in deze behoefte te voorzien. Beziet
men de samenstelling van sommige stroosoorten, dan is het duidelijk, dat de
voor een goede omzetting benoodigde voedingsstoffen daarin niet in voldoende
mate aanwezig zijn.
In 100 deelen stroo:

s
Haver
C4erst
Winterrogge
Wintertarwe

0,8
0,8
0,6
0,6

KäO

P2O5

CaO

1,5
1,2
1.0
0,7

0,15
0,18
0,28
0,20

0,38
0,33
0,27
0,28

Het is duidelijk te zien, dat het stroo te weinig stikstof bevat om behoorlijk
te worden omgezet, terwijl ook het phosphorzuur gehalte onvoldoende is.
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Het principe, waarop alle kunststalmestbereiding berust, is de in het
stroo (of ander plantaardig materiaal) ontbrekende voedingsstoffen voor de
microörganismen, aan te vullen en daarna de microbiologische omzettingen
onder goed gecontroleerde omstandigheden te laten plaats hebben. Het oudste
procédé is het door het proefstation Rothamsted gepatenteerde Adco procédé,
waarbij aan het te vergisten materiaal de noodige hoeveelheid water wordt
toegevoegd, stikstof in den vorm van kalkstikstof, phosphorzuur als ruw phosphaa.t, benevens kalk en soms ook wat kali.
De samenstelling van het Adco poeder wisselt al naar gelang van het
materiaal, dat vergist moet worden en bevat 8—9,5 % P205, 0,1—2,2 % K20
en 17—52 % CaO. Het gebruik van kalkstikstof heeft het groote voordeel, dat
hieruit geen vrije ammoniak ontwijkt. Bovendien wordt de ontwikkeling
van de bacteriën gestimuleerd en die van de schimmels vertraagd. Salpeter
is ongeschikt met het oog op denitrificatie, wat tot groote verliezen
aanleiding kan geven, terwijl zwavelzure ammoniak de mest al gauw te zuur
zou maken, terwijl bij het mengen met CaC03, NH3 zou ontwijken.
In plaats van kalkstikstof wordt nog het meest ureum gebruikt, dat in
ieder geval voor de microörganismen een uitstekende stikstofbron vormt en
geen reactieveranderingen veroorzaakt; het nadeel van ureum is, dat dit
zeer snel door ureumbacteriën in ammoniumcarbonaat wordt overgevoerd,
wat tot ammoniakverliezen aanleiding kan geven.
Het stroo dient gehakseld te worden en met de volgende bestanddeelen
innig vermengd te worden (berekend op 100 kg luchtdroog stroo):
1°. 250—300 1 water, dat volledig moet worden opgezogen. Ten einde
een behoorlijke infectie te verkrijgen, wordt het water met wat uitwerpselen,
vergane stalmest of met wat grond uit de omgeving van de mestvaalt vermengd.
(Door sommigen overbodig geoordeeld.)
2°. Men voegt i 700 g X toe, hetzij in den vorm van kalkstikstof (3,5 kg)
of ureum (1,5 kg).
3°.

Phosphaat toe te voegen als Thomasslakkenmeel. (3 kg).

49..

2 kg kalkmergel.

5°.

Eventueel nog 0,5—1 kg kalizout 20 %.

In plaats van het bovenstaande mengsel kan men ook 6 kg Adco poeder
toevoegen, waarvan de kosten hooger zijn.
Men kan nu in hoofdzaak twee bereidingswijzen volgen: de eerste is, dat
men het gehakselde stroo met het water en de ingrediënten goed vermengt,
niet te hoog opstapelt (1 y2—2 m), en verder aan zich zelf overlaat. De tempe
ratuur stijgt tot 65—68° C, de stapel zakt na eenige tijd vanzelf ineen, er loopt
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vrij wat mestwater weg, dat uiterlijk in samenstelling op dat van stalmest
lijkt. Een voordeel van deze methode is, dat als gevolg van de vrije luchttoetreding in de hoop de mogelijkheid bestaat, dat de Azotobacters in samen
werking met de cellulosebacteriën, stikstof, uit. de lucht binden; men heeft
inderdaad meerdere malen een toename van de totale hoeveelheid N gecon
stateerd; dit zijn echter slechts enkele kg hoogstens.
In hoeverre de bereiding van kunststalmest in een bedrijf voordeel kan
opleveren, hangt van verschillende omstandigheden af, in de eerste plaats
van de stroo-prijzen en van de vraag, in hoeverre de betreffende akkers op een
organische bemesting reageeren. In ieder geval is aangetoond, dat ook in veearme bedrijven, indien noodig, een goed werkzame stalmest kan worden bereid,
die in bemestingswaarde niet voor een gewone stalmest behoeft onder te doen.
Een interessante toepassing van het bovenstaande, is de bereiding van kunststalmest
voor de champignoncultuur, welke door HEIN, WAKSMAN, LAMBERT e.a., in Amerika
is uitgewerkt.
Men gebruikt doorgaans daarvoor cultuurbedden, gevuld met goed vergane paardemest.
Het feit, dat de champignoncultuur zich zeer uitbreidde, gepaard aan de toenemende
schaarschte dan de benoodigde mest, deed de genoemde onderzoekers naar ander materiaal
zoeken. Als resultaat van een uitgebreide studie bleek, dat de bijmenging van groen
plantenmateriaal (versch of gedroogd) een noodzaak was om behoorlijke opbrengsten
te krijgen.
Stroo werd gemengd met lucerne-hooi of tabaksstengels en 5 % ammoniumphosphaat
en bevochtigd tot het watergehalte + 70 % was. De temperatuur in de composthoop
rees snel tot 65—70° C en daalde na verloop van een dag of vijf tot plm. 35°; de massa
werd om de 10—14 dagen omgewerkt, waarbij telkens de temperatuur weer omhoog liep.
Na 44 dagen waren de omzettingen zoover voortgeschreden, dat de mest voor het kweeken
van champignons bruikbaar was. Deze werkwijze moet leiden tot groote verliezen aan
organische stof. Het is te verwachten, dat een aantrappen van de compost, nadat de
temperatuur van 60—70° bereikt is, de verliezen aanmerkelijk zou kunnen beperken.
Een mengsel van 70 % stroo, 30 % tabaksstengels en 5 % ammoniumphosphaat gaf
zelfs betere opbrengsten dan de gebruikelijke paardemest.

De verwijdering van stadsvuil langs bacteriologischen weg
De V.A.M. Compost-bereiding te Wijster (Dr.)
De hoeveelheden afvalstoffen, die dagelijks in de groote steden moeten
worden opgeruimd hebben een dusdanige omvang aangenomen, dat bijzondere
maatregelen noodig zijn geworden om deze nieuwe toestand het hoofd te
bieden.
In Italië was Prof. BECCARI er in geslaagd een systeem van behandeling
van stedelijke afvalstoffen uit te werken, dat op bacteriologische principes
berustte, en waarmee o.a. in de stad Florence uitnemende resultaten verkregen
waren. De zgn. fermenteercellen van BECCARI waren oorspronkelijk gebouwd
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van steen of beton met een inhoud van 20 m3. Zij bezaten een dubbele vloer
met rooster ten einde een flinke luchttoetreding mogelijk te maken, en tevens
het af loopende water te kunnen wegvoeren.
In deze fermenteercellen wordt het stadsvuil gestort en als gevolg van de
intensieve bacteriologische omzettingen onder ruime luchttoevoer stijgt de
temperatuur in de cellen binnen een week tot boven 60° C, soms 70° en in be
paalde gevallen zelfs wel tot 80°. Daarna daalt de temperatuur weer langzaam,
doch kan na 8 weken nog 50° bedragen.
Als gevolg van de snelle temperatuurstijging zien wij een even snelle
afwisseling van de microörganismen, die aan de omzettingen deel nemen; de
gewone aerobe bacteriën maken al spoedig plaats voor de thermophile micro
organismen, de coli-bacteriën zijn na 13 dagen reeds verdwenen en met
hen alle niet-sporenvormende ziekteverwekkende microben. De sporenvormende pathogene bacteriën, zooals de miltvuurbacillen, zijn na 23 dagen
onwerkzaam geworden, terwijl de larven van insecten en ander schadelijk
gedierte reeds na 5 dagen gedood zijn.
Deze hooge temperatuur heeft alzoo het enorme voordeel, dat de resulteerende compost praktisch vrij is van parasieten, larven en pathogene bac
teriën. De compost ziet er ten slotte uit als een bruinzwarte, goed strooibare,
massa, die eenigszins aan turfstrooisel doet denken.
Prof. VAN LOGHEM te Amsterdam stelde zich omstreeks 1925 ter plaatse
op de hoogte van het BECCARI-systeem, bouwde zelf eenige fermenteercellen
en verkreeg daarmee even goede resultaten als in Italië.
De aandacht van de directie van de Heide Maatschappij werd op deze
nieuwe mogelijkheid gevestigd, welk lichaam voor de bereiding van compost
bijzondere interesse had, aangezien gebleken was dat de op vele ontginningen
optredende ontginningsziekte door middel van stadscompost te genezen was
en bovendien deze compost een uitstekende meststof en grond verbeteraar was.
Aanvankelijk werd met BECCARI cellen geëxperimenteerd, waarbij bleek
dat niet zoozeer een overvloedige luchttoevoer de beslissende factor was voor
het welslagen van de omzettingen, dan wel een bepaald vochtgehalte van de
massa. Een hoeveelheid van 100—120 1 water per M3 stadsvuil gaf de beste
resultaten. Verder bleek ook, dat het in het geheel niet noodig was om het vuil
in speciaal daarvoor geconstrueerde cellen te vergisten, dit kon evengoed op
een open opslagplaats van bepaalde afmetingen, die echter hoog genoeg moest
liggen om een gemakkelijke afvloeiing van het afloopende mestwater toe te
laten. De bodem werd daarom met draineerbuizen gedraineerd.
De gemeente den Haag bleek bereid aan de uitvoering der plannen mede
te werken, terwijl te Wijster in Drenthe, te midden van ontgonnen heidegronden
een uitermate geschikt terrein werd gevonden om het bedrijf te vestigen.
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Foto

y. A. M.

Fig. 55
Het V. A. M. Compost Bedrijf te W yster (Dr.).
Het Haagsche stadsvuil wordt met vuilnis-auto's in speciaal voor dit doel geconstrueerde
wagons gestort, ten einde naar Drente vervoerd te worden.

Foto V. A. M.

Fig. 56
Het besproeien van de pas gestorte afval.
Zoodra de trein te Wyster is gearriveerd, worden met een druk op een handle de zijkanten
der wagons geopend; het vuil stort in de tusschen de viaducten gelegen vergistingsruimten. Om een behoorlijke omzetting te verkrijgen, moet het materiaal een zekere
hoeveelheid water bevatten; voor dit doel wordt de massa hier besproeid.
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De organisatie van het plan moest o.m. de volgende punten omvatten:
een laadinrichting te den Haag.
spoorwegwagons voor transport, die geheel nieuw ontworpen moesten
worden ;
een inrichting voor het lossen en fermenteeren van het vuil;
het transport naar de fabriek van het gefermenteerde vuil door middel
van bunkerwagens, verbonden aan een kabel zonder eind, welke over een
viaduct door de fabriek loopen.
Zeefinstallaties om alle onbruikbare bestanddeelen te verwijderen.
Voor de afvoer van de compost moest een kanaal worden gegraven van
2,5 km lengte ter verbinding met het Linthorst Homan kanaal.
Er moest een geschikt terrein zijn om de onbruikbare stoffen uit de compost
weg te werken.
De wagons worden op een soort viaduct gereden, 6 meter boven de begane
grond, waarvan er vier stuks naast elkaar liggen op een onderlinge afstand van
18,5 m, terwijl de lengte 250 m bedraagt.
Het vuil wordt nu vanuit de wagons in de ruimten tusschen de viaducten

Foto

Fig. 57

v. A. M.

Het vervoer van het vergiste 'vuil naar de fabriek.

Zoodra het vuil voldoende gefermenteerd is, wordt het met behulp van een verplaatsbare
grijpkraan in bunkerwagens geladen, die aan een staalkabel zonder eind tegen een viaduct
worden opgetrokken en automatisch in de fabriek geleegd worden. Hier komt het vergiste
vuil op schudzeeven en wordt het van alle grove bestanddeelen bevrijd.
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gestort ; langs het viaduct loopt een waterleiding met sproeiers met een capa
citeit van 2000 m3 water per uur, waarmee men het vuil op het gewenschte
watergehalte brengt.
Men laat de massa nu eenige maanden aan zich zelf over; wanneer de
omzetting voltooid is wordt de compost met een kraangrijper in kleine bunkerwagens van 5,5 m3 inhoud gestort en langs de kabelbaan naar de fabriek
gebracht.
Na met behulp van ingenieuze schudzeeven van allerlei grof materiaal, zooals glas, steenen, aardewerk, fietsbanden, ijzerwaren, ketels, potten en pannen
bevrijd te zijn, resulteert een mooie rulle, goed strooibare compost, bruinzwart
van kleur, die zoowel als grondverbeteraar en als meststof zeer bruikbaar is.

Foto V. A. M.

Fig. 58

De aflevering van de compost.

Het vervoer van de compost geschiedt doorgaans per schuit door een speciaal voor dit
doel gegraven verbindingskanaal met het Linthorst-Homan kanaal.
Men lette op het turfmolm-achtige uiterlijk van het product en vergelijke het met oor
spronkelijke vuil.

Het bedrijf te Wijster is het grootste van dien aard in Europa en is een van
de interessantste voorbeelden van de toepassing van betrekkelijk eenvoudige
kennis van microbiologische omzettingen op een zeer urgent probleem van
onze moderne samenleving.
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De biologisch dynamische bemestingsmethode
Onder de methoden van mestbereiding, die op de microbiologische omzet
ting van organisch materiaal berusten, is ook de zgn. biologisch dynamische
bemestingsmethode te rekenen.
Deze bestaat in hoofdzaak hierin, dat men stalmest, wiedsel benevens alle
afval van de boerderij in hoopen composteert; in deze mesthoopen begraaft
men bij een bepaalde stand van de maan enkele zaden van planten, welke
in een koehoorn zijn opgesloten, in de overtuiging dat hiervan zekere, overigens
onbewezen, gunstige invloeden uitgaan. Het land wordt het eerste jaar met
i 10 000 kg van deze goed omgezette compost per ha bemest, wat in het
algemeen voldoende is om een goede opbrengst te verzekeren. Kunstmest
wordt niet of in zeer geringe hoeveelheid gebruikt, omdat de daarmee ge
kweekte planten en zaden voor de gezondheid schadelijk zouden zijn. Het
tweede jaar wordt niet bemest, de mest werkt nog na, zoodat de opbrengsten
meestal nog vrij behoorlijk zijn. Het derde jaar wordt eveneens niet bemest
en het spreekt vanzelf, dat de opbrengsten dan ook onvoldoende zijn. Dit
z.g.n „sukkeljaar" behoort echter bij het systeem en moet als onvermijdelijk
geaccepteerd worden. Het vierde jaar wordt opnieuw met 10 000 kg compost be
mest en de daarop volgende twee jaren het land weer zonder bemesting ge
laten. Het is duidelijk, dat op deze wijze ongeveer 7—8 jaar verloopen, voordat
men tot een definitieve conclusie kan komen. Dat deze bemestingswijze ten
eenen male onvoldoende is om in de behoefte aan voedingsstoffen der gewassen
te voorzien, speciaal wat betreft de stikstof, spreekt vanzelf. In Duitschland,
vanwaar deze methode stamt, is dan ook de toepassing officieel verboden,
alhoewel op aandrang der voorstanders in 1938 een nieuw onderzoek is toege
zegd. De algemeene conclusie is, dat de opbrengsten met deze methode verkregen
aanzienlijk achterblijven bij die, welke men met een verstandige toepassing
der gebruikelijke bemestingsmethoden bereikt, terwijl door verschillende onder
zoekers is vastgesteld, dat van een grootere dieetische waarde der gekweekte
producten niets te bemerken valt, evenmin als van een schadelijke werking
van kunstmest daarop.
Groenbemesting
Alhoewel het oogenschijnlijk een eenigszins wonderlijke indruk maakt,
dat men eerst een heel of een half gewas laat opgroeien ,om het daarna weer
onder den grond te werken ten bate van een volgend gewas, liggen aan deze
sinds eeuwen ingeburgerde praktijk toch een aantal belangrijke feiten ten
grondslag, waaraan zij haar waarde ontleent.
Hiervan noemen we de volgende:
1°. De gratis toevoer van uit de lucht gebonden stikstof.
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2°. De mobiliseering uit den ondergrond van niet onbelangrijke hoeveel
heden voor de gebruikelijke cultuurgewassen onbereikbare K en P verbindin
gen.
3°. De verhooging van het humusgehalte van den grond.
4°. Verbetering van de physische structuur van den grond, gepaard met
een beter waterhoudend vermogen.
5°. Verhoogde activiteit der bodemmicroben.
6°. De vastlegging en nawerking van N, zoowel als P en K ; hierdoor worden
deze stoffen voor uitspoeling behoed en komen geleidelijk ter beschikking
van de plant.
Op enkele van deze punten zullen wij nader ingaan.
De waarde van een groenbemesting wordt zoowel door de hoeveelheid
organische stof bepaald, als door het gehalte aan plantenvoedingsstoffen
daarin vervat.
Deze hoeveelheden zijn echter aan groote schommelingen onderhevig,
als gevolg van verschillen in bodemgesteldheid, klimaat enz. Wanneer dan
ook in de onderstaande tabel cijfers worden gegeven, dan kunnen deze slechts
gemiddelden zijn (ontleend aan diverse auteurs) en ook niet meer dan een
zeer globale indruk geven van de hoeveelheden waar het om gaat.
kg per ha

N

Serradella onderzaai:
groene deelen
wortels

60
8,6
68,6

P2O5

K2O

CaO

Verhouding
bovengrondsche
deelen en
wortels

Droge
stof

15,8
3,3
19,1

56
5,0
61,0

58
6,1
64,1

5,6

2000
357

5,5

3000
546

9

6000
666

Lupinen als
stoppelzaai

111
12
123

18,6
3,5
22,1

57
6,6
63,6

72
7,1
79,1

Lupinen als
hoofdgewas

138
12
150

37,2
3,2
40,4

72
6,3
78,3

114
9,9
123,9

61,5
7,3
68,8

22,8
2,5
25,3

61,5
7,3
68,8

61,5
7,3
68,8

8,4

3500
417

102
16,5
118,5

22,8
3,7
26,5

66
10,6
76,6

6,2

3000
484

Wikken
na gerst

Klaver (witte)
„
(roode)

93
15
108
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De hoeveelheden plantenvoedingsstoffen, die men in den grond brengt
blijken vrij aanzienlijk te zijn en liggen voor de stikstof tusschen waarden
overeenkomende met ruw 340—750 kg zwavelzure ammoniak; voor phosphaat
wisselen deze bedragen tusschen 136 en 285 kg superphosphaat 18 %, terwijl
voor kali de hoeveelheden overeenkomen met 305—543 kg patent-kali 20 %.
Aangezien deze elementen in organische stoffen zijn ingebouwd, spreekt het
vanzelf, dat zij eerst na intensieve microbiologische ontleding ter beschikking
van de plant komen.
Ook is het onvermijdelijk, dat een gedeelte van deze elementen door de
microörganismen tijdelijk aan de circulatie wordt onttrokken, wat in het
bijzonder voor de stikstof, in mindere mate voor de P en in nog mindere mate
voor de K geldt.
Invloed van de groenbemesting op de stikstofhuishouding
Uit het bovenstaande zal het duidelijk zijn, dat de groenbemesting in de
eerste plaats haar waarde ontleent aan de gratis toevoer van vrij veel stikstof
aan de akkers (het enten van vlinderbloemigen, ook al worden ze alleen als
groenbemesters gebruikt, is een vereischte voor het welslagen in alle gevallen,
waarin men niet volkomen zeker is, dat de grond zelf de betreffende bacteriën
in voldoende mate bezit).
Bij het gebruik van niet-leguminosen mist men dit voordeel en het is zeer
de vraag of de overblijvende beperkte voordeelen van humusvermeerdering,
structuurverbetering enz. wel steeds zullen opwegen tegen de onkosten van
zaad, grondbewerking, landderving enz.
Men moet echter daarnevens wel in het oog houden, dat lang niet alle stik
stof, die met de grondbemesters wordt ondergeploegd, aan het gewas ten goede
komt. In het algemeen komt in de eerst volgende oogst niet meer dan 30—50 %
van de stikstof tot zijn recht (het gemiddelde van .16 opgaven van verschil
lende onderzoekers bedraagt 44 %). In de daarop volgende oogst ± 6—10 %.
Volgens LÖHNIS hangt de nawerking ten nauwste samen met de conditie, waarin
de grond verkeert en zij bedraagt op vruchtbare gronden meer dan op arme
gronden. HASELHOFF geeft over het bemestingseffect van de stikstof uit groen
bemesting de volgende cijfers:

Toegevoegd kg N per ha . .
In de oogst van het eerste gewas
Idem in %

Stalmest

Serradella

Erwten
en wikken

Roode
klaver

79,4
22,7
28,6

65,6
27,3
43,2

145,2
38,6
26,6

110,8
33,0
29,8
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Een groenbemesting met roode klaver zou dus overeenkomen met een be
mesting van ongeveer 165 kg zwavelzure ammoniak per ha. In hoeverre de
stikstof tot zijn recht komt, hangt tot zekere hoogte af van de ouderdom van
het gewas; zoo is het in de practijk wel waargenomen dat de N-werking van
klavers grooter is naarmate zij minder verhout zijn (b.v. witte klaver, hopperupsklaver).
De snelheid, waarmee de stikstof uit een groenbemesting vrijkomt hangt
ten nauwste samen met de C : N-ver houding. Naarmate er meer C in zit,
zal de N langzamer vrijkomen. In die gevallen, waarin de toevoer van de
stikstof te groot zou zijn, b.v. bij het onderploegen van een hoofdgewas witte
lupinen (waarbij zelfs tot 300 kg stikstof in den grond terecht kan komen), zou
men een te geile stand van het volgend gewas wellicht kunnen voorkomen,
door het gelijktijdig onderploegen van gehakseld stroo. Doordat hier de
C : N-verhouding grooter is dan 50, zal een gedeelte van de stikstof uit de
groenbemesting gebruikt worden bij de ontleding van het stroo en tijdelijk als
microben-materiaal worden vastgelegd.
Door de cultuur-afdeeling van het Rijkslandbouw Proefstation wordt op
dit gebied een interessante proef genomen op de Proefboerderij te Nieuw
Beerta. Het is een bekend feit, dat na het scheuren van grasland het eerst
verbouwde gewas doorgaans veel te geil staat. Men heeft nu onmiddellijk na
het scheuren een hoeveelheid gehakseld stroo ondergebracht in de veronder
stelling, dat bij de omzetting van dit N-arme stroo de overmaat stikstof uit
de ondergeploegde graszode tijdelijk zal worden vastgelegd en aan het volgende
gewas ten goede zal komen.
Het zou zeer wenschelijk zijn, om met deze in Amerika toegepaste
methode ook in ons land meerdere goed gecontroleerde praktijkproeven op
te zetten, te meer, omdat van de stikstof van de groenbemesting in het alge
meen toch nog een vrij groot percentage verloren gaat. De kans bestaat, dat
men dit door maatregelen als de hierboven genoemde tot geringer afmetingen
zou kunnen brengen. Men bereikt hiermee tevens, dat de overmaat stikstof
niet uitspoelt en men dus voor de volgende oogsten een grootere nawerking
kan verwachten.
Men zou een dergelijk effect wellicht ook kunnen bereiken door gehakseld
stroo, kaf e.d. onder te ploegen voor het zaaien van de groenbemestingsgewassen,
mits dit een vlinderbloemig gewas is; eventueel kan men voor dit doel het
voorgewas hoog afmaaien en de stoppel laten staan.
De vlinderbloemigen n.l. ondervinden geen nadeel van de aanwezigheid
van organisch materiaal met een groot C : N quotient en men bereikt het
voordeel, dat wanneer men het gewas tot het voorjaar op het veld moet laten
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staan, een deel van de stikstof, die anders zeker zou uitspoelen, door de
door de microörganismen kan worden vastgelegd.
Invloed van de groenbemesting op het humusgehalte van den grond
Aangezien de hoeveelheid humus, die uit een groenbemester ontstaat,
een belangrijk aandeel heeft in het nuttige effect, dient men aan deze zijde
van het probleem de noodige aandacht te schenken.
De bacteriologische omzettingen, welke tot stand komen in jonge, betrek
kelijk weeke en weinig verhoutte plantendeelen zijn zoo intensief, dat het te
verwachten is, dat van dergelijke materialen weinig overblijft en zij geen ge
schikte grondstoffen voor humusvorming zijn. Uit dien hoofde zal men aan de
ouderdom van het onder te ploegen materiaal de noodige aandacht moeten
schenken; naarmate de planten weefsels ouder zijn, bevatten zij meer cellulose,
zijn zij sterker verhout en de ligninen, welke voor de humusvorming van groot
belang zijn, vormen een grooter deel van het totale materiaal. Daar tegenover
staat, dat sterk verhoutte plantendeelen zooals b.v. maisstoppels, voor micro
organismen moeilijk aantastbaar zijn en in sommige gronden zelfs na twee
jaar nog terug te vinden zijn. Ook doordat in de jonge planten de C : N ver
houding kleiner is, wat een sneller ontleding in de hand werkt, zien we dat de
ouderdom van de planten van grooten invloed is op de snelheid, waarmee
de in het materiaal aanwezige stikstof in ammoniak en nitraten wordt omgezet.
Zoo vermeldt BAL, dat de stikstof uit 2 weken oude planten binnen 8 weken
voor 56—78 % in nitraat was overgevoerd, terwijl wanneer dezelfde planten
bij het onderbrengen 12 weken oud waren, in dezelfde tijd slechts 1—13 %
was omgezet.
In het algemeen kan men wel zeggen, dat hoe ouder het gewas des te lang
zamer zullen de in het materiaal aanwezige voedingsstoffen worden vrijgemaakt
en des te meer zal men er in den vorm van humus van overhouden.
Over hetgeen er van een groenbemesting overblijft, moet men echter
geen al te hooge verwachtingen koesteren; sommige onderzoekers zijn zelfs
tot de conclusie gekomen, dat de groenbemesting zonder meer niet in staat
is om het humusgehalte van bepaalde gronden op peil te houden, laat staan
te verhoogen. Zoo werd geconstateerd, dat in een akker, waarin gedurende
20 jaar de heele oogst aardnooten was ondergeploegd, het humusgehalte
met 11 % was gedaald, overeenkomende met 2500 kg humus in het totaal;
op het gedeelte, waar men de bovengrondsche deelen had verwijderd, bedroeg
het verlies 0,24 % overeenkomende met 5350 kg. Van de ondergeploegde
oogst was dus in die 20 jaren slechts 2850 kg humus overgebleven, hetgeen
maar 6,5 % bedraagt van al de organische stof, die er in gebracht was.
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Daartegen maakt CHRISTENSEN melding van een proef, waarbij door op
name van lupinen in het bouwplan het humusgehalte van den grond na verloop
van 30 jaar was vermeerderd met 7000—12000 kg, d.i. met 0,3 tot 0,5 %.
Uit deze gegevens blijkt wel, dat men zelfs in het gunstigste geva.l met behulp
van groenbemesting het humusgehalte van den akker slechts binnen enge
grenzen kan verhoogen.
Dat deze opgaven zoo uiteenloopen kan voor een deel veroorzaakt worden door
verschillen in grondsoort en bodemstruktuur, beide factoren die ongetwijfeld
een zeer groote invloed uitoefenen op het nuttig effect van een groenbemesting.
Een andere factor, die een groote invloed uitoefent op de waarde van een
gewas als groenbemester, is de aard en omvang van het ivortelstelsel.
Een diep wortelend gewas, ook al is het geen leguminose, is in staat de
planten voedingsstoffen uit diepere lagen, binnen het bereik van meer opper
vlakkig wortelende gewassen te brengen, wat in het bijzonder geldt,
wanneer de groenbemester in zijn geheel wordt ondergeploegd. Speciale aan
dacht verdienen in dit verband de zgn. micro-elementen als Mn, Bo, Cu, die
soms in geringe hoeveelheden in den bodem aanwezig zijn en door sommige
groenbemesters uit den ondergrond naar boven gebracht kunnen worden.
Een tweede factor is de omvang van het wortelstelsel; het is gebleken, dat er
in dit opzicht groote verschillen bestaan. KÖNEKAMP vond bijv., dat lucerne
en rolklaver in de eerste 5 maanden van hun groei rond viermaal zooveel
wortelsubstantie maken als bovengenoemde deelen; bij witte klaver is het
juist het omgekeerde geval, waar zeven maal zooveel groene deelen worden
gevormd als wortels.
Aan het bezwaar van groenbemesting, dat men de eene oogst voor de
andere opoffert, wat een oneconomische wijze van doen is, zou men door
toepassing van gewassen met een omvangrijk wortelstelsel tot zekere hoogte
tegemoet kunnen komen.
Een in dit opzicht veel belovend gewas is de zgn. Morsöklaver, die naast
goede klaveropbrengst tevens een veel omvangrijker wortelstelsel voortbrengt
dan de witte of roode klaver en waarmee men in Denemarken, waarvan zij
afkomstig is, in Duitschland en ook in de Wieringermeer zeer goede resultaten
verkregen heeft. Ook de witte lupinen beschikken over een omvangrijk wortel
stelsel dat een 100—150 kg stikstof bevat, echter dik en sterk verhout is,
waardoor het niet gemakkelijk ontleedt. Het belang van dergelijke gewassen
is, dat de ondergrondsche opbrengst zoo groot is, dat men zonder aan de groenbemestingswaarde veel schade te doen het groen zelfs voor een deel kan op
voeren. Bij lucerne en rolklaver is dit zeker het geval, bij witte- en incarnaatklaver, Serradella als onderzaai, dient het geheele gewas ondergeploegd te
worden, wil men van een goede groenbemesting verzekerd zijn.
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Aangezien een gaaf wortelstelsel in den grond, ook na het afsnijden van de
bovengrondsche deelen, ongetwijfeld nog eenigen tijd levend blijft en voor de
microörganismen in dien toestand slecht aantastbaar is, kan het met het oog
op het behoud van de eventueel vrijkomende voedingsstoffen van voordeel
zijn het wortelstelsel zoo lang mogelijk intact te houden en zoo laat mogelijk
onder te ploegen.

De tijd van onderploegen in verband met de werkzaamheid der microorganismen
Tenslotte zij er nog op gewezen, dat aangezien de temperatuur een groote
invloed uitoefent op de microbiologische omzettingen, het niet onverschillig
is in welk deel van het jaargetijde het gewas wordt ondergeploegd. We hebben
reeds gezien, dat niet alle microbiologische omzettingen even gevoelig zijn
in dat opzicht; bij 5—7° bijv. is de nitrificatie vrijwel stilgezet, de ammonificatie daarentegen en de cellulose omzetting hebben bij die temperatuur nog
een meetbare snelheid. Het vroeg onderploegen van een groenbemester zal
dus tengevolge hebben, dat een groot deel van de plantenvoedingsstoffen
reeds voor den winter gemineraliseerd is, de stikstof genitrificeerd is en gedu
rende de wintermaanden aan uitspoeling blootstaat, speciaal op de lichtere
gronden. Dit geldt in mindere mate voor zware gronden, waar het bodem
complex de plantenvoedingsstoffen sterk adsorbeert zoodat het op dergelijke
gronden vaak aan te bevelen is, de groenbemesting in het najaar onder te
ploegen. (Zie onderstaande tabel.)
Het veelvuldig geconstateerde verschijnsel, dat winterrogge in veel mindere
mate profiteert van de groenbemesting dan aardappels, vindt een gereede
verklaring in het feit, dat voor rogge de akker vroegtijdig klaar moet zijn,
de groenbemesting wordt eind Augustus begin September ondergeploegd,
terwijl de grond nog tamelijk warm is en de bacteriologische omzettingen
snel tot een volledige mineralisatie van de voorkomende voedingsstoffen voeren,
die dus gedurende de heele winter en het vroege voorjaar aan uitspoeling
bloot staan.
Bij aardappels kan laat worden ondergeploegd, eventueel na den winter,
de omzettingen verloopen minder intensief, de waardevolle bestanddeelen
staan minder aan uitspoeling bloot en het gewas heeft er belangrijk meer
voordeel van.
Uit onderstaande tabel blijkt duidelijk, dat de tijd van onderbrengen
een zeer belangrijke invloed op de opbrengst kan uitoefenen en het effect
tevens afhankelijk is van de betreffende grondsoort.
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Aardappels
Bieten
kg per ha kg per lia
A.

Op iets leemhoudende zandgrond:
Zonder groenbemesting
Lupinen in de herfst ondergeploegd
Lupinen in het voorjaar ondergeploegd
B. Op lös-leem:
Erwten, boonen, wikken in de herfst ondergebracht. .
Idem in het voorjaar ondergebracht

48 700
80 400
85 900

7 400
15 200
21 000

44 700
42 600

103 300
97 400

In die gevallen, waarin het raadzaam is. de groenbemesting eerst in het
voorjaar onder te ploegen, blijft dan het gewas al dan niet gemaaid of gerold
op het veld liggen. Het hoeft geen betoog, dat hierdoor de uitspoeling van een
deel der kostbare plantenvoedingsstoffen in de hand wordt gewerkt. Men zou
dit vrijwel geheel kunnen voorkomen door het betreffende gewas, na het maaien,
met stroo, zoo noodig voedingszouten en wat aarde te composteeren, op de
zelfde wijze als bij edelmest aangegeven. Het composteeren van groenmest
is een, in Japan en China, gebruikelijke methode. In hoeverre bij toepassing
van deze werkwijze in ons land de meerdere kosten tegen de voordeelen zouden
opwegen, zou door praktijkproeven moeten worden uitgemaakt.
Wanneer het gewas dit toelaat lijkt het voorloopig practischer om de
groene deelen te ensileeren of in te kuilen, op te voeren en daarna de stalmest
op het land te brengen.
HOOFDSTUK VIII
Bodembacteriën en plantengroei

Uit het voorgaande zal het duidelijk zijn, dat de mieroörganismen de
ontwikkeling der gewassen op zeer verschillende wijzen kunnen beïnvloeden.
De planten, die in hoofzaak organische bemesting ontvangen, zijn voor
hun voeding direct afhankelijk van de activiteit van de mieroörganismen.
Hetzelfde geldt voor de bemesting met kalkstikstof en ureum en tot op zekere
hoogte met zwavelzure ammoniak, alzoo in alle gevallen, waarin de stikstof
in een vorm wordt gegeven, welke voor de plant niet of moeilijker opneembaar
is dan het nitraat, waarin uiteindelijk alle stikstofverbindingen door bacteriën
worden overgevoerd.
In het volgende zullen wij echter zien, dat er ook nog andere mogelijk
heden zijn, waarbij de microben een belangrijke rol spelen. Daarnaast wijzen
wij op de invloed, die bacteriën en schimmels kunnen hebben op de bewegelijk-
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heid van het mangaan in den bodem, in dien zin, dat bij zwak alcalische reactie
het mangaan door deze microörganismen wordt neergeslagen, met als gevolg
mangaangebrekverschijnselen bij de planten, (veenkoloniale haverziekte).
Onder omstandigheden, waarbij reductie mogelijk is, (hoog watergehalte) wordt
het mangaan spoedig in oplossing gebracht.
De bacteriologische reductieprocessen oefenen tevens een groote invloed
uit op de bewegelijkheid van het ijzer in de bodem, wat eenerzijds kan leiden
tot een zoo groote overmaat van ijzer, dat de planten ziek worden (zwart in
de haver), anderzijds indirect de planten nadeelig kan beïnvloeden, doordat
het in oplossing gebrachte ijzer, het phosphaat meer of minder vastlegt en
aan de plant onttrekt. In het volgende zullen enkele dezer processen en het
belang, dat zij voor de landbouw hebben nader worden besproken.
Het is de vraag of behalve de hier genoemde bacteriologische processen, die alle
direct of indirect met de voedselvoorziening van de plant in verband staan, de micro
örganismen ook op andere wijzen de plantengroei kunnen bevorderen. Het zal echter
duidelijk zijn, dat wanneer de plant behoorlijk is voorzien van goed opneembare mest
stoffen, de rol der bacteriën tot een minimum beperkt is. Of een grond, welke met chili
bemest wordt, al of niet nitrificeerende bacteriën bevat, doet aan de plantengroei niets af.
De aan- of afwezigheid van bacteriën en schimmels in den grond, heeft men o.a. ook
met de kruimelstructuur in verband gebracht. Gezien het feit, dat de totale hoeveelheid
microbenmateriaal in een goede bouw voor doorgaans niet boven 0,01 % à 0,02 % uitstijgt,
terwijl bovendien door sterilisatie de kruimelstructuur niet verandert, is het niet waar
schijnlijk, dat de kruimelstructuur rechtstreeks door de aan- of afwezigheid van de microben
wordt beïnvloed.
Voor een goede kruimelstructuur is een behoorlijke verzadiging van het bodemcomplex
met Ca-ionen noodig, evenals een zeker percentage humus, waarmee de bodemdeeltjes
omhuld zijn en. dientengevolge meer of minder aaneen bakken.
In dit verband kan men wel een indirecte werking van de bacteriologische omzettingen
verwachten; het koolzuur, dat daarbij geproduceerd wordt zal ongetwijfeld medewerken om
koolzure kalk in het oplosbare Ca (HC03)2 over te voeren, waardoor de concentratie van de
Ca-ionen in het bodemvocht wordt verhoogd, wat een gunstige werkingop de structuurheeft.
Ook heeft somtijds de meening post gevat, dat geregelde organische bemesting op
de meeste gronden noodig is om de bodembacteriën behoorlijk van voedsel te voorzien;
dit is eveneens onjuist, aangezien de meeste cultuurgronden de noodige bacteriën bevatten
en deze zich onmiddellijk sterk vermenigvuldigen, zoodra de omstandigheden voor hun
ontwikkeling gunstig zijn.
Een uitzondering hierop maken maagdelijke gronden, pas ontgonnen heidegrond
of wellicht ook zeer zure gronden direct na de bekalking, in welke gevallen de toediening
van stalmest, compost e.d. wel eens noodig kan zijn om bacteriën in den grond te brengen.
Bacteriënpreparaten voor het enten van den grond, zooals men die soms ziet aangeprezen
(niet te verwarren met entstof voor de leguminosen), zijn vrijwel zonder uitzondering
waardeloos gebleken.

Het is niet mogelijk de invloed van bacteriën op de plantengroei te bestudeeren, tenzij men over de middelen beschikt, de planten ook bij afwezigheid
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van de betreffende bacteriën te laten groeien. Deze zgn. steriele cultuur heeft
aantal van onderzoekers heel wat hoofdbrekens gekost en eerst in de laatste
jaren is men erin geslaagd methodes te vinden, die ons in staat stellen,
de cultures enkele weken soms maanden steriel te houden en waarvan we in het
volgende een enkele zullen bespreken.
De steriele cultuur van hoogere planten
Hierbij kan men twee wegen inslaan, n.l. of de heele plant, zoowel wortels,
als bladeren, steriel houden of alleen het wortelselsel steriel houden en de
bladeren gewoon aan de lucht blootstellen. De eerste methode is het een
voudigste, doch heeft het groote nadeel, dat de planten in een afgesloten
ruimte moeten groeien, waar de verdamping belemmerd is, het koolzuurgehalte van de lucht moeilijk constant te houden is, terwijl bovendien bij
bestraling door de zon de temperatuur veel te hoog wordt. Alleen voor kleinere
planten, liefst waterplanten is deze methode bruikbaar. De tweede methode
heeft het nadeel, dat het infectie gevaar daarbij veel grooter is, het voordeel
is echter, dat de bovenaardsche deelen zich onder natuurlijke omstandig
heden kunnen ontwikkelen.
In principe komt de methodiek hierop neer:
De zaden worden met 1 % Germisanoplossing gedurende plm. twee uur
gesteriliseerd, waarbij af en toe luchtledig wordt gezogen om de vloeistof
ook in de kleinste holtes te doen doordringen. Elk zaadje wordt in een buisje
met steriel vochtig zand te kiemen gezet en als gebleken is, dat de kieming
normaal verloopt, overgeplant in daartoe bestemde potten.
Om te voorkomen, dat de wortels van het plantje geïnfecteerd worden,
wordt het zand bedekt, met een laagje geraspte kurk. Dit materiaal werkt als
een filter, waar de plant gemakkelijk doorheen kan groeien, terwijl de microorganismen er door worden tegengehouden. Schimmels zouden echter op den
duur hier nog wel doorheen komen en om dat te voorkomen is de kurk gemengd
met een kleine hoeveelheid zilverpoeder, dat de eigenschap heeft om alle
microörganismen te dooden, terwijl de plant er geen schade van ondervindt.
Om te voorkomen, dat de kurkdeeltjes water opzuigen, zijn ze bovendien
met een laagje paraffine bedekt; voor hetzelfde doel wordt soms onder dat
kurklaagje nog een laagje geparaffineerd zand aangebracht.
Uit nevenstaande figuren ziet men schematisch de inrichting van een
zandcultuur en een water cultuur. Met behulp van deze methode is het mogelijk
het gedrag van de plant te bestudeeren bij afwezigheid van microörganismen
terwijl men dan tevens kan nagaan, welke gevolgen de infectie met bepaalde
bacteriën of schimmels op de groei van de plant heeft.
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Fig. 59

De nieuwe methodiek van schrijver dezes voor de steriele cultuur van hoogere
planten in watercultures.
Het steriele en gekiemde zaadje wordt op het draadnetje gebracht onder in de glazen
buis b. Dan worden er wat glazen kogeltjes op gestort en worden alles eenige dagen met
een wattenprop afgesloten.
Zoodra de kiem tegen de watten aangroeit, wordt deze verwijderd en een laagje ƒ, van
steriel, geparaffineerd kurkvijlsel aangebracht, dat als bacteriefilter dienst doet; hierop
komen eenige centimeters van hetzelfde materiaal, doch nu met zilverpoeder gemengd,
waardoor het naar binnen groeien van bacteriën en schimmels voorkomen wordt h.
is een laagje verzilverd kwarts, waardoor het kurkvijlzel aangedrukt wordt. De plant
groeit door dit losse materiaal gemakkelijk heen, terwijl het wortelstel steriel blijft. De
buis d dient voor toevoer van de voedingsoplossing.
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Fig. 60 Steriele zandcultuur.
De methodiek is in hoofdzaak dezelfde als bij de watercultuur; b is een laagje geparaffineerd
zand, waardoor het contact met de onderliggende natte zandlaag verbroken is en geen
water omhoog kan stijgen. Hiermee is ook het luchtgat van de pot afgesloten. De kiezel
steentjes dienen voor de gelijkmatige verspreiding van de voedingsvloeistof. De pot
moet geglazuurd zijn; beter is het om geëmailleerde Mitscherlich-potten te gebruiken.

153
1.

De invloed van de bodembacteriën op de phosphaatopname door de plant

Dat bij de phosphaat-huishouding in den grond de microben een belangrijke
rol vervullen, heeft in het algemeen veel minder de aandacht getrokken,
dan het feit, dat zij bij de kringloop van de stikstof een onmisbare schakel
zijn. Dit neemt niet weg, dat de kringloop van de phosphor zonder mede
werking van microörganismen niet denkbaar is. Het is daarom wenschelijk
een oogenblik stil te staan bij de verschillende punten, waar de microörga
nismen in de phosphaatkringloop ingrijpen.
Daarbij zijn twee mogelijkheden te onderscheiden, n.l. het phosphorzuur
wordt vanuit gecompliceerde verbindingen overgevoerd in eenvoudiger, waar
bij het tenslotte in het bodemvocht oplost, of wel oplosbare assimileerbare
phosphaten worden in een niet assimileerbare vorm overgevoerd. Beide pro
cessen verloopen naast elkaar en het hangt van verschillende omstandigheden
af, welke van de twee de overhand zal hebben. Beschouwen we eerst enkele
mogelijkheden, waarbij phosphaat in het bodemvocht in oplossing kan gaan.
I. Organische P verbindingen van plantaardige of van dierlijke oorsprong,
zooals phosphatiden, nucleoproteïden, phvtine e.d. worden door de microben
gemineraliseerd, d.w.z. geheel afgebroken, waarbij tenslotte koolzuur en op
losbare phosphaten als eindproducten ontstaan.
II. Anorganische onoplosbare P verbindingen worden door de microben
in oplossing gebracht door wat men zou noemen de biologische verweering
der mineralen. Dit kan op verschillende manieren:
a. door het uitgeademde koolzuur, (wat ook door wortels alleen geschieden
kan bij afwezigheid van bacteriën);
b. door tusschenkomst van organische zuren, zooals azijnzuur, boterzuur,
melkzuur, die bij de microbiologische omzettingen van koolhydraten ontstaan
kunnen.
c. door anorganische zuren, welke kunnen ontstaan, zoowel bij de nitrificatie van ammoniumverbindingen als bij de oxydatie van zwavel en zwavel
houdende verbindingen.
Daartegenover staan die processen, waarbij phosphaat uit het bodemvocht
wordt neergeslagen of verdwijnt; hiervan noemen wij:
1°. De microbiologische phosphaatvastlegging. Voor hun groei hebben de
microörganismen phosphaat noodig, wat zij aan de omgeving onttrekken,
(bacteriënmateriaal bevat gemiddeld ongeveer 4—5 % P205 berekend op droge
stof).
2°.

Bacteriologische processen, waarbij alcalische stoffen worden gevormd
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(ammoniakvorming uit eiwitten, denitrificatie, ontleding van de zouten van
anorganische zuren) kunnen de pliosphaten in minder oplosbare vormen over
voeren.
3°. Indirect kan door de producten, die bij sommige bacteriologische
reductieprocessen worden gevormd, in de eerste plaats oplosbare ijzer- en
mangaanverbindingen, phosphaat worden vastgelegd.
4°. Tenslotte bestaat de kans ook, dat in sterk gereduceerde gronden, de
phosphaten gereduceerd worden, wellicht zelfs tot het gasvormige PH3;
alhoewel de omstandigheden van strenge anaerobie hiervoor vereischt, zelden
in een bouwvoor zullen voorkomen, is dit ongetwijfeld een interessante moge
lijkheid.
Enkele van de belangrijkste der bovengenoemde processen zullen beknopt
worden besproken.
Mineralisatie van organische phosphorverbindingen
Aangezien de organische stof, die in den grond aanwezig is, steeds een zeker
percentage P bevat, laten zich meerdere gevallen denken, waarin deze or
ganische P-ver bindingen van overwegend belang zijn. Dit organische deel
bedraagt in doorsnee tusschen 26 en 43 % van de totaal in den grond aanwezige
P-ver bindingen; in de eerste plaats noemen wij de stoppel- en wortelresten van
de vorige oogst, welke vrij belangrijke hoeveelheden P205 kunnen bevatten
zooals uit de onderstaande aan STOKLASA ontleende opgaven kan blijken.
Aanwezig per ha in de stoppelresten van:
rogge . . .

30 kg P203

tarwe. . .

29 „ P205

roode klaver

62 „ PA

lucerne . .

53 „ PgOj

Deze hoeveelheden komen overeen met 180—390 kg superphosphaat
(16 %) en het zal duidelijk zijn, dat de mineralisatie van dit phosphaat voor de
groei van de gewassen een factor van beteekenis is.
De phosphorverbindingen in de stalmest komen grootendeels voor in de
vorm van oplosbare organische verbindingen en wel in hoeveelheden van 75—
92 %, tegenover 7—21 % in anorganische vorm. Hier zullen dus de bodem
bacteriën eveneens een belangrijk aandeel hebben in de mobilisatie van het
phosphorzuur. Ook met de groenbemesting kunnen belangrijke hoeveelheden
phosphorzuur geheel in organische vorm in den bodem terecht komen.
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Alleen in bovengrondsche deelen per ha:
Lupinen als hoofdgewas verbouwd

35 kg P205

Serradella

22 „ PA

Lucerne

50—60 „ P205

Klaver

27—30

P205

Volgens verschillende onderzoekers zou een gedeelte van het in den grond
voorkomende phosphorzuur aan het humuscomplex zijn gebonden, hetzij che
misch of ook wel adsorptief. Dit phosphorzuur is niet direct aantoonbaar met
de gewone reactie (Magnesia—mixtuur) en wordt dit eerst na behandeling
met sterk salpeterzuur, zoodat het niet te verwachten is, dat ook dit phos
phorzuur door microörganismen moet worden vrijgemaakt.
Tenslotte bevatten de micro-organismen zelf een zekere hoeveelheid P205,
meestal in de vorm van phosphor-eiwitverbindingen (nucleoproteïden). De
asch van sommige bacteriën (azotobacters en andere) kan tot 50 % P.205
bevatten; de totale hoeveelheid phosphaat der microörganismen in den bouwkruin is echter zoo gering, dat de hoeveelheid phosphaat in hun lichamen
vastgelegd van ondergeschikt belang is, uitgezonderd onmiddellijk na de
bemestingen met organische stoffen, waarbij tijdelijk een deel van het bodemphosphaat biologisch kan worden vastgelegd op dezelfde wijze, als dit bij
stikstof het geval is. Quantitatieve onderzoekingen, waaruit men een indruk
kan krijgen van de bedragen, waarom het hier gaat, zijn echter niet verricht.
Deze organische phosphorverbindingen, waarvan er meerdere direct uit den
grond geïsoleerd zijn, laten zich in drie groepen onderbrengen, de reeds ge
noemde nucleoproteïnen, de Phosphatiden, in hoofdzaak lecithine( 9,4 %
P205) en de phytine (7—9 % P.) Al deze verbindingen worden door micro
organismen overgevoerd in C02 en H3P04. De Japansche onderzoeker Aso
vond in een door hem onderzochte grond een hoeveelheid lecithine overeen
komende met ongeveer 144 kg per ha.
Door STOKLASA werd de ontleding van lecithine met reincultures van enkele
bacteriën onderzocht, waarbij bleek dat in 2 maanden bij 28—30°, 64,5—68 8 %
van het in lecithine aanwezige P205 werd vrijgemaakt. Hiervan werd echter
bijna de helft weer vastgelegd in bacteriënsubstanties.
Door nauwgezette studies met behulp van steriele cultures is echter komen
vast te staan, dat verschillende planten o.a. mais in staat zijn om sommige
organische P-verbindingen als zoodanig direct op te nemen; hiervan zij ge
noemd, phytinezuur, nucleïnezuur, glycerine-phosphorzuur en saccharosephosphorzuur.
Het spreekt vanzelf, dat in die gevallen de rol, die de microörganismen
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bij de phosphaatopname van de plant vervullen, beperkt wordt tot moeilijk
opneembare organische phosphaten; daarbij moet men echter in het oog houden,
dat al de genoemde verbindingen steeds voorkomen in het binnenste van de
plantaardige en dierlijke weefsels en dat in ieder geval de samenhang dier
weefsels door microörganismen verbroken moet zijn en de plant toch weer
indirect van hun werkzaamheid in dezen afhankelijk is.
De ontsluiting van onoplosbare anorganische phosphorverbindingen door
microörganismen
De vroeger veel verbreide opvatting, dat het de wortelsecreties van de
hoogere planten zijn, die de belangrijkste rol spelen bij het oplossen van
bodemmineralen, heeft meer en meer plaats moeten maken voor de aanname,
dat het in de eerste plaats de microben zijn, die deze oplossing tot stand
brengen. Door de aardige proeven van FEED en HAAS, waarbij gepolijste
marmerplaten schuin in cultuurpotten met kwartszand werden ingegraven,
werd overtuigend aangetoond, dat de etsing, die vlak onder de wortels van

Foto FRED en HAAS

Fig. 61

De oplossende werking van bacteriën rond de wortels.

Gepolijste, marmeren platen, welke schuin in cultuurpotten waren ingegraven, na ver
wij dering . van de wortels der planten.
Links steriel, rechts geïnfecteerd. Het is duidelijk dat alhoewel de wortels alléén het
marmer hier en daar plaatselijk oplossen (links) de etsing in tegenwoordigheid van micro
organismen veel duidelijker en omvangrijker is (rechts).
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de erwten in het marmer optrad, veel geringer was in steriele cultures, dan in
cultures, die met verschillende bacteriën geinfecteerd waren (zie afbeelding).
Ook door andere onderzoekers was reeds de aandacht gevestigd op het feit,
dat vlak rond de wortels van verschillende planten, in de z.g.n. Rhizospheer
veel meer bacteriën, schimmels en actinomyceten zaten dan in den grond op
eenigen afstand van de wortels. Deze microben leven van de wortelsecreties,
welke kunnen bestaan, zoowel uit suikers, als uit stikstof houdende verbindingen;
dientengevolge is hun aantal vlak rond de wortels 8—16 maal zoo groot als
elders en men heeft in enkele gevallen, vooral tegen het eind van de groei
periode, in de rhizospheer wel 280 maal zooveel bacteriën gevonden, als in
den omringenden grond. Dat onder deze omstandigheden de microben, zoowel
door het uitgeademde koolzuur, als door de productie van organische zuren
in de oplossing der bodemmineralen een zeer werkzaam aandeel kunnen hebben,
is vanzelfsprekend.
Het lag dan ook voor de hand, eens na te gaan, wat er gebeurde, wanneer
planten in een steriel milieu worden opgekweekt met verschillende moeilijk
opneembare anorganische phosphaten als P bron en dit te vergelijken met
geheel analoge proeven, waarbij het cultuurzand geinfecteerd was geworden.

Foto auteur.

Fig. 62

De i:

van bacteriën en schimmels op de phosphaatopname bij haver.

Nos. 9 en 10. Steriel kwartszand met calciumphosphaat als P bron, bij alcalische bemesting.
De planten kunnen het phosphaat niet zelfstandig opnemen en verkommeren.
Nos. 11 en 12. Als vorige, doch geënt met 1 % van een goede tuingrond. Door de microben
wordt het phosphaat in oplossing gebracht en de planten groeien weer normaal.
Nos. 1 en 2. Steriel kwartszand met marocco-phosphaat; dit phosphaat is voor haver
onder deze omstandigheden onopneembaar.
Nos. 3 en 4. Als 1 en 2, doch nu met 1 % grond geïnfecteerd. De planten staan wel iets
beter, doch het is duidelijk dat ook nu het phosphaat, ondanks de hulp van schimmels
en bacteriën, voor de haver onopneembaar is.
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De proeven, hierover aan de Microbiologische Afdeeling van het Rijkslandbouw Proefstation verricht, toonden overtuigend aan, dat de bacteriën
een zeer gunstige invloed op de phosphaatopname van verschillende planten
kunnen uitoefenen, wat vooral bij haver sterk naar voren kwam.
Niet alleen blijkt, dat de planten beter groeiden en meer opbrachten, maar
tevens zien we in onderstaande tabel, dat zoowel het phosphaatgehalte van
de droge stof, als de totaal opgenomen P205 per plant in de geïnfecteerde
potten, duidelijk hooger is dan in de steriele.
Invloed infectie op phosphaat-opname bij liaver I
Opbrengst
gr. per pot

Mgr P205

Blanco. . .
Beendermeel steriel
geïnfecteerd

2,0
4,0
12,4

2,1
51,0
75,2

Ca3P208

steriel
geïnfecteerd

3,4
10,0

36,3
80,0

CaHP04

steriel
geïnfecteerd

3,1
8,9

28,0
65,9

Algiers
phosphaat

steriel
geïnfecteerd

2,5
5,4

2,5
18,7

Marocco
phcsphaat

steriel
geïnfecteerd

2,5
5,9

5.6
6.7

Invloed infectie op phosphaat-opname bij haver II
Opbrengst
gr. per pot

Mgr P205

% PA

Blanco

steriel
geïnfecteerd

9.6
7.7

21,0
15,7

0,219
0,223

Marocco
pho3phaat

steriel
geïnfecteerd

9,6
8,4

22,1
22,0

0,232
0,262

Beendermeel

steriel
geïnfecteerd

16,5
24,7

143,5
235,4

0,862
0,967

CaHP04

steriel
geïnfecteerd

17,5
25,5

225,7
336,9

1,285
1,317

Ca3P208

steriel
geïnfecteerd

21,1
23,0

173,8
290,0

0,863
1,261

KH2PO4

steriel
geïnfecteerd

20,6
21,8

232,6
296,1

1,135
1,392

Ferrophosphaat steriel
geïnfecteerd

13,0
10,6

40.0
34,0

0,302
0,321
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Interessant was het feit, dat een van de steriele potten, welke een opvallend
goede groei vertoonden, sterk geïnfecteerd bleek met een bacterie, die in staat
was om ook in vitro phosphaat tot oplossing te brengen, in tegenstelling
met de overige potten, waar de groei achterlijk was en het wortelstelsel steriel
was gebleven (zie nevenstaande foto's).
Andere planten daarentegen, zooals de snijmoes, bleken in staat om zich in
steriel milieu met tricalciumphosphaat, beendermeel en zelfs met Maroccophosphaat, geheel zelfstandig in hun phosphaatbehoefte te voorzien.

Foto auteur

Fig. 63

Wortelbacteriën, welke phosphaat oplossen.

Enkele stukjes wortels, afkomstig uit de geïnfecteerde havercultuur van vorige de proef,
werden op een voedingsbodem gelegd, waarin Ca-phosphaat is neergeslagen.
Rechts uitde steriele cultuur, het witte precipitaat van calciumphosphaat blijft onveranderd.
Links uit de geïnfecteerde cultuur, de bacteriën rond de langste wortel lossen het phos
phaat op. (Op sommige plekken wordt het weer neergeslagen).
In dit verband interesseert ons ook de waarneming te velde, dat op pas ontgonnen
heidegronden, niettegenstaande deze gronden zuur reageeren, een superphosphaatbemesting in het eerste jaar doorgaans betere haveropbrengsten geeft, dan een bemesting
met Thomasslakkenmeel. Na eenige jaren in cultuur geweest te zijn, is het tegenover
gestelde het geval.
De veronderstelling ligt voor de hand, dat in dergelijke maagdelijke gronden, de
microben-flora zeer onvoldoende ontwikkeld is en dat planten, zooals haver het P205
uit het Thomasmeel (hoofdzakelijk uit tetracalciumphosphaat, dat moeilijk oplosbaar
is), alleen niet of zeer slecht kunnen opnemen. Na eenige jaren in cultuur geweest te
zijn, bevat de bodem de benoodigde bacteriën wel en is het verschijnsel verdwenen.
Oriënteerende proeven in deze richting aangezet bevestigen de hier geuite veronderstelling:
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door infectie steeg de op deze met Thomas bemeste grond de haveropbrengst met 40 %
en de phosphaat opname met 47, 5 %. Deze onderzoekingen zijn echter nog niet afge
sloten, zoodat een definitief antwoord op de vraag of bij de phosphaatopname uit
Thomasslakkenmeel, de medewerking van micro-organismen een vereischte is, nog niet
gegeven kan worden.

Foto auteur

Fig. 64

Zandcultuur ter bestudeering van de oplossende werking der bacteriën in
de wortelzône.
De door schrijver dezes toegepaste methodiek bestaat daarin dat het kwartszand met
voedingsoplossing rust op een schuin gestelde glasplaat, welke met een laagje agar is
overgoten, waarin de te onderzoeken stof, in dit geval calciumphosphaat, is neergeslagen.
De wortels groeien recht naar beneden en zijn gedwongen langs het agaroppervlak
verder te groeien. De agar is door horizontaal gespannen draden voor afglijden behoed.

Staan wij nog een oogenblik stil bij de vraag, in hoeverre de bacteriën
door vorming van anorganische zuren de oplossing van minerale phosphaten
kunnen bevorderen, dan denken wij daarbij in de eerste plaats aan de nitrificatie.
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Wij hebben reeds gezien, dat bij een bemesting van 300 kg zwavelzure
ammoniak per ha na enkele maanden hieruit door nitrificeerende bacteriën
een hoeveelheid zuur gevormd wordt, welke overeenkomt met 476 kg sterk
zwavelzuur en 273 kg sterk salpeter zuur. Men zou nu verwachten, dat deze
betrekkelijk groote hoeveelheden zuur een sterk oplossende werking op de in
den bodem aanwezige phosphaten zal uitoefenen. Het merkwaardige is echter,

Foto auteur

Fig. 65

Microfoto van de door de bacteriën veroorzaakte oplossingsveldjes rond de wortels.

Een stukje van de schuine agarplaat uit bovenstaande cultuur, bij zwakke vergrooting.
Men ziet duidelijk, dat langs gedeelten van sommige wortels oplossingsveldjes ontstaan
zijn, welke veroorzaakt zijn geworden door plaatselijke activiteit van bacteriën, die
zich voeden met- de organische stoffen door de wortels afgescheiden. De zeer smalle
oplossingszóne langs de geheele wortel, het duidelijkst te zien bij de lange wortel met
zijwortels links, wordt veroorzaakt door het door de wortels zelf afgescheiden koolzuur.

dat zoowel bij potproeven, als bij praktijkproeven hiervan vrijwel niets is
gebleken. Hiervoor zijn twee oorzaken te vinden, n.l. dat een verstandige
aanwending van zwavelzure ammoniak steeds zal geschieden op gronden, die
behoorlijk bufferen wat dus tengevolge heeft, dat er geen noemenswaardige
pH-veranderingen optreden; ten tweede is het bekend, dat de pH, waarbij
dergelijke minerale phosphaten in merkbare hoeveelheden oplossen, zoo laag
ligt, dat daarbij verschillende gewassen zouden lijden (WAKSMAN). De algemeene
conclusie uit de vrij talrijke proeven, die hierover verricht zijn is, dat in
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het algemeen de invloed van de nitrificeerende bacteriën op de oplossing van
moeilijk oplosbare phosphaten in den bodem van ondergeschikte beteekenis is.
Anders is de situatie bij de zwaveloxydeerende bacteriën: deze zijn in staat
om zwavel en zwavelverbindingen, zooals pyriet tot zwavelzuur te oxydeeren,
waarbij de pH's van 2 en 1,5 geen zeldzaamheid zijn. Door de Amerikaansche
onderzoeker LIPMAN is een bacteriologisch procédé uitgewerkt, waarbij ruw
phosphaat met zwavel, grond en mest in een aparte hoop gecomposteerd
worden en waarbij tot 76 % van het phosphaat in oplosbaren vorm wordt
overgevoerd.
Het nadeel van deze methode is echter, dat zij veel tijd vordert, n.l. 11—12
maanden; alhoewel men er in geslaagd is om door het enten van de composthoop met flink werkzame zwaveloxydeerende bacteriën en door herhaald
omwerken van de hoop ter bevordering van de aeratie, deze tijd tot 2 % maand
te verkorten, heeft dit procédé zich op den duur toch geen plaats in het bedrijfs
leven kunnen veroveren; voor onze landbouw heeft het dan ook verder geen
beteekenis.
Microbiologische •phosphaatvastlegging,

direct en indirect

Aangezien alle micro-organismen voor den opbouw van hun lichamen phos
phaat noodig hebben, zal men met de mogelijkheid van phosphaatvastlegging
in den bodem rekening moeten houden. De bacteriënlichamen bevatten echter
gemiddeld ongeveer vijf maal zooveel stikstof als phosphor, zoodat de hoeveel
heden, waar het eventueel om gaat, niet groot kunnen zijn en de gevolgen van
de phosphaatvastlegging in het algemeen veel minder sprekend zullen zijn,
dan de stikstof vastlegging.
De grootste kans op phosphaatvastlegging bestaat vlak na een bemesting
met stalmest, vooral wanneer deze slecht vergaan is. De vaak gebruikelijke
hoeveelheid van 40 000 kg per ha bevat gemiddeld een 80 kg P205 ; bij een
vaste stof gehalte van 22 %. Korte tijd na de bemesting kan een derde tot een
vierde van de organische stof in microbensubstantie zijn overgegaan. Deze
bevat tot 4 % P205, zoodat tijdelijk 80—110 kg P205 kan zijn vastgelegd. Dit
is echter slechts van korten duur, daar deze microbenmass's weer snel afsterven
en ontleed worden. De Amerikaansche onderzoeker TOTTINGHAM heeft inder
daad na Stalmest bemesting een duidelijke afname van het in water oplosbare
phosphaat kunnen constateeren.
Wanneer het grootste deel van de mest is omgezet, zal de hoeveelheid
P205 in de micro-organismen vastgelegd, ruw geschat tusschen 10—20 kg liggen.
Betrouwbare proeven over dit onderwerp zijn echter sporadisch te vinden.
STOKLASA vond bij percolatieproeven met grond, waarbij hij een phosphaat-
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oplossing van bekende sterkte door steriele en niet steriele grond liet loopen,
in de niet steriele een 7—14 % grootere vastlegging, dan in de steriele.
Yan meer belang is de indirecte phosphaatvastlegging, die kan optreden
tengevolge van de vorming van onoplosbare ferroverbindingen in gereduceerde
gronden. Het bij de reductie gevormde ferrohydrocarbonaat verbindt zich
gemakkelijk met de oplosbare phosphaten tot liet slecht oplosbare ferrophosphaat. (Ferrophosphaat Fe3P208. 8aq). Het is waarschijnlijk, dat het mineraal
vinianiet, hetwelk zoowel in humusachtige kleigronden, als in laagveen wordt
aangetroffen, zijn ontstaan aan de genoemde bacteriologische processen te
danken heeft.
Wanneer in dergelijke gereduceerde gronden de grondwaterstand weer
daalt, oxydeert het ferrophosphaat gemakkelijk tot ferriphosphaat. Terwijl
ferrophosphaat voor een aantal planten nog behoorlijk opneembaar is, (het
wordt soms in watercultures wel als P-bron gebruikt) is ferriphosphaat vrijwel
onopneembaar. Waar dit het geval is, zou wel eens kunnen blijken, dat het
onder water staan van bepaalde gronden in den winter en in het voorjaar een
buitengewoon nadeelige invloed kan uitoefenen op de hoeveelheid voor de
plant opneembare phosphaten, een invloed, die niet van tijdelijke aard is en
waardoor in de akker blijvend een deel van de P voorraad in een vrijwel
ontoegangkelijke vorm overgaat.
Phosphaat-redudie
In 1926 werd door de Russische onderzoeker RUDAKOW medegedeeld, dat hij
erin geslaagd was, aan te toonen, dat onder streng anaerobe condities, phos
phaten tot phosphieten, zelfs tot het gasvormige PH3 konden worden geredu
ceerd. Volgens JEROGOW zouden uit mest, die anaerobe bewaard wordt, be
langrijke hoeveelheden phosphaat tot 40 % toe, gasvormig kunnen ontwijken.
Voor de reductie van phosphaten tot phosphiet en PH3 is echter zeer veel
energie noodig, zooveel, dat LIEBEBT zelfs twijfelt aan de mogelijkheid, dat
een dergelijke reductie ooit door micro-organismen tot stand gebracht kan
worden.
Oriënteerende onderzoekingen over dit onderwerp aan de Microbiologische
Af deeling van het Rijkslandbouw Proefstation verricht toonden aan, dat in
sommige gevallen inderdaad reductie tot phosphiet werd verkregen (tot 17,5 %
van de toegevoegde hoeveelheid). Een enkele maal werd ook de vorming van
geringe hoeveelheden vluchtige phosphorverbindingen aangetoond.
De omstandigheden, waaronder deze omzettingen tot stand komen, bleken
wij echter niet steeds meester te zijn. Zeker is, dat in de akker aan de voor
waarden voor uiterst sterke reductie slechts zeer zelden voldaan zal zijn;
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in de mesthoop daarentegen bestaat deze mogelijkheid wel. Verder onderzoek
zal nog moeten uitmaken in hoeverre deze omzettingen in de praktijk al dan
niet een gevaar voor de phosphaatvoorraad in de mest of in de bodem zullen zijn.
2.

Reductie- en oxydatieverscliijnselen in den grond

Velen zullen bij het graven van een diepe kuil wel eens hebben opgemerkt,
dat beneden een bepaalde grens de grond soms een blauw grijze öf wel ook een
blauw zwarte kleur heeft. Vaak ziet men, dat vlak boven deze grens zich een
meer bruin getinte strook bevindt, die rijk is aan ijzeroer; in sommige humushoudende zandgronden is deze laag zoo rijk aan ijzeroer, dat de winning ervan
loonend is.
Deze lagen bevatten vaak ook mangaan in den vorm van bruinsteen en
men vindt dikwijls typische harde knollen, die zoowel ijzer- als manga-anoxyden in wisselende verhouding bevatten.
Een andere waarneming, welke men vooral in het voorjaar kan doen,
is, dat in afwateringssloten en greppels okerkleurige stroomingen ontstaan,
die hun oorsprong hebben in het drain water dat uit de akkers en weiden loopt,
vooral wanneer deze in het najaar en in den winter onder water hebben ge
staan. Het verstoppen van drainbuizen in dergelijke gronden door een okergele
massa is geen zeldzaamheid.
Oogenschijnlijk van geheel anderen aard is het optreden van de zgn.
„katteklei" in polders en droogleggingen, o.a. in de Wieringermeerpolder;
hier zien wij sterk zure plekken, waar niets wil groeien en waar de klei uit een
mozaic van vuilgroene, grijze en gele kluitjes bestaat soms met typische geel
achtige uitbloeiingen.
Al deze verschijnselen nu staan in nauw verband met de omzettingen, die
het ijzer in den grond ondergaat onder invloed van verschillende groepen van
bacteriën. Alhoewel de omvang van dit boekje geen uitvoerige behandeling
van dit interessante gebied toelaat, zullen wij de belangrijkste processen iets
nader beschouwen.
Bacteriologische reductie van ijzer- en mangaanverbindingen
Er zijn een aantal bacteriën, die in staat zijn om het ijzer evenals het
mangaan van een hooger geoxydeerde trap in verbindingen met minder zuur
stof over te voeren.
Gaan wij bijv. uit van het bruingele ijzeroer, Ee203, dat door wateropname
gedeeltelijk in Fe(OH)3, ferrihydroxyde is overgevoerd. Verschillende groepen
van bacteriën zijn in staat om wanneer zij van de lucht zijn afgesloten, dus
onder anaerobe condities, de zuurstof van dit Fe(OH)3 te gebruiken; deze bac-
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teriën hebben daarnevens organische stoffen noodig, bij welker afbraak de
vrij groote hoeveelheden energie vrijkomen, die noodig zijn om het Fe(OH)3 te
rednceeren. Als organisch materiaal kunnen daarbij plantenresten, wortels,
bladeren, stalmest, ondergeploegde groenmest e.d. dienst doen.
Doordat bij deze omzettingen ook koolzuur gevormd wordt, ontstaat niet
als eindreactieproduct het Fe(OH)2, ferrohydroxyde, maar het ferrohydrocarbonaat, Fe (HC03)2.
Aangezien deze stof tamelijk oplosbaar is in water, zien wij als eerste
gevolg van deze reductie dat het ijzer, dat aanvankelijk in de geoxydeerde,
onoplosbare vorm in den bodem vastligt, nu mobiel gemaakt is en zich met
het grondwater verplaatsen kan.
Analoge veranderingen ondergaan de onoplosbare mangani-verbindingen,
in het bijzonder het bruinsteen, Mn02; het in oplossing gaan van het mangaan
heeft het voordeel, dat daarmee de kans op mangaangebrek (haverziekte)
verschijnselen in de gewassen wordt uitgesloten. Daar de planten slechts
sporen mangaan noodig hebben ziet men soms dat de mangaangebrekverschijnselen na een regenperiode snel in hevigheid afnemen en omgekeerd in
een droge periode, waarin het opgeloste manganohydrocarbonaat weer tothet onoplosbare bruinsteen wordt geoxydeerd, juist in hevige mate tot uiting
komen.
Naast deze eenvoudige reductie van ferri tot ferro komen echter ook meer
gecompliceerde processen voor, waarbij in het bijzonder de zwavel een belang
rijke rol speelt.
Een groep van bacteriën beschikt 11.1. over zoo'n buitengewoon sterk
reduceerend vermogen, dat zij in staat zijn 0111 sulfaten tot sulfiden te reduceeren volgens de algemeene formule:
(M)S04 -r S H

(M)S + 4 H20

(M = metaal.)
Voor deze reductie is een vrij groote hoeveelheid energie noodig; deze
komt vrij bij de ontleding van verschillende organische stoffen, zooals cellulose,
zetmeel, suiker, organische zuren, die alle als voedsel voor deze sulfaatreduceerende bacteriën dienst kunnen doen.
De stinkende gassen, die vooral op warme dagen uit vervuilde sloten en kanalen
opstijgen, bestaan voor een deel uit zwavelwaterstof, H2S, dat bij verschillende bacteriolo
gische reductieprocessen gevormd wordt. Het is vooral het onvoldoende gereinigde
afvalwater van aardappelmeel-, suikerfabrieken, melkfabrieken e.d., waarin groote hoeveel
heden organische stoffen aanwezig zijn, die deze reductieprocessen mogelijk maken.
Naast de productie van H2S bij de rotting van eiwitten speelt hierbij de reductie van
sulfaten door de sulfaatreduceerende bacteriën een belangrijke rol.
Het is voornamelijk het veelvoorkomende gips, calciumsulfaat, CaS04, dat daarbij
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tot calciumsulfide, CaS, gereduceerd wordt. Uit dit CaS ontstaat onder invloed
van water en het koolzuur van de lucht zwavelwaterstof en koolzure kalk volgens de formule
CaS 4 H20 + COa = CaCOj + H2S.

Wanneer in den grond dus anaerobe condities heerschen benevens orga
nische stof en sulfaten aanwezig zijn, dan bestaat de kans op vorming van
zwavelwaterstof. Bevat de grond bovendien nog ferrohydrocarbonaat, wat
onder deze omstandigheden gemakkelijk kan voorkomen, dan vormt zich al
spoedig het zwarte, onoplosbare ijzersulfide, FeS, volgens de formule:
Fe(HC03)2 + H2S = FeS + 2 H2C03
In een dergelijken grond ziet men eerst hier en daar zwarte plekjes ont
staan, die zich al spoedig uitbreiden en wanneer de omstandigheden voor
de ontwikkeling der bacteriën voldoende gunstig zijn, kan tenslotte de heele
grond door het gevormde FeS zwart gekleurd worden.
De gereduceerde gronden hebben meestal een typische onaangename reuk
en het grondwater bevat duidelijke aantoonbare hoeveelheden zwavelwater
stof. Behalve FeS kan ook onder bepaalde omstandigheden het FeS2, pyriet
gevormd worden; in dergelijke gronden ziet men clan soms vrij groote pyrietkristallen, of ook wel kleinere, platte kristalletjes met een opvallende goudglans,
welke reeds menigmaal tot de verkeerde conclusie voerden dat een „goudader"
ontdekt was.
In den zeebodem in de nabijheid van de kust zijn soms de omstandigheden voor
sulfaatreductie en FeS vorming zeer gunstig; het is hierdoor, dat de oevers van de Zwarte
zee inderdaad zwart gekleurd zijn. Men behoeft echter niet zoover te gaan, op de Wadden
eilanden komt het herhaaldelijk voor dat men slechts enkele centimeters van de boven
grond van het strand behoeft weg te krabben om op de typische zwarte ondergrond te
stuiten.
Bij nauwkeurige waarneming zal men soms zien, dat de bovengrond een dun, groen
laagje bevat, welks groene kleur veroorzaakt wordt door algen. Het lijkt mij niet uit
gesloten, dat deze organismen de organische stof produceeren, die de sulfaatbacteriën
voor hun groei en omzettingen noodig hebben.
Ook op het einde der kwelders en op de slikgronden behoeft men slechts het bovenste
grauwe laagje weg te krabben om op de typische zwarte grond te stuiten. De zwart (blauw-)
kleuring begint dieper onder de oppervlakte naarmate men hooger op de kwelder komt:
in de polders aan den Dollard treft men de blauwe klei eerst op i 1,5 m onder de opper
vlakte aan (MASCHHAUPT).

Dat op bepaalde plekken in ingedijkte polders, o.a. in de Wieringermeer,
de grond overvloedig FeS bevat, behoeft dan ook geen verwondering te wekken.
Dit FeS is evenmin als het FeS2 als zoodanig voor de plant schadelijk; anders
wordt het wanneer in dergelijke gronden het grondwaterpeil daalt de lucht
beter kan toetreden en oxydatieprocessen kunnen gaan optreden. Daarbij
kan eerst ferrosulfaat worden gevormd, dat echter gemakkelijk verder geoxy-
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deerd wordt en in ferrihydrosulfaat wordt overgevoerd; het zijn deze ver
bindingen, die op de zgn. katteklei aanleiding geven tot de typische groengele
uit bloeiingen.
FeS2 + 70 + H20 = FeS04 + H2S04
2 FeS04 + H20 + 0 = 2 FeOHSO,
Volgens onderzoekingen van den laatsten tijd spelen bij deze oxydatie
autotrophe bacteriën een belangrijke rol. De giftigheid van dergelijke gronden
wordt niet alleen veroorzaakt door de meer of minder oplosbare ferro- en
ferriverbindingen, doch in de eerste plaats door het vrije zwavelzuur, dat bij de
oxydatie van het pyriet vrijkomt en waardoor sterk zure reacties met een pH
van omstreeks 1,5 à 2 kunnen ontstaan, wanneer in den grond voldoende
CaC03 ontbreekt.
Hierdoor wordt elke plantengroei onmogelijk en het is dan ook niet te
verwonderen, dat deze katteklei bij de boeren in een zeer slechte reuk staat.
Andere oxydatieve processen
De oxydatie van de gevormde ferroverbindingen tot ferriverbindingen
geschiedt doorgaans niet langs zuiver chemische weg eenvoudig door de zuur
stof van de lucht, zooals men misschien zou verwachten, doch hierbij spelen
meestal typische micro-organismen een belangrijke rol.
Daarvan zij genoemd de Leptothrix, een groep van draadvormige hoogere
bacteriën, die de energie, welke bij de oxydatie van ferro tot ferri vrijkomt
voor den opbouw van hun celmateriaal kunnen gebruiken. Het bruine ferrihydroxyde wordt afgezet in een schede, die de lange bacteriëncellen omringt.
Het ferrohydrocarbonaat wordt geoxydeerd volgens de volgende vergelijking:
2 Fe(HC03)2 + H20 + 0 = 2 Fe(0H)3 + 4C02 + warmte
Deze bacteriën kunnen merkwaardigerwijze ook van ijzervrije stoffen leven
zooals pepton en kunnen behalve ferroverbindingen ook manganoverbindingen
oxydeeren.
Daarnaast vindt men typische autotrophe ijzerbacteriën, waarvan de
Gallionella wel de bekendste vertegenwoordiger is. De vorm van deze bac
teriën is zeer kenmerkend, zij bestaan uit lange linten, die kurkentrekkervormig gedraaid zijn, soms meerdere strengen door elkaar heen. Deze bacteriën
kunnen niet leven zonder ferroverbindingen, in het bijzonder het veelvoor
komende ferrohydracorbonaat, terwijl organische stoffen niet alleen niet
noodig, maar reeds in zeer lage concentraties schadelijk zijn. (Zoo wordt
0,01 % suiker bijv. niet meer verdragen.)
Wanneer nu het ferrohoudende drainwater aan de lucht komt, dan ver-
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Foto CHOLODNY

Fig. 66 IJzerbacteriën.
Gallionella ferruginea, een veel voorkomende bacterie, die uit ferrohoudend water het
okerkleurige ijzerhydroxyde neerslaat. Men lette op de eigenaardige schroefvormig
gewonden draden, die zich vaak om elkaar heen slingeren (b). Bij d een draad, waarom
heen klompjes ferri-hydroxyde zijn neergeslagen. 700 X vergroot.
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Foto CHOLODNY

Fig. 67 IJzerbacteriën.
Een andere bekende ijzerbaeterie, de Leptothrix ochracea, welke juist bezig is uit de
scheede te kruipen. In deze scheede wordt in hoofdzaak het ijzerhydroxyde afgescheiden.
1000 x vergroot.
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liest een gedeelte van het ferrohydrocarbonaat zijn koolzuur, gaat over in
ferrohydroxyde, dat vrij snel door de zuurstof van de lucht tot ferrihydroxyde
wordt geoxydeerd. Daarnaast echter wordt het door de reeds genoemde
Leptothrix en Gallionella bij den opbouw van hun celmateriaal gebruikt en
eveneens geoxydeerd. Wanneer men de okergele vlokken, die men in het voor
jaar in de dm insloten ziet drijven microscopiseert, dan ziet men daarin talrijke
scheden van Leptothrix en niet zelden ook Gallionella. Het verstoppen van
drainbuizen geschiedt in hoofdzaak door de okerafzettingen van deze micro
organismen. Door de Deensclie Prof. JANSEN is aangetoond, dat men de vorming
van ferrihydroxyde in dergelijke, door bacteriën gereduceerde, oplossingen
geheel kan voorkomen door in de vloeistof een kopergaasje te hangen. Dit
koper belet de ontwikkeling der bacteriën door de zgn. oligodynamische
werking; hij stelt dan ook voor om te trachten door aanbrenging van koper
gaas in of om de drainbuizen deze okerafzetting en het verstoppen tegen te
gaan.

Foto MOLISCH

Fig. 68

Het microscopisch beeld van een okerkleurig vlokje uit een drainsloot.

In het drainwater van sommige akkers, vooral van weiden op veenhoudende gronden,
vindt men vaak slijmige, okerkleurige vlokken zweven. Men ziet, dat deze vlokken
grootendeels bestaan uit de ledige scheeden van Leptothrix ochracea. 300 X vergroot.

De oxydaties kunnen ook optreden in den grond, voornamelijk in de bovenste grens tusschen grond en grondwater. Doordat dit laatste rijst en daalt
krijgt men hier een min of meer breede strook, waarin de condities voor een
bacterieele oxydatie en precipitatie van de ijzerverbindingen zeer gunstig zijn.
Op den duur worden hierdoor oerbanken gevormd (in Indië de bekende padas-
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lagen), waarin de zanddeeltjes tot een harde bruine laag samenbakken. Daar
deze lagen voor het water steeds moeilijker doordringbaar worden en de
watervoorziening van de akkers in de war sturen, is het noodig om deze oerbanken van tijd tot tijd te doorbreken.
Het „zwart" in de haver, in verband met reductieverschijnselen in den grond
Voor het eerst in 1930 werd door den Plantenziektenkundigen Dienst
melding gemaakt van een tot nu toe onbekende ziekte in de haver, waarbij
de buitenste bladeren zwart worden, terwijl de jongste nog behoorlijk groen zijn.

Foto auteur

Fig. 69

Het zgn. „Zwart in de Haver".

Onder bepaalde omstandigheden kunnen door bacteriologische processen vlak rond
de wortels der planten ijzerverbindingen in oplossing gebracht worden, welke door de
planten worden opgenomen en aanleiding kunnen geven tot bepaalde ziekteverschijnselen.
Eerst ontstaan op de bladeren enkele roestbruine vlekjes, wier aantal en omvang toe
neemt naarmate de ziekte verder voortschrijdt; tevens worden de bladpunten zwart,
terwijl tenslotte het geheele blad zwart wordt en verdroogt. De aren zijn slecht bezet,
de kafjes zijn niet meer groen doch lichtbruin tot roestkleurig.
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In den loop van enkele jaren werden bij het Rijkslandbouwproefstation eenige
analoge gevallen ter onderzoek aangeboden en werd de ziekte door ons in
studie genomen.
Het verschijnsel bestaat hierin, dat de oudste bladeren der haverplanten
omstreeks half Mei, roodbruine tot zwartbruine spikkels vertoonen; worden de
oorzaken niet opgeheven, dan ziet men naarmate de planten ouder worden,
de bladpunten zwart worden, terwijl tenslotte de oudste bladeren geheel
zwart worden en afsterven.
Bij verdroging blijven de oudste bladeren zwart, de jongen daarentegen
nemen een oranje gele tot donker roodbruine kleur aan, terwijl ook de kafjes
roodbruin zijn.
De plant blijft in groei ten achter, de opbrengst kan aanzienlijk achter
blijven bij die der gezonde planten op belendende perceelen.
Treedt tijdig een drogere periode in, dan ziet men de ziekte afnemen;
de oudere, reeds sterk aangetaste bladeren sterven wel af, de gespikkelde
behouden hun spikkels, doch groeien normaal verder, terwijl de nieuw gevormde
bladeren geen enkel symptoom van de ziekte meer vertoonen. De opbrengst
valt dan meestal nog mee.
Bij het onderzoek der zieke bladeren bleek mij dat deze 5—6, soms wel
10 X zooveel ijzer bevatten als gezonde; soms gelukte het om in het extract
van zieke bladeren de aanwezigheid van belangrijke hoeveelheden ferroverbindingen aan te toonen, terwijl de gezonde bladeren niets of hoogstens sporen
bevatten.
Waar dit het geval was, lag het voor de hand de oorzaak van de ziekte
met den bodemtoestand in verband te brengen.
Bij het onderzoek van een aantal verschillende gevallen van deze ziekte
bleek, dat de betreffende gronden hoewel niet steeds, toch vaak in gereduceerden
toestand verkeerden, vooral de ondergrond blauw soms blauwzwart van kleur
was, terwijl het grondwater naar zwavelwaterstof rook en in één geval zelfs
van deze giftige stof 8,5 mgr per 1 bevatte.
Hoewel nog slechts een beperkt aantal gevallen onderzocht werd, is het
wel zeer waarschijnlijk dat deze ziekte beperkt is tot die gronden waar de voor
waarden voor het in oplossing gaan van ijzer verbindingen vervuld zijn.
Dit is in de eerste plaats het geval in gronden, die rijk zijn aan gemakkelijk
aantastbare stoffen en door een te hooge waterstand in reductie geraakt zijn
Een ziek perceel te Steenwijk bijv. bleek bezande moerasgrond te zijn met hooge
grondwaterstand vol biezen en waterplanten, die in rotting waren overgegaan.
Ook werden deze ziekteverschijnselen herhaaldelijk geconstateerd op gescheurd
grasland in streken, die 's winters en in 't voorjaar van een hooge waterstand te
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lijden hebben. Dat deze ziekte zich niet alleen tot de haver beperkt, blijkt wel
uit bet feit, dat men in Indië bij het suikerriet op gereduceerde gronden analoge
ziekteverschijnselen geconstateerd heeft, de zgn. Kali-matti ziekte, terwijl het
mij gebleken is, dat zelfs sommige waterplanten, wanneer ze in vervuilde slootjes
met stilstaand water staan, zwarte punten aan de bladeren vertoonen; dergelijk
bladeren van de kalmoes bijv. bevatten tweemaal zooveel ijzer als de gezonde
bladeren aan dezelfde plant.
Er zij nadrukkelijk op gewezen, dat het scheuren van grasland of onderploegen van een flinke groenbemesting alleen dan tot dergelijke ziektever
schijnselen aanleiding kan geven, wanneer het land, hetzij door overvloedige
regens, overstrooming, slechte afwatering, zoo nat is dat reductie mogelijk is.
Alhoewel wij aanvankelijk in de meening verkeerden, dat deze ziekte uit
sluitend op gereduceerden grond voorkomt, zijn in de loop van 1938 eenige
gevallen onder onze aandacht gebracht waar dezelfde ziekteverschijnselen
optraden in goed geoxydeerde droge gronden, pas ontgonnen heidegrond in
de omgeving van Dalfsen.
De meeste dezer gronden bleken sterk ijzerhoudend te zijn; de wortels
der haverplanten hadden zich in deze bruine oerhoudende lagen sterk vertakt.
Het is echter nog niet duidelijk op welke wijze deze onoplosbare ferriverbindingen in betrekkelijk groote hoeveelheden in de plant terecht komen. Het
meest waarschijnlijk is wel, dat dit in de rhizosfeer geschiedt, mede onder in
vloed van de daarin zoo talrijk voorkomende micro-organismen.
Deze ziekte komt niet vaak voor; de opbrengst kan er zeer ongunstig door
beinvloed worden; zoo bedroeg in enkele gevallen de totale opbrengst der zieke
haverplanten ongeveer een derde van die der gezonde, terwijl de korrelopbrengst
tot de helft was gereduceerd.
Te verwachten is, dat het hooge ijzergehalte vlak rond de wortels de phosphaatopname van de plant bemoeilijkt; immers het phosphorzuur verbindt
zich zoowel met ferro als met ferri tot moeilijk oplosbare ijzerphosphaten.
Zeer opvallend was dan ook dat vooral op de droge heideontginningen van
Dalfsen, op tal van plaatsen het zwart in de haver overging in typisch phosphaat gebrek, (kleine spichtige planten met roode bladpunten). Bij onze
onderzoekingen over dit vraagstuk bleek, dat ook haverplanten welke gekweekt
waren op sterk gereduceerden grond tweemaal zooveel ijzer en slechts een derde
van het phosphaat bevatten van evenoude op niet gereduceerde pas gekweekte
normale planten.
Alhoewel deze onderzoekingen nog niet beëindigd zijn, zijn er meerdere
aanwijzingen, dat reductieverschijnselen phosphaat vastlegging in den grond
en daarmee phosphaatgebrek bij de plant in de hand kunnen werken.
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3. De veenkoloniale haverziekte en de invloed van micro-organismen op de
oplosbaarheid van het mangaan in den bodem
Door onderzoekingen van de laatste jaren is komen vast te staan, dat
mangaan een onontbeerlijk element is; niet alleen voor alle hoogere planten,
maar eveneens voor de laagste, zooals algen, wieren e.d.
De hoeveelheden, die van dit element noodig zijn, zijn echter buitengewoon
klein, zoo is 0,04 mgr Mn reeds voldoende om een haverplant gezond te houden,
daalt het Mn gehalte beneden 10—15 mgr per kg droge stof, dan vertoonen
de planten verschijnselen van Mn-gebrek.
In het algemeen bevatten de gronden, onverschillig of het zand- zavelof kleigronden zijn, voldoende mangaan om een goede plantengroei mogelijk
te maken.
De oplosbaarheid van het mangaan staat echter in nauw verband metde pH van den grond; is de grond zuur, dan behoeft men voor een Mn te kort
niet bevreesd te zijn; rond het neutrale punt echter, tusschen pH 6,5 en 8,
bestaat kans, dat het mangaan in onoplosbaren vorm overgaat en voor de
plant onbereikbaar is. Komt men boven de pH 8, dan blijkt het weer gedeeltelijk
in oplossing te gaan.
Verder moet er op gewezen worden, dat in kleigronden ook bij pH's rond
het neutrale punt, het mangaan doorgaans nog voldoende opneembaar is;
een te overvloedige bemesting met schuimaarde of de aanwezigheid van
groote hoeveelheden calciumcarbonaat b.v. in den vorm van schelpen
(Völckerpolder in Zeeland) kan echter ook op deze gronden de oplosbaarheid
van het mangaan zoo ongunstig beinvloeden, dat de bieten, aardappelen en
haver meer of minder duidelijke ziekteverschijnselen vertoonen.
Bij kleigronden is het probleem van de opneembaarheid van het mangaan, inge
wikkelder dan bij zandgronden.
Hier ziet men eenerzijds in een aantal gevallen bij groote kalkrijkdom Mn-gebrek
optreden, zooals o.a. in de Völckerpolder, waar bieten zoowel als haver duidelijke Mngebrekverschijnselen vertoonen. Ook kan men op plekken waar een schuimaarde-hoop
gelegen heeft op kleigronden soms haverziekteverschijnselen waarnemen. In dergelijke
gevallen wordt het euvel door een zure bemesting bestreden, evenals dit op de lichtere
gronden het geval is.
Daarnaast ziet men echter ook mangaangebrek optreden op oude ontkalkte klei
gronden, welke zelfs eenigermate zuur reageeren, o.a. in de buurt van Bedum. Het merk
waardige is nu, dat men hier de ziekteverschijnselen juist door bekalking volkomen ziet
verdwijnen.
De voorstelling, die ik mij van de oorzaken van dit verschijnsel gemaakt heb is, de
volgende: Het mangaan is aan het bodemcomplex adsorptief gebonden en wel des te
sterker naarmate het complex minder verzadigd is. In de oude kleigronden is het complex
door eeuwenlange uitlooging sterk onverzadigd; wordt nu het complex met Ca-ionen
verzadigd, dan kan men zich voorstellen, dat de kleine hoeveelheden Mn, die de planten
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voor hun groei noodig hebben weer gemakkelijker aan het bodemvocht worden afgestaan
of eventueel tegen Ca worden uitgewisseld, waardoor de gunstige werking van de bekalking verklaard zou worden. Ik wijs er echter op, dat de juistheid van deze verklaring
nog aan het experiment getoetst moet worden.

Reeds in 1913 was door SÖHNGEN aangetoond, dat sommige microörganismen in staat zijn oplosbare mangaanverbindingen in onoplosbare bruin en
zwart gekleurde mangani-oxyden (bruinsteen) over te voeren.
Door onderzoekingen van schrijver dezes is gebleken, dat zoowel schimmels
als bacteriën bij dit onoplosbaar maken van mangaan in den bodem een zeer
belangrijke rol spelen.
Uit nevenstaande afbeeldingen ziet men, dat deze precipita.tie achterwege
blijft, wanneer men de groei der bacteriën tegengaat (met Chloroform b.v.)
Tevens ziet men, dat de mate waarin het neerslag gevormd wordt, nauw ver
band houdt met de pH, in dien zin, dat rond het neutrale punt het sterkste
neerslag gevormd wordt en de precipitatie minder wordt naarmate de reactie
hetzij zuurder of alcalischer wordt.
Het merkwaardige verschijnsel, dat op de overgang tusschen gezonde
Heigrond en gezonde zandgrond vaak haverziekte optreedt, laat zich op een
voudige wijze verklaren. In de klei treedt niettegenstaande de alcalische
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Fig. 70

I.

De precipitatie van mangaandioxyde door microörganismen.

Bij deze proeven werd een weinig klei met afgekoelde agar gemengd, terwijl in het midden
een gat werd gemaakt, waarin agar of zand met 1 % mangaansulfaat gemengd, werd
gegoten. Dit MnS04 verspreidt zich geleidelijk in de kleiagar en wordt door de werk
zaamheid van bepaalde bacteriën en schimmels tot het onoplosbare mangaandioxyde
(bruinsteen) geoxydeerd. Hierdoor is de donkere rand rond het centrum op de linker
afbeelding ontstaan. Dat dit inderdaad door microörganismen wordt gedaan, is ge
makkelijk aan te toonen door op de plaat een watje met chloroform te leggen of wel
door de plaat bij 0° te zetten; in beide gevallen blijft de ringvorming dan achterwege
(rechts).
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reactie, geen precipitatie van het mangaan op, omdat het grootste deel van
het mangaan aan het bodemcomplex gebonden is en zoodoende gedeeltelijk
aan microbiologische omzetting onttrokken is.

Foto auteur

Fig. 70 II. Bekijkt men een dergelijke ring bij zwakke vergrooting, dan vindt men
talrijke zwarte stippen, welke de plaats aangeven waar zich de koloniën der mangaanprecipiteerende bacteriën ontwikkeld hebben. Men kan deze koloniën in gesteriliseerde
kleiagar uitzaaien en de bacteriën in reincultuur verkrijgen.
Rechts een schimmelkolonie, met mangaandioxyde in het mycelium geprecipiteerd.

In de gezonde, zure zandgronden daarentegen kunnen de mangaanbacterien
niet werkzaam zijn, omdat de pH te laag is.
Op de overgang tusschen zand en klei komen echter tal van pH gradaties
voor en moet er een zóne zijn, waarin de omstandigheden voor het neerslaan
van het mangaan door de bacteriën het gunstigst zijn.
De bacteriën, die deze aanzettingen tot stand brengen hebben voor hun
voeding een zekere hoeveelheid organische stof noodig.
Deze kan in den grond aanwezig zijn of er in gebracht zijn; vandaar dat
op kalkhoudend gescheurd grasland de ziekte soms plotseling sterk naar voren
kan komen.
Ook vinden zij deze organische stoffen vlak rond de wortels van de verschil
lende gewassen en het is in deze zgn. rhizospheer, dat, kalkrijke gronden een
sterke precipitatie van het mangaan plaats heeft.
Het zal nu duidelijk zijn, hoe het komt, dat bemesting met kalk (CaO)
in plaats van met koolzure kalk soms een tijdelijke verbetering te zien geeft,
die echter na 1 of 2 jaar onherroepelijk plaats maakt voor een duidelijke
slechtere toestand, althans op de lichtere gronden. De pH van de kalk ligt
boven 8,0 en hierdoor kan weer wat van het mangaan in oplossing gaan;
door het koolzuur van de lucht gaat langzamerhand het CaO over in CaC03
en daarmee daalt de pH weer tot in de gevaarlijke zóne, de bacteriën
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slaan het mangaan neer en de mangaangebrekverschijnselen treden op
nieuw op.
pH

7.0

pH

7.0

7.3

6.5

7.8

6.4

6.3
Foto auteur

Fig. 71

De invloed van de pH op de microbiologische precipitatie van
mangaandiox yde.

In de bovenste rij neemt de pH van links naar rechts toe, in de onderste af. Geheel links
boven de oorspronkelijke kleiagar, pH = 7,0; er is een duidelijke ring gevormd. N°. II,
pH 7,3 der ring is reeds veel minder duidelijk. N°. III pH 7,8, de ringvorming is nauwelijks
waarneembaar.
Onderste rij, oorspronkelijke kleiagar met zandgrond waarin 1 % MnS04 in het midden.
N°. I. pH = 7,0, er is een duidelijke ring gevormd. N°. II. pH = 6,5, de ring is reeds veel
minder duidelijk. N°. III pH — 6,4 en N°. IV pH = 6,3, de ringen zijn hier vrijwel
niet meer gevormd.
Wij zien dus hier duidelijk gedemonstreerd, dat de precipitatie maximaal plaats heeft
bij neutrale reactie en afneemt zoowel als de reactie zuurder als wanneer zij alcalischer
wordt. Dit komt overeen met de practijk ervaring, dat de veenkoloniale haverziekte
het ergst optreedt in gronden met een pH van omstreeks 7, terwijl door zure bemesting
zoowel als door bemesting met sterk alcalisch reageerende meststoffen, zooals gebluschte
ook ongebluschte kalk, de ziekteverschijnselen verdwijnen, om in het laatste geval in
sterke mate terug te komen, zoodra het CaO weer in CaC03 is omgezet en de reactie
weer tot omstreeks 7 gedaald is.

In den grond kan echter ook het mangaan weer oplossen onder invloed van
de bacteriën; zoodra door langdurige regens of slechte afwatering de stand
van het grondwater te hoog wordt en de lucht niet meer behoorlijk in den
grond kan doordringen, zullen de bacteriën trachten hun zuurstofbehoefte
op andere wijze te dekken. De gemakkelijk reduceerbare mangani-oxyden
komen hiervoor (naast de nitraten), wel het eerst in aanmerking; daarbij
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worden weer oplosbare mangaanverbindingen gevormd, die direct door de
plant opgenomen worden.
Aangezien de plant slechts weinig mangaan noodig heeft en de werking
van het opgenomen mangaan zich reeds na 1 of 2 dagen vertoont, is een duidelijk
groenere kleur van de jongste bladeren al spoedig waarneembaar en ziet men
vaak dat matig aangetaste perceelen na een flinke regenperiode door de ziekte
heengroeien.
Hiervoor is ook een andere oorzaak; naarmate de planten grooter worden,
bereiken de wortels van de planten den ondergrond, die vaak zuurder is dan
de bovengrond en waar door de wisselende stand van het grondwater perioden
van reductie en oxydatie elkaar afwisselen, zoodat de kans op de aanwezigheid
van opgelost mangaan grooter is dan in den bovengrond.
Uit het bovenstaande zal het duidelijk zijn welk een belangrijke rol micro
organismen spelen bij het in oplossing brengen en neerslaan van de mangaan
verbindingen in den grond, waardoor het optreden van mangaan-gebrek-verschijnselen bij de plant in hooge mate van de werkzaamheid dezer bacteriën
afhankelijk is.
Wanneer dit het geval is, dan moet het ook mogelijk zijn om deze ziekte
verschijnselen te doen verdwijnen door de bacteriën in den grond te dooden.
Inderdaad blijkt dit ook mogelijk te zijn; steriliseert men een haverzieken
grond met formaline, er zorg voor dragende, dat de formaline geheel uit den
grond verwijderd wordt en daarbij niet opnieuw infectie optreedt, dan vertoonen op deze gesteriliseerde grond de planten doorgaans geen mangaangebrekverschijnselen meer.
Sterilisatie met stoom heeft hetzelfde effect; hierbij echter wordt door de
inwerking van de heete waterdamp op de bodemmineralen mangaan vrijge
maakt, zoodat met stoom gesteriliseerde gronden 10 maal zooveel oplosbaar
mangaan kunnen bevatte dan de oorspronkelijke. Uit dien hoofde is stoomsterilisatie dus niet bewijzend.
Omgekeerd kan men op gesteriliseerden grond de ziekte verschijnselen
weer doen optreden na herinfectie hetzij met enkele procenten van den oorspronkelijken niet gesteriliseerden grond of wel door infectie met bacteriën,
van de wortels van zieke planten afkomstig.
Uit achterstaande afbeeldingen blijkt duidelijk, welk een enorme invloed
deze sterilisatie van den grond op de haver gehad heeft.
Ook zij er op gewezen, dat een vrij groote gift mangaansulfaat niet in staat
was deze zeer zieke grond te genezen; het mangaan is reeds door de bacteriën
neergeslagen, voordat de plant gelegenheid gehad heeft het op te nemen.
Dit is ook een reden, dat men op gronden, welke mangaan-gebrek vertoonen,
zelfs met vrij groote mangaangiften van 50 tot 100 kg per ha alléén in het jaar
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Foto auteur

Fig. 72
1.
4.
6.

De genezing van de veenkoloniale haverziekte door sterilisatie.

De oorspronkelijke zeer zieke grond.
Dezelfde grond na sterilisatie met formaline.
De zieke grond waaraan bij het zaaien mangaan is toegevoegd; dit mangaan is
echter zoo snel door bacteriën en schimmels in onoplosbare oxyden overgevoerd,
dat de plant er geen profijt van heeft kunnen trekken. Het verdient dan ook aan
beveling op sterk Mn arme gronden of het MnS04 in twee keer te geven of wel eenige
malen de bladeren met een oplossing te besproeien.

Foto auteur

Fig. 73

De invloed van infectie met zieke grond op het optreden van de
Veenkoloniale haver ziekte.

Deze proef toont duidelijk aan dat de typische haverziekte-verschijnselen, welke in het
steriele, mangaan-arme kwartszand uitblijven (links O.) in toenemende hevigheid
optreden zoodra dit zand met stijgende hoeveelheden van een zieke grond geïnfecteerd
wordt.
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van toedienen een verbetering bereikt. Door een oogst welke 10 000 kg droge
stof zou bevatten, wordt hoogstens 0,5—1 kg mangaan opgenomen, het overige
wordt in den loop van het jaar, vooral zoodra de na de oogst in den grond aan
wezige wortelresten door de microben ontleed worden, in onoplosbaren vorm
overgevoerd.
Blijvende verbetering verkrijgt men slechts door doelbewuste verlaging
van de pH met zure bemesting op zand-, veen- en roodoorngronden; op de
oude, kalkarme klei- en zavelgronden zal men slechts verbetering krijgen,
wanneer men door toevoeging van kalk het bodemcomplex weer verzadigt
en de structuur verbetert.
De rol van de bacteriën bij het
Veenkoloniale Haverziekte

optreden van de verschijnselen der

Bij onze onderzoekingen bleek, dat de bacteriën bij het optreden van mangaangebrek-verscliijnselen, speciaal bij die van de Veenkoloniale haverziekte,
nog een geheel andere en niet minder belangrijke rol spelen.
Het mangaan heeft een functie bij de koolzuurassimilatie in de plant;
ontbreekt het of is er te weinig van dan blijft de koolzuurassimilatie achter,
met als eerste gevolg dat de plant kleiner blijft, het wortelstelsel zwakker ont
wikkeld is. Ook de bladeren zijn daardoor minder stevig, met gevolg dat ze
gemakkelijk omknikken.
De geringe toevoer van assimilaten (suikers e.d.) naar de wortels maakt,
dat deze een veel geringere weerstand hebben tegenover bacteriën en schimmels
dan de normale planten, zij dringen in de cellen van de worteltoppen en in
de wortelharen naar binnen, een deel der cellen sterft af, er ontstaan bruin
gekleurde worteltoppen, terwijl in een verder stadium de aangetaste wortels
zelfs geheel aan de bacteriën ten prooi vallen en wegrotten.
De bacteriën ontleden den inhoud van de wortelcellen, waarbij de daarin
aanwezige eiwitten in 't bijzonder aanleiding geven tot de vorming van
ammoniakale splitsingsproducten.
Deze stijgen met de sapstroom omhoog en geven in de bladeren van de
haverplant aanleiding tot het ontstaan van de bladvlekken, die juist voor
Veenkoloniale haverziekte zoo kenmerkend zijn.
Kweekt men de planten steriel, dan blijkt dat ze wel klein blijven en sterk
chlorotisch zijn, doch juist cleze typische bladvlekken blijven achterwege,
bij herinfectie komen ze weer te voorschijn.
Uit het bovenstaande zal het duidelijk zijn,dat men onderscheid moet maken
tusschen de verschijnselen van zuiver physiologisch mangaangebrek en die welk
optreden bij Mn-arme planten onder invloed van een bacterieele aantasting
van het verzwakte wortelstelsel.
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Zoolang het wortelstelsel nog intact is, zal een gering mangaangebrek
zich uiten in een lagen stand van het gewas en een chlorotisch uiterlijk van de
bladeren. De typische bladvlekken treden eerst op in een verder stadium,
en zijn het gevolg van de verwoestingen, die door saprophytische bacteriën
in het wortelstelsel tot stand gebracht worden.
4.

Bodemsterilisatie

Alhoewel in het algemeen bodemsterilisatie wordt toegepast om insecten,
bacteriën en schimmels te dooden, die voor bepaalde gewassen schadelijk zijn
en dit onderwerp dus meer bij de phytophatologie thuis hoort, neemt dit niet
weg, dat ook de natuurlijke bodem-microflora, tengevolge van de sterilisatie
ingrijpende veranderingen ondergaat, waaraan wij eenige aandacht dienen te
schenken. In den tuinbouw vooral, wordt bodemsterilisatie op steeds uitge
breider schaal aangewend, o.a. teneinde aan kasgronden, waarin zich door
langdurig voortgezette cultuur van bepaalde gewassen tal van schadelijke
organismen hebben ontwikkeld, weer hun oorspronkelijke vruchtbaarheid terug
te geven. In zulke gevallen spreekt men wel van „bodem-moeheid", welke
inderdaad door sterilisatie effectief kan worden bestreden.

Foto D. LANDW. PKESSE

Fig. 74

Een verplaatsbare stoomketel, die oververhitte stoom levert voor het
steriliseeren van den grond in kassen en warenhuizen.

Men kan deze sterilisatie bereiken door, hetzij in den grond oververhitte
stoom te leiden met behulp van speciaal voor dit doel gebouwde apparaten, of
met carbolineum, uspulun e.d.
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Stoom heeft het voordeel, dat de grond na afkoeling direct plantklaar is;
chemicaliën hebben het nadeel, dat het eenige tijd duurt, soms zelfs meerdere
weken, alvorens zij weer uit de bodem verdwenen zijn en de gewassen niet meer
schaden. Bij sterilisatie door verhitting, moet men vooral bij de humushoudende gronden voorzichtig zijn, aangezien daarbij uit organische stoffen
soms giftige producten gevormd worden, die de plantengroei sterk kunnen
benadeelen.
De vraag, die ons in dit verband het meeste interesseert is, welke invloed
heeft bodemsteri lisatie op het verloop van de belangrijkste microbiologische
omzettingen? Hierbij moet men bedenken, dat de in de praktijk toegepaste
sterilisatie steeds partieel en nimmer volledig is, zoodat een aantal micro
organismen, in het bijzonder de sporenvormers, in leven blijft.
De nitrificeerende bacteriën, de Azotobacters, tal van schimmels en protozoën worden reeds bij ^ 50—60° C. gedood; onder de eiwitaantastende bacterën
de ammoniakvormers en cellulosebacteriën komen echter zeer resistente
vormen voor, die zoowel tegen hooge temperatuur als tegen ontsmettings
middelen veel beter bestand zijn.
Het eerste gevolg van de partieele sterilisatie van de bodem is dus, dat
het zgn. microbiologisch evenwicht in den grond verstoord is; nu de protozoën
vrijwel ontbreken, kunnen de overlevende bacteriën zich ongestoord ont
wikkelen. We zien na de sterke daling, tengevolge van de sterilisatie, een snel
inzettende stijging van de overgebleven bacteriën, de lichamen der gedoode
micro-organismen worden ontleed, waarbij koolzuur en ammoniak worden
gevormd, terwijl ook andere voedingsstoffen, in de micro-organismen vast
gelegd, naar buiten treden en ter beschikking van de plant komen. Merkwaardig
is, dat spoedig na de partieele sterelisatie, de grond doorgaans veel meer bac
teriën en schimmels bevat dan er voor. (Zie figuur.)
In achterstaande figuur, ontleend aan het werk van WAKSMAIÏ en STAEKEY,
zien wij het effect van partieele bodemsterilisatie, door verwarming op 65° C,
op de schimmels, bacteriën, koolzuurontwikkeling en nitraatgehalte.
Door de behandeling daalt het aantal bacteriën van plm. 5 000 000 in den oorspronkelijken grond tot 2 000 000 per g, om daarna binnen 14 dagen tot 18 500 000
op te loopen. De koolzuurontwikkeling stijgt van 9 op 40 mgr C02 in de eerste
dagen na de sterilisatie. Opmerkelijk is ook de invloed op de bodemschimmels in
den partieel gesteriliseerden grond wier aantal van 10000 tot 143000 gestegen is.
Dat het nitraatgehalte van den gesteriliseerden grond vrij snel daalt, is te
verwachten, de nitrificeerende bacteriën zijn gedood, terwijl bij de levendige
omzettingen, die na de partieele sterelisatie optreden, het aanwezige nitraat
als stikstofbron voor de micro-organismen dienst doet.
De werking van zwavelkoolstof gelijkt in veel opzichten op de hier be-
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schrevene, bij toluol zien we eveneens analoge krommen, echter hier blijft de
sterke stijging van het aantal schimmels achterwege.
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Fig. 75 De invloed van partieele sterilisatie door verwarming op bacteriën en
schimmels en hun activiteit in den grond.

Het aantal bacteriën daalt eerst om daarna snel toe te nemen en binnen 14 dagen een
maximum te bereiken. Het aantal schimmels daalt eveneens, stijgt langzamer dan dat
van de bacteriën, doch deze stijging zet zich nog meerdere maanden voort.
De hoeveelheid C02, welke door de microörganismen gevormd wordt stijgt onmiddellijk
na de sterilisatie een oogenblik zeer sterk, om daarna weer snel te dalen: het niveau
blijft echter nog wel 2 maanden aanmerkelijk boven dat van den onbehandelden grond.
Interessant is het feit, dat in den behandelden grond het nitraatgehalte na een kleine
stijging ver daalt onder dat van den oorspronkelijken grond; bij de omzetting van het gedoode microbenmateriaal wordt waarschijnlijk een deel der voorhanden nitraatstikstof
verbruikt, terwijl de nitrificeerende bacteriën gedood zijn en het verbruikte nitraat niet
kunnen aanvullen.

Niettegenstaande de nitrificatie geruimen tijd gestoord kan zijn, zien we
toch, dat een van de belangrijkste effecten van de sterilisatie bestaat in een
betere stikstofvoeding van de plant; in het algemeen kan men zeggen, dat
de vTuchtbaarheidstoestand van den grond door sterilisatie verhoogd wordt,
soms zelfs zeer belangrijk, zonder dat dit in verband met de vernietiging van
eventueel aanwezige ziekteverwekkende bacteriën of schimmels behoeft te staan.
Zoo constateerde RUSSELL en HUTCHINSON, dat een door hen onderzochte
weinig vruchtbare grond na verhitting op 95° C. 2—4 maal zooveel opbracht
dan er voor.
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Wel kan het voordeel hebben, een behandelende grond opnieuw te infecteeren met wat gezonde grond, o.a. heeft dit tengevolge, dat de nitrificeerende

Foto auteur

Fig. 76

Het effect van bodem-sterilisatie met formaline op zieke narcissengrond.

In het midden: de zieke grond, onbehandeld, met evenveel bollen beplant als de beide
andere bedden. Planten zijn zeer ziek.
Rechts en links: de grond tot op 30 à 40 cm omgewerkt en tegelijk met formaline ontsmet.
Planten zijn normaal.

en stikstofhoudende bacteriën sneller op gang komen en in het algemeen de
verschillende omzettingen intensiever verloopen.
Bij onze onderzoekingen over bodemdesinfectie in verband met het van de wortelgaan
van narcissen en hyacinthen bleek, dat zoowel formaline als zwavelkoolstof zeer: bruikbaar
waren.
De hoeveelheid formaline, benoodigd om ± 90 % van de bacteriën te dooden, kon
belangrijk verminderd worden door de grond eerst te begieten met een kleine hoeveelheid
van een sterke oplossing (2% %) en daarna eenige malen met water na te gieten. Het
water drijft de formalineoplossing voor zich uit, die dan gestadig naar dieper lagen zakt.
In achterstaande tabel zien wij het resultaat van een dergelijke proef, waarbij op een
cylinder grond formalineoplossing 2% % werd gegoten; na een uur inwerken werd drie
maal zooveel water erop gegoten en na twee uur nog eens. Na 24 uur blijkt het, dat met
deze geringe hoeveelheid formaline nog een zeer effectieve desinfecteerende werking ver
kregen wordt: tot op een diepte van 24 cm, is 96 % van de bacteriën gedood.
Men lette tevens op het merkwaardige feit, dat de formaline in de bovenste laag
tot 12 cm praktisch volledig is uitgespoeld en de meest werkzame concentratie zich op
24 cm onder de oppervlakte bevindt. Toch zijn ook in de bovenste lagen nog 96—99 %
van de bacteriën gedood.
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•5 cc forrnalineopl. Na 1 u. 15 cc H/) toegevoegd, na 2 u. nogmaals 15 cc TL/).
Na 24 u. afgebroken.
HaO

Diepte in cm

%
11,7
11,4
12,9
13,3
13,7
13,5
13,2
13,0
15,0
15,1
14,6
16,3

0—3
3—6
6—9
9—12
12—15
15—18
18—21
21—24
24—27
27—30
30—33
blanco

Cone, formaline
in het grondwater

Aantal bacteriën
per g droge grond
overgebleven
146 400

0,007
0,000
0,014
0,06
0,09
0,14
0,34
0,43
0,19
0,04
0,00
0,00

—

18 900
157 800
77 100
50 000
147 000
141 000
500 000
3 600 000
4 490 000
4 130 000

% gedood

96,3

—

99,5
96,2
98,2
98,9
96,3
96,3
87,9
12,8
0

Ook zwavelkoolstof wordt als bodem desinfectans nog al eens gebruikt, doch heeft
het nadeel, dat het zich niet met water laat mengen, zeer vluchtig en ook zeer brandbaar is.
Men maakt op geregelde afstanden in de grond kleine gaten, die men dan met CSa volgiet.
Opmerkelijk is de groote dieptewerking van CS2: de zware damp zakt door de bodem
poriën naar beneden en bereikt binnen 20 uur een diepte van ± 45 cm.

Desinfecteerende werking van zwavelkoolstof (2,5 cc). Duur proef 20 uur.
°/

Diepte
in cm

H20
V
/o

Aantal bacteriën
per g overgebleven

0/
/o
gedood

Aantal schimmels
per g grond

/o
gedood

0— 3
3— 6
6— 9
9—12
12—15
30—33
44—47
blanco

13,2
13,2
13,6
13,8
14,4
14,0
14,6
12,8

557 000
488 000
637 000
700 000
788 000
1 136 000
1 080 000
6 430 000

91,2
92,3
90,8
89.1
87,8
66,8
67,7

5 400
11 400
5400
5 320
5 420
7 930
19 500
74 000

92,7
84,4
92,7
92,8
92,7
89,3
73,8

—

'

In de bloembollencultuur, waar bodemdesinfectie soms op groote schaal
wordt toegepast, gebruikt men 0,4—0,8 1 opgelost in 10 1 water per m2 grond;
in vroegere jaren werd de formaline met een motorpomp over het land gespoten
en de hoeveelheid formaline, jaarlijks voor dit doel gebruikt, bedraagt ook nu
nog meerdere tienduizenden liters.
Voor de bestrijding van bodemmoeheid heeft men ook wel formalineoplossing 0,5—1 % aanbevolen. Aardappelschurft-, klavermoeheid, knolvoet
in de kool, voetziekte van de tarwe, neokosmospora in de lucerne, kan men er
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tijdelijk mee onder de knie houden. Het formaldehyd echter doodt wel het
grootste deel van de schadelijke micro-organismen, doch niet alle, zoodat de
gunstige inwerking meestal beperkt wordt tot een of twee jaar.
Alhoewel in de laatste tijd in sommige Duitsche vakbladen de toepassing
van bodemdesinfectie met behulp van formaline ook voor de landbouw wordt
aangeraden, komt het mij toch voor, dat de aanwending in het groot vanwege

Foto V0LCKEKS7,

Fig. 77 Bodemsterilisatie met formaline op groote schaal in de bollenstreek.
Duizenden liters formalineoplossing werden met pramen aangevoerd en met- een motorpomp op de zieke bollengronden gespoten. (Deze werkwijze is inmiddels weer door andere
vervangen.)

de hooge kosten, niet loonend is en men zich daarom zal moeten beperken
tot tuinderijen, bloemkweekerijen, kasgronden en dergelijke, terwijl alleen in
uitzonderlijke gevallen de pleksgewijze aanwending op sommige akkers, de
aangewezen weg is een plaatselijke ziekte te bestrijden.
HOOFDSTUK VII
Bacteriologisch bodemonderzoek

Uit hetgeen in het voorgaande reeds is medegedeeld, zal het duidelijk zijn,
dat verschillende groepen van bacteriën in het leven der planten een uiterst
belangrijke rol spelen.
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Deze rol hangt echter ten nauwste samen met den slecht opneembaren toe
stand, waarin tal van stoffen verkeeren, die de landbouwer als meststof moet
aanwenden. Geeft men de voedingsstoffen, welke de plant benoodigt in oplos
baren vorm, in de juiste hoeveelheid en concentraties, dan kan men ook bij
volledige afwezigheid van bacteriën, in een volkomen steriel milieu, gezonde
planten kweeken.
Zoo heeft de aan- of afwezigheid b.v. van nitrificeerende bacteriën voor
de plant geenerlei beteekenis wanneer de stikstof in den vorm van chili of kalksalpeter gegeven wordt; zelfs bij bemesting met zwavelzure ammoniak is deze
beteekenis beperkt, gezien het feit, dat verschillende planten evengoed ammo
niak als nitraat als N bemesting kunnen gebruiken. Toch neemt dit niet weg,
dat wanneer men in normalen bouwgrond weinig of geen nitrificeerende bac
teriën aantreft, dit een onmiskenbare aanduiding kan zijn voor een of ander
bodemdefect, hetzij slechte aeratie, reductie, te hooge zuurgraad, de aanwezig
heid van giftige stoffen e.d. Het is echter ook mogelijk, dat de betreffende
grond een pas ontgonnen heidegrond is, waarin van nature weinig nitrifi
ceerende bacteriën voorkomen; in dat geval behoeft een slechte nitrificatie
nog geen aanwijzing voor onvruchtbaarheid te zijn.
Deze feiten dient men in gedachten te houden, wanneer men op grond van
de resultaten van het bacteriologisch bodemonderzoek conclusies wil trekken
aangaande de vruchtbaarheid van bepaalde gronden.
Het is de vraag, welke middelen ons ten dienste staan, om langs bacteriologischen weg een inzicht te krijgen in den cultuurtoestand van den grond.
Hiervan zijn genoemd:
1°. Het tellen van het totale aantal bacteriën, schimmels of actinomyceten in den grond.
2°. Het tellen van het aantal bacteriën van een bepaalde groep, waarvan
de omzettingen voor de plant van belang zijn (nitrificeerende bacteriën,
stikstof binders, ammoniakvormers).
3°. De bepaling van de werkzaamheid der micro-organismen, in 't alge
meen door bepaling van de hoeveelheid koolzuur, die door hen in een bepaalde
hoeveelheid grond en in bepaalde tijd ontwikkeld wordt.
4°. De bepaling van de werkzaamheid van bepaalde groepen van mi
cro-organismen in den grond zelf, om quantitatief na te gaan hoeveel van de
toegevoegde stoffen in bepaalde tijd is ontleed (men voegt b.v. aan een af
gemeten hoeveelheid grond een bepaalde hoeveelheid zwavelzure ammoniak
toe en gaat na hoeveel nitraat hieruit na een aantal weken gevormd is).
5°. Men gebruikt micro-organismen om na te gaan of de grond voldoende
hoeveelheden van bepaalde planten voedingsstoffen bevat; micro-organismen
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hebben in 't algemeen ook K, P en N noodig en wanneer men aan den grond
al de voor de micro-organismen benoodigde voedingsstoffen toevoegt behalve
de eene, waarvan men de beschikbare hoeveelheid bepalen wil, dan zullen de
microben voor hun voeding en ontwikkeling van de aanwezigheid van die
eene stof in den grond afhankelijk zijn.
Wij zullen nu de mogelijkheden benevens de voor- en nadeelen dezer
methoden eens nader bekijken.
Het tellen van de in den grond totaal aanwezige micro-organismen
Hierbij kan men gebruik maken van de verschillende methoden, die reeds
op biz. 1S6 geschreven zijn. Een kleine hoeveelheid versehe grond wordt in
steriel water gesuspendeerd, gedurende ± 5 min. geschud en deze suspensie wordt
nog eenige malen verdund. Van de aldus verkregen verdunningen kan men nu
% of 1 cc in een cultuurdoos afpipetteeren, hierop de snel afgekoelde, doch nog
goed vloeibare voedingsagar of gelatine gieten; men bereikt op deze wijze, dat
elk in de suspensie aanwezige bacteriecel apart ligt en zich ongehinderd tot een
kolonie kan ontwikkelen, die men met 't bloote oog kan tellen, (Plaat-methode).
Voor organismen, die niet of zeer slecht op platen groeien, zooals o.a. de
nitrificeerende bacteriën, brengt telkens 1 cc van opeenvolgende verdunningen
in een kolf of fleschje met voedingsoplossing en gaat na bij welke verdunningen
noch juist groei optreedt (verdunningsmethode).
De samenstelling en de pH van het voedingsmedium bepaalt welke orga
nismen in hoofdzaak tot ontwikkeling zullen komen, bacteriën en actinomyceten of schimmels. Bij de plaatmethode is het een vereischte, dat het voedings
medium betrekkelijk arm aan voedingsstoffen is (b.v. 0,1 % suiker, 0,025 %
eiwit), daar anders de snelst groeiende organismen in korten tijd over de heele
plaat heengroeien en van een tellen der koloniën geen sprake meer is. Het
spreekt echter vanzelf, dat er geen enkel voedingsmedium samen te stellen is,
waarop alle in den grond aanwezige bacteriën tot ontwikkeling kunnen komen,
zoodat men met een grove schatting van de aantallen bacteriën van een beperkt
aantal groepen tevreden moet zijn. Dergelijke tellingen worden tegenwoordig
bij het bacteriologisch bodemonderzoek nog slechts in enkele bijzondere ge
vallen toegepast b.v. wanneer men een algemeene indruk wil krijgen van de
wijze, waarop de bacteriënflora op bepaalde cultuurmaatregelen reageert of
b.v. de werking van een bodemsterilisatie wil controleeren.
Zoo heeft HARMSEN bij het onderzoek naar de veranderingen, die de bac
teriënflora in de gronden van de Wieringermeer tengevolge van de drooglegging
ondergaan, de genoemde methoden op uitgebreide schaal gebruikt en daarmee
ongetwijfeld een inzicht in die veranderingen gekregen.
Deze bepalingen gaan meestal hand in hand met het tellen van de bacteriën
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van bepaalde physiologische groepen. Behalve de reeds genoemde groepen
worden ook vaak de zetmeelsplitsers, de cellulose-aantasters, de eiwitontleders geteld, alle dus bacteriën, die bij de mineralisatie van organisch materieel
betrokken zijn.
Interessant is het te zien, welke verschillen er bestaan tusschen de micro
flora van de pas drooggevallen zeebodem en een aangrenzend stuk cultuurland,
dat al ettelijke jaren voor de bloembollenkweekerij gebruikt werd.
Vergeleken werd in 1927 lichte zandgrond afkomstig van de zuidrand van de
proefpolder, een reeds grootendeels opgedroogde kleigrond uit het Noordelijk
deel der polder en een matig zware klei afkomstig van een bloembollenveld
in het dorp Andijk.
Najaar 1927*

Totaal aantal bacteriën per gram
natte grond
Zetmeel ontlede bacteriën....
Celluloseont Ieders
Coli-aerogenes groep
Azotobacters
Nitrificeerende bacteriën ....

Pas drooggeval
len zandgrond
(21,7 % water)

Idem kleigrond
(62 % water)

Oude cultuur
grond Andijk
(29,9 % water)

1 000
100
1
150
0
0

1 000 000
10 000
10
1 000
1
0

90 000 000
40 000 000
600 000
1 000 000
5 000
25 000

Dezelfde gronden werden twee jaar later opnieuw onderzocht en daarbij
bleek dat de microbenflora zich in deze korten tijd enorm vermeerderd had en
in aantal en activiteit, die der oude cultuurgrond nabijstreefde, zonder dat
eenige maatregel genomen was om deze gronden kunstmatig te enten. Dit was
in zooverre een belangrijk resultaat, omdat hierdoor de vraag of het noodig
was deze nieuwe gronden opzettelijk van de noodige bodembacteriën te
voorzien, beslist ontkennend beantwoord kon worden.
Najaar 1929*

Totaal bacteriëngetal
Totaal schimmelgetal
Zetmeelsplitsers
Eiwitontleders
Celluloseontleders
Coli-aerogenesgroep
Nitrificeerende bacteriën ....
Azotobacters

Zandgrond
Proefpolder

Kleigrond
Proefpolder

Oude kleigrond
cultuurpolder
Andijk

25 000 000
15 000
8 000 000
10 000 000
500 000
10 000
1 000
0

60 000 000
15 000
25 000 000
30 000 000
500 000
30 000
10 000
10

90 000 000
70 000
40 000 000
40 000 000
600 000
1 000 000
25 000
5 000

* Deze tabellen zijn ontleend aan H ARMSEN.
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Opmerkelijk is dat de kleigrond belangrijk meer micro-organismen bevat
dan de zandgrond, een verschijnsel, dat in 't algemeen steeds wordt waar
genomen.
Alleen de ontwikkeling der azotobacters is nog zeer onvoldoende, hetgeen
waarschijnlijk geweten moet worden aan het gebrek aan gemakkelijk aantast
bare organische stoffen, welke voor de groei dezer bacteriën onontbeerlijk zijn.
Bij bemesting van de proefperceelen met schuimaarde zien wij een sterke
stijging van het aantal azotobacters, n.l. van 10 tot 300 per g grond; nu be
vatte genoemde grond van nature reeds een groote hoeveelheid koolzure
kalk (12 %), zoodat deze gunstige werking niet aan de betrekkelijk geringe
vermeerdering van het toch al hooge kalkgehalte van den grond moet worden
toegeschreven. De schuimaarde bevat echter naast koolzure kalk niet on
belangrijke hoeveelheden gemakkelijk ontleedbare organische stoffen en het is
zeer waarschijnlijk, dat deze den Azotobacters tot voedsel gediend hebben en
voor hun toename verantwoordelijk zijn.
Interessant is tevens, dat de stoppel- en wortelresten van een vorige oogst
het aantal bacteriën sterk kunnen doen toenemen en juist ook de azotobacterontwikkeling bevorderen. Daarnevens zien wij, dat in een voor 't eerst be
bouwde akker meer bacteriën worden aangetroffen dan in een daarnaast
gelegen maagdelijk perceel.
4 Mei 1930
1929 geënt,
stoppel ondergeploegd
Mei 1930 braak

Totaal aantal bacteriën
Eiwitsplitser bacteriën
Zetmeel bacteriën
Azotobacters

86 100 000
56 000 000
61 100 000 !)
218

Nimmer
1929 onbebouwd bebouwd sinds
1927 droog
1930 haver
gelegd

48 900 000
23 700 000
27 500 000
6

35 900 000
14 100 000
19 900 000
14

In de bovenaangehaalde voorbeelden zien wij, dat deze telmethode ons
inzicht in de microbiologische veranderingen, die in den grond optreden, inder
daad kunnen verhelderen; daartegenover staat echter, dat in vele gevallen eener
zijds de methode te onnauwkeurig is om subtiele veranderingen aan te toonen
x)
Dat het totale aantal bacteriën kleiner is dan de som van eiwit en zetmeelsplitsers te samen kan, behalve door de aard van de gebruikte voedingsbodem mede
veroorzaakt worden door het feit dat een aantal zetmeelsplitsende bacteriën ook
eiwit kunnen aantasten en dus zoowel in de eene als in de andere groep geteld zijn
geworden.
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terwijl anderzijds de aantallen der micro-organismen aan niet onbelangrijke
vrij grillige veranderingen onderhevig zijn, waarvan de oorzaak niet bekend is.
De aanwending der methode is daarom beperkt tot die gevallen, waarin
men ingrijpende veranderingen of afwijkingen in aard en aantal der bodem
microben verwachten kan.
Quantitatieve 'physiologische methoden
Wanneer men een inzicht wil hebben in de snelheid, waarmee bepaalde
stoffen in den grond worden omgezet, dan is men op den grond zelf als medium
aangewezen.
Gezien het feit, dat door veranderingen in structuur, door uitdrogen, door
omwerken e.d. de condities voor bepaalde microbengroepen radicaal gewijzigd
kunnen worden, is het veelal zaak de grond zooveel mogelijk in haar natuurlijke
toestand te onderzoeken. Vandaar, dat de monstername zorgvuldig geschieden
moet en het monster eventueel als kluit in kist of blik verpakt, zoo snel mogelijk
moet worden opgezonden.
In die gevallen waarin de invloed, die de structuur van den grond op het
te onderzoeken proces heeft, buiten beschouwing kan blijven, wordt van den
akker op een groot aantal plaatsen kleine monsters gestoken, de grond goed
gemengd en gezeefd, onder optimale condities van watergehalte, aeratie en
temperatuur gebracht en de te onderzoeken stof wordt er homogeen in ver
deeld.
Een hoeveelheid, varieerend tusschen 500 g en enkele kilo's, wordt in beker
glazen of verglaasde potten weggezet en met geregelde tusschenpoozen wordt
chemisch bepaald hoeveel van de toegevoegde stof is verdwenen of hoeveel
ontledingsproduct (C02, NOs, NH3) gevormd is geworden.
De uitkomsten van dergelijke onderzoekingen worden echter in hooge
mate door allerlei factoren beinvloed, die men zooveel mogelijk in de hand
moet houden, wil men niet tot geheel verkeerde conclusies komen.
Nemen wij als voorbeeld de koolzuurontwikkeling, welke een vrij goede
maatstaf is voor de activiteit van een groote verscheidenheid van microben.
Om deze koolzuurontwikkeling te bepalen wordt 500 g grond, zoo van
't veld, in een afgesloten cylinder gebracht ; aangezien de koolzuurontwikkeling
zeer nauw samenhangt met de hoeveelheid zuurstof, die in de bodemlucht
aanwezig is, staan wij voor de keus om de luchttoevoer voortdurend optimaal
te houden of wel alles aan zich zelf over te laten. Dit laatste brengt echter
complicaties mede, die in 't algemeen beter te vermijden zijn, zoodat de meest
gebruikelijke methode is om onafgebroken een kalme stroom koolzuurvrije
lucht door te zuigen en het door deze luchtstroom meegevoerde koolzuur op
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te vangen en te bepalen. Ook kan men dit periodiek doen b.v. 1 à 2 maal per
dag, mits men maar zorgt, dat er voortdurend voldoende lucht ter beschikking
van de micro-organismen staat.
e

d

c

b

a

Foto auteur

Fig. 78

Apparaat voor de bepaling van de Jcoolzuurproductie der bodemmicroben,

a = rotameter voor het meten van de hoeveelheid lucht, welke door de cylinders stroomt;
b en c = waschflesschen, welke de doorgeleide lucht koolzuurvrij maken;
d = een 5-tal cylinders, gevuld met % of 1 kg grond elk;
e = adsorptiefleschjes, gevuld met Bariumhydroxide van bekende sterkte, waarin het
gevormde koolzuur vastgelegd wordt en naderhand bepaald wordt.

De vraag is echter, wat bepaalt men op deze wijze? De hoeveelheid uitgeademd koolzuur wordt niet alleen bepaald door het aantal micro-organismen,
doch tevens door de aard- en de hoeveelheid voedingsstoffen, die aanwezig zijn.
Vandaar, dat men aan een bepaling van het door een zeker volume grond
geproduceerde koolzuur zonder meer niets heeft; een lage koolzuurproductie
kan tal van oorzaken hebben, 1° een te gering aantal microben (b.v. als gevolg
van te lage pH), 2°. te weinig gemakkelijk aantastbare organische stof, wat op
zichzelf nog geen aanwijzing voor een slechten bodemtoestand behoeft te zijn.
3°. te weinig anorganische voedingsstoffen N, K of P, 4°. een te dichte struc
tuur.
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Het zou ons te ver voeren al deze mogelijkheden in detail te bespreken;
de werkwijze komt in 't algemeen hierop neer, dat men alle condities optimaal
maakt, behalve juist de eene factor, die men onderzoeken wil. Is de vraag b.v.:
bevat een grond voldoende celluloseaantastende bacteriën om een behoorlijke
omzetting van wortel- en stoppelresten te garandeeren, dan voegt men aan den
grond een zekere hoeveelheid cellulose toe, benevens voldoende K, P en N
om de omzetting mogelijk te maken terwijl men tevens de omstandigheden
van structuur en watergehalte zoo gunstig mogelijk maakt. Vervolgt men nu
de koolzuurproductie, dan krijgt men een indruk van het vermogen van dien
grond om cellulosehoudend materiaal te verwerken. Men kan in plaats van
cellulose ook een afgemeten hoeveelheid gemalen en gedroogde stoppels en
wortels toevoegen. Daarnevens kan men successievelijk K, P of N geheel of
gedeeltelijk weglaten; blijft hierdoor de C02 productie vrijwel onveranderd
dan bevat de grond voldoende anorganische voedingsstoffen, blijft echter bij
weglating van de N de C02 productie achter, dan kan dat een duidelijke aanwij
zing zijn, dat de grond onvoldoende voorraad assimileer bare stikstofverbin
dingen bevat.
Bij dergelijke bepalingen doet zich nog een andere complicatie voor n.l.
dat in 't algemeen elke grond wel een kleine aantal cellulosebacteriën of
schimmels bevat; voegt men nu cellulose toe en maakt de overige condities
optimaal dan zullen deze micro-organismen zich tamelijk snel vermeerderen
en binnen betrekkelijk korten tijd hun maximale activiteit ontwikkelen;
is dit stadium bereikt dan verschilt het beeld niet meer van dat van een
grond, die van origine reeds veel cellulosebacteriën bevatte. Beslissend is in
dergelijke gevallen het verloop van de koolzuurontwikkelingskromme in de
eerste dagen van het experiment. Tevens verdient het aanbeveling de tempera
tuur niet te hoog te nemen, niet hooger van b.v. 15° C., omdat door een te
hooge temperatuur de ontwikkeling der microben uitermate versneld kan
worden en op deze wijze de oorspronkelijke verschillen gauw vervagen.
Wenscht men met deze methode een indruk te krijgen van de voorhanden
hoeveelheden K, P of N dan kan men beter met een snel groeiend organisme
enten, een schimmel b.v. die niet al te zeer van de pH afhankelijk is, een ge
makkelijk assimileerbare C bron, zooals glucose toevoegen, benevens de noodige voedingszouten en de resultaten vergelijken met die, welke men bij een
volledige bemesting verkrijgt.
Het zal duidelijk zijn, dat men met behulp van deze methode, mits met
omzichtigheid toegepast, een indruk kan krijgen van een aantal eigenschappen
van de grond, die uit een oogpunt van cultuur van practisch belang zijn.
Het groote voordeel is, dat men op de verschillende vragen na enkele dagen
soms binnen 24 uren een antwoord kan krijgen; het nadeel is, dat de methode
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niet eenvoudig is, de apparaten tamelijk omslachtig, zoodat de uitvoering
zich moeilijk voor massa-onderzoek leent. Desondanks komt het mij voor
dat aan deze methode bij het bodemonderzoek een grootere plaats dient te
worden ingeruimd, dan zij op 't oogenblik inneemt.
Ter illustratie van het bovenstaande zij een onderzoek aangehaald, dat ver
richt werd om het volgende verschijnsel te verklaren. Op een bemestingsproef
veld werd door LANKWAABDEN waargenomen, dat bij het onderploegen van de
roggestoppels de ploeg op de zure veldjes er stug doorheen gingen een ritselend
geruisch veroorzaakte, terwijl hij op de alcalische veldjes er vrijwel onhoor
baar en gemakkelijk doorheen ging; ook bleef de grond uit de bouwvoor in
kluiten samenhangen, terwijl op de bekalkte perceelen de grond los en krui
melig was. Bij nadere beschouwing bleek, dat de stoppels op de zure veldjes
nog stevig in den grond zaten en de nog intacte wortels de kluiten bij elkaar
hielden, terwijl op de alcalische bemeste veldjes de ondergrondsche deelen al
grootendeels vergaan waren en de grond gemakkelijk uiteen viel.
De vraag was, of dit veroorzaakt kon worden doordat de mineralisatie in
de zuurdere veldjes langzamer verliep dan in de alcalische; dit lag wel voor de
hand, alhoewel tot nog toe een dergelijk frappant onderscheid tusschen zuur
en alealisch bemest nimmer geconstateerd was.
Voor het onderzoek werd een drietal perceelen uitgezocht.
A een zgn. eeuwigdurende rogge-akker, welke sinds onheugelijke tijden
karig met stalmest was bemest en het verschijnsel zeer duidelijk vertoonde.
B een dergelijke grond, die echter sinds 1926, alzoo gedurende 7 j., behoor
lijk in cultuur gebracht was voldoende van kunstmest was voorzien en het
verschijnsel in mindere mate deed zien.
G een dergelijke grond als B, die bovendien een bekalking van 2 X 7000 kg
kalkmergel per ha ontvangen had, welke grond zich overigens normaal ge
droeg.
Het eerst werd nagegaan hoeveel bacteriën in totaal in deze gronden voor
kwamen; de volgende cijfers werden gevonden:

pH

A.
B.
C.

Oud roggeperceel
Kalkarme cultuurgrond
Bekalkte
„

4,1
4,4
5,4

;

Kalktoestand

Aantal bacteriën
per g vochtige
grond

Aantal
Azotobacters

— 29
— 27
— 14

1 500 000
2 650 000
3 470 000

0
0
0

In bovenste tabel, die het gemiddelde aangeeft van drie vrij goed overeen
stemmende bepalingen, ziet men dat in den besten grond ook de meeste bacteriën
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voorkomen. Opmerkelijk is, dat alhoewel van de gronden A—B de pH en kalktoestand slechts weinig verschillen, de grond B toch belangrijk meer bacteriën
bevat dan A, zoodat de betere cultuurtoestand zich blijkbaar niet alleen tot
de hoogere planten bepaalt, maar zich ook kenbaar maakt in de microbenwereld in den grond.
Dat in geen der drie gronden Azotobacters worden aangetroffen was te
verwachten, aangezien zooals reeds medegedeeld de Azotobacters niet meer
bij een pH beneden 5,9—6,0 groeien.
Daarnaast interesseerde het nitrificeerend vermogen van die gronden ons.
Om dat te onderzoeken werd aan eenige kilogrammen dezer gronden een
afgewogen hoeveelheid zwavelzure ammoniak toegevoegd en na verloop van
6 weken onderzocht, hoeveel daarvan in salpeter overgevoerd was.
% van de toegevoegde
Idem na toevoeging
zwavelzure ammoniak
van 1 % kalkmergel
in 6 weken omgezet
A.
B.
C.

Oude roggegrond
Kalkarme cultuurgrond
Bekalkte
,,

29
44
33

100
100
100

Deze cijfers wijzen er op, dat de cultuurtoestand van geen dezer drie gronden
optimaal is, daar in goede gronden de toegevoegde hoeveelheid zwavelzure
ammoniak in 6 weken vrijwel geheel in nitraat kan zijn omgezet. Alhoewel
ook hier de oude roggegrond het slechtst nitrificeert, is tegen de verwachting
in, in B meer nitraat gevormd dan in C.
Dat echter het onvoldoende bufferend vermogen dezer gronden de voor
naamste beperkende factor is, blijkt wel uit het feit, dat na bekalking in alle
drie gronden de toegevoegde zwavelzure ammoniak binnen 6 weken geheel
is omgezet.
Iets dergelijks ziet men ook niet hoogveengrond optreden, waarvan de
pH in natuurlijke toestand soms zoo laag kan zijn, dat de meest gewone bodem
bacteriën ontbreken op nevengaande afbeelding ziet men, dat de celluloseontleding zonder speciale maatregelen geheel achterwege blijft.
Teneinde een inzicht te krijgen in de activiteit der bodemmicroben, speciaal
ook wat betreft hun vermogen cellulose en stroo te ontleden, werden 3 reeksen
proeven aangezet, 1°. een waarbij aan den grond alleen een volledige bemesting
bestaande uit kalizout, chili en phosphaat gegeven werd; 2°. een reeks, waarbij
aan den grond bovendien nog een afgemeten hoeveelheid cellulose (als papierpoeder) was toegevoegd; 3°. een reeks, waarbij aan den grond gemalen stroo
werd toegevoegd.
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Fig. 3.

Foto CHRISTENSEN

Fig. 79 Celluloseaantasting op hoogveen.
1. Zuur hoogveen, met cellulosebacteriën geënt, zonder verdere toevoegingen; na 30
dagen bij 25° gestaan te hebben blijken de stukjes papier nog onaangetast te zijn.
2. Idem, doch nu na toevoeging van koolzure kalk en phosphaat; in 10 dagen is reeds
een duidelijke aantasting waar te nemen.
3. Als 2, na verloop van 20 dagen. De beide strookjes papier zijn vrijwel volledig tot
verdwijnen gebracht.
Laat men de enting achterwege, dan wordt ook het papier niet aangetast, zelfs niet na
toevoeging der bemesting.
Het is duidelijk, dat dit hoogveen geen cellulosebacteriën bevat en dat de zuurgraad
te hoog is om bij aanwezigheid van deze bacteriën de omzetting mogelijk te maken.

In al deze gevallen werd de hoeveelheid koolzuur gemeten, welke
door de microörganismen in een bepaalden tijd was gevormd.

A.
B.
C.

Oude roggegrond
Zure cultuurgrond
Bekalkte cultuurgrond . . .

Mgr C02 bij 15° C
ontwikkeld
in 3 dagen,
alleen anorganisch
bemest

Idem
met cellulose
gemengd
in 10 dagen

Idem
met stroo
gemengd
in 11 dagen

118
136
149

436
590
914

781
1136
1508
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Hier zien wij enkele interssante bijzonderheden naar voren komen; de
hoeveelheden koolzuur nemen toe, naarmate de cultuurtoestand van den
grond beter is. Dat ook in het laboratorium in den ouden roggegrond het stroo
langzamer wordt aangetast dan in de beide andere gronden bevestigt de ver
onderstelling, dat de op 't land geconstateerde verschillen in aantasting der
stoppel- en wortelresten hun oorzaak vinden in een mindere activiteit der
bodembacteriën.
Opmerkelijk is ook bij de stroo-ontleding het groote verschil in activiteit
tusschen de oude roggegrond A en de beter bemeste cultuurgrond B; alhoewel
hier de verschillen in pH en kalktoestand maar klein zijn (resp. 4,1 en 4,4; —•
29 en 27) wordt in dezelfden tijd door B 345 mgr of 46 % meer C02 uit 't stroo
ontwikkeld dan door A. In dezen laatsten akker werd na 1 jaar een aanzienlijk
deel der aangewende stalmest nog onverteerd teruggevonden, de wortels der
geoogste planten bleken na maanden nog in onverteerden vrij goeden staat te
verkeeren, in tegenstelling met de wortelresten in C, die grootendeels vergaan
waren.
Uit deze voorbeelden blijkt wel, dat men in enkele gevallen met behulp
van eenvoudige bacteriologische onderzoekingsmethoden een helderder
inzicht kan krijgen in de oorzaken, waarop verschillen in den cultuurtoestand
van sommige akkers berusten.
Ammonificatie, nitrificatie en denitrificatie in verband met de vruchtbaarheid
van den grond
Het heeft in den loop der jaren niet aan pogingen ontbroken om verband
te leggen tusschen de microbiologische omzettingen, zooals men die in het
laboratorium quantitatief en qualitatief kan vervolgen en de vruchtbaarheid
van den grond.
Het kan niet ontkend worden, dat de groote verwachtingen, die sommige
onderzoekers in dit opzicht gekoesterd hebben slechts zeer ten deele in ver
vulling zijn gegaan. Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te voeren, waar
van wij slechts de belangrijkste zullen aanhalen.
In de tijden, waarin men noch over de eischen, die de gewassen aan den
grond stellen noch over de optimale condities, waaronder de belangrijkste
microbiologische omzettingen tot stand komen, voldoende georiënteerd was,
was het een stap vooruit, dat in een aantal gevallen er een duidelijk verband
bleek te bestaan tusschen bijv. het totaal aantal bacteriën in den grond, het
nitrificeerend vermogen, het voorkomen van azotobacters, het stikstofbindend
vermogen eenerzijds en de opbrengst resp. vruchtbaarheid dier gronden ander
zijds. Met deze microbiologische methoden kon men in het laboratorium een
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aantal goede en vruchtbare gronden van de minder productieve onderscheiden,
iets wat voordien slechts bij uitzondering het geval was.
Naarmate echter de physiologie van de plant en van de microben beter
bestudeerd was, bleek, dat in de meeste gevallen dit verband tusschen bac
teriologische activiteit en vruchtbaarheid berustte op bepaalde chemische
en physische eigenschappen van den grond, waardoor zoowel de planten als de
microben hetzij gunstig of ongunstig beïnvloed, worden. De afwezigheid van
Azotobacters en een onvoldoend N bindend vermogen van den grond bleek
in de meeste gevallen toe te schrijven aan 't feit, dat van dergelijke gronden de
pH beneden 5,9 lag en tevens ook het bufferend vermogen dier gronden te
wenscben overliet; zoodra men over nauwkeurige methoden beschikte om
pH en bufferend vermogen (kalktoestand) te bepalen, had men hierin een veel
betrouwbaarder middel om de cultuurtoestand van een grond te bepalen; de
x4zotobacter-methode geraakte sinds dien geheel op den achtergrond.
Hetzelfde gelft o.m. ook voor den reductietoestand en het nitrificeerend
vermogen: in gereduceerde gronden, vindt men nitrificatie niet of slechts
gebrekkig plaats, terwijl ook de ontwikkeling van de meeste planten op der
gelijke gronden zeer veel te wenschen overlaat. Sinds electrometrische metho
den ons in staat stellen de reductietoestand van den grond snel en nauwkeurig
te bepalen kan het tijdroovend onderzoek van het nitrificeerend vermogen
van den grond achterwege blijven. In vele gevallen zal dus de overeenkomst
tusschen plantengroei en physische factoren van den grond de ontwikkeling
van beide groepen van organismen beinvloeden en zal de microbiologische
methode grootendeels overbodig worden, zoodra men weet welke die factoren
zijn en men ze op eenvoudige wijze bepalen kan.
Een uitzondering hierop maken de maagdelijke, pas ontgonnen gronden,
of de inpolderingen, waar de microbenflora zich nog moet ontwikkelen, som
mige groepen van bacteriën niet of sporadisch voorkomen en dientengevolge
de microbiologische omzettingen, waarvan de plant afhankelijk is, niet of in
onvoldoende mate tot stand komen. Zoo kan het zeer goed gebeuren, dat in
een pas ontgonnen grond zoo weinig nitrificeerende bacteriën aanwezig zijn,
dat de eventueel als bemesting aangewende zwavelzure ammoniak niet behoor
lijk genitrificeerd wordt en de plant dus op ammoniak als X bron is aangewezen.
Heeft men een gewas, dat nitraat boven ammoniak als N-bron verkiest, dan
kan een slecht nitrificeerend vermogen in zoo'n geval een aanwijzing zijn om
met chili in plaats van zwavelzure ammoniak te bemesten, zonder dat echter
nog sprake behoeft te zijn van een onvruchtbare!) grond. Om tenslotte te komen
tot een zoo zuiver mogelijke vergelijking van de microbiologische omzettingen
in diverse gronden heeft men wel voorgeslagen om in die gronden al de bekende
factoren, die de omzetting kunnen beinvloeden, zooveel mogelijk gelijk te
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maken bijv. overmaat CaC03 toe te voegen, voldoende anorganische zouten
(phosphaten, K en Mg) optimaal watergehalte, gelijke temperatuur etc.;
hoewel in veel gevallen door deze wijze van doen de markante verschillen ver
dwijnen, ziet men in andere gevallen toch, dat deze verschillen bestaan blijven
of zelfs wel sprekender worden. De oorzaak hiervan kan liggen in het feit
dat de aard, aantal en activiteit der microben wezenlijk verschilt of wel in
de aanwezigheid van onbekende factoren, (bijv. giftige stoffen). Op deze wijze
kan 'men soms door het microbiologisch onderzoek waardevolle aanwijzingen
krijgen.
De methoden, die men bij dergelijke onderzoekingen pleegt te volgen, kan
men in twee hoofdgroepen verdeelen, waarvan eerst genoemd zijn de zgn.
vloeistof methoden, waarbij men aan een of andere voedingsvloeistof meer of
minder van den te onderzoeken grond toevoegt. Men kiest de voedingsvloeistof
zoo, dat zooveel mogelijk de speciale groep bacteriën, die men onderzoeken wil
tot ontwikkeling komt; ent men met weinig grond bijv. 2,5 of 10 gr op 100 cc,
dan krijgt men een antwoord op de vraag of in den grond de gezochte bacteriën
al dan niet voorkomen; de invloed van den grond zelf op de ontwikkeling der
bacteriën is hierbij vrijwel uitgeschakeld. Men kan echter ook veel meer grond
toevoegen, bijv. 100 gr ,en het resultaat vergelijken met een grond, waarvan
men weet, dat deze in optimale conditie verkeert. In dit geval zou men een aan
wijzing krijgen van de invloed, die de grond eventueel op de ontwikkeling
der microörganismen uitoefent.
De andere methode is die, waarbij men den grond zelf als cultuurmedium
gebruikt en hieraan de om te zetten verbindingen toevoegt. Dit is de
zgn. bekermethode, waarbij men 100—500 gr grond in bekerglazen bij
bepaalde temperatuur wegzet en na verloop van tijd quantitatief nagaat
welke omzettingen tot stand gekomen zijn. Men bestudeert hierbij de om
zettingen onder zoo natuurlijk mogelijke omstandigheden, wat voor het
oplossen van pract-ische problemen ongetwijfeld het meest gewenscht is.
Welke dezer methoden men bij het onderzoek gebruikt, hangt af van de vragen,
die men tot oplossing wil brengen; het is m.i. onjuist om de vloeistofmethode
als geheel onbruikbaar te verwerpen, zooals door sommige onderzoekers wel
gedaan is.
Ammonificatie
Het kan wenschelijk zijn te weten hoe snel de stikstof uit een organische
meststof (stalmest, groenmest, bloedmeel, hoornmeel etc.) in den grond ter
beschikking van de plant komt. Men voegt dan aan 100—500 g van den betref
fenden grond een afgepaste hoeveelheid van de goed gemengde meststof toe en
bepaalt de ammoniak en het nitraat, die daaruit na enkele dagen, weken of
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maanden gevormd zijn. Gezien echter het feit, dat de ammonificeerende microorganismen zeer verbreid zijn in de natuur, zoowel in alcalische, zure en geredu
ceerde gronden voorkomen en bovendien zoodra zij de beschikking krijgen
over de voor hen geschikte voedingsstoffen zich binnen enkele dagen enorm
kunnen vermeerderen, heeft het eenerzijds weinig zin het ammonificeerend
vermogen van den grond te bepalen, terwijl anderzijds de verschillen, zoo zij
al bestonden, in zeer korten tijd uitgewischt zijn.
Het is dan ook niet te verwonderen, dat onderzoekingen, die ten doel
gehad hebben een verband te leggen tusschen de ammonificatiesnelheid en de
vruchtbaarheid van een grond, vrijwel zonder uitzondering geen enkele resul
taat hebben opgeleverd. De bekende onderzoeker WAKSMAN komt tot de
conclusie, dat de bepaling van het ammonificeerend vermogen onbruikbaar is als
maatstaf voor de vruchtbaarheid van een grond. Wel kan men met deze methode
nagaan in hoeverre bepaalde organische meststoffen als N-bron geschikt zijn
en hoe lang het eventueel kan duren alvorens de voor de plant benoodigde
ammoniak daaruit in een normale grond wordt vrijgemaakt. Zoo werd bijv.
eenigen tijd geleden aan het Proefstation de vraag voorgelegd of knoopenmeel
een afvalproduct van de caseïne-knoopenfabrieken, als N mest bruikbaar was.
Dit ken men alleen nagaan door de ammonificatiesnelheid in enkele verschil
lende grondtypen te onderzoeken. Dat men naast het gevormde ammoniak
het eventueel door de nitrificeerende bacteriën daaruit geproduceerde nitraat
in rekening moet brengen, spreekt vanzelf. Dat het eiwit van bacteriën en schim
mels moeilijker geammonificeerd wordt dan het plantaardig of dierlijk eiwit,
zooals dat in verschillende meststoffen wordt aangetroffen, is door middel
van animonificatieproeven uitgemaakt, evenals langs dien weg is vastgesteld,
dat de combinaties van humus of lignine met eiwitachtige stoffen, buitenge
woon moeilijk door microörganismen ontleed worden.
Ook voor de oplossing van vragen over de invloed, die de C : N-verhouding
in een meststof uitoefent op de snelheid waarmede de stikstof in assimileerbare
vorm naar buiten treedt, is men op ammonificatie proeven aangewezen. Met
deze enkele voorbeelden is dus wel aangetoond, dat dergelijke proeven hun plaats
in het microbiologisch onderzoek hebben, ook al zijn ze voor de bepaling van
de vruchtbaarheid van den grond ongeschikt.
Nitrificatie
De cultuurvoorwaarden voor de nitrificeerende bacteriën o.a. wat betreft
pH, kalktoestand, aeratie, reductietoestand, stemmen in menig opzicht over
een met die voor een goede plantengroei; dit gepaard aan het feit, dat hun
aantal in verschillende gronden zeer uiteen kan loopen en deze bacteriën be
trekkelijk langzaam groeien, waardoor eventueele verschillen geruimen tijd
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blijven bestaan, doet verwachten, dat de resultaten van nitrificatieproeven
in het laboratorium een zekere overeenstemming zullen vertoonen met de
oogstresultaten op de betreffende akkers.
Uit de hier volgende tabel, ontleend aan de onderzoekingen van schrijver
dezes over „Nitrificatie in tropische gronden" ziet men dat er tusschen nitrifieatie en stand van het gewas op zeer uiteenloopende grondtypen een duide
lijke overeenstemming was.

Grondmonster
afkomstig van

Suikerfabriek:
Balongbendo .
Wonoredjo . .
Pohdjedjer . .
Ngadiredjo . .
Tengowangi. .
Kalimati . . .
Oemboel . . .
Pradjekan . .
Pr.st. O.-Java.

Suikerfabriek:
Djatiroto . . .
Madjenang . .
Pohdjedjer . .
Wonosari . . .
Radjoegoenting
Wonoredjo
Krian . . . .
Kalimati . . .
Pengkol . . .

Grondsoort

% van de toe
gevoegde zwavel
zure ammoniak in
nitraat overgev.
in 6 weken

klei
bruine zavel
slibhoudende zandgrond
zandgrond
grove zandgrond
roodbruine kleigrond
donkerbruine zavel
lichte zandgrond
bruine kleigrond

75
97,2
38,9
17,6
48,5
49,5
84
36
61,1

Gemiddeld voor de goede gronden . .

56,3

humushoudende grond
roode grond
slibhoudende zandgrond
grijsbruine slibhoudende zandgrond
grove zandgrond
bruine zavel
grove zandgrond
roodbruine kleigrond
bruine kleigrond

0
2,3
0
0
4,6
25,5
2,8
5
0

Gemiddeld voor de slechte gronden

Standopname
suiker
riet

goed

zeer goed
goed
»

slecht

4,5

De gemeenschappelijke oorzaak van deze goede overeenstemming bleek
voor een deel te liggen in het feit. dat meerdere gronden, waar het suikerriet
slecht stond, meer of minder gereduceerd waren; tijdens het voorgaande gewas,
de rijst, hadden deze gronden geruimen tijd onder water gestaan en waren nadien
niet voldoende aan licht en lucht blootgesteld (z.g.n. uitgezuurd) zooals dit
bij een behoorlijke grondbewerking in Indië gebruikelijk is. In andere gevallen
berustte de overeenstemming op een te sterke uitdroging van den grond, of
een veel te hoog watergehalte teil gevolge van overstrooming of slechte af
watering, of wel een te hooge zuurgraad. Wij zien hier dus verschillende uit-
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eenloopende factoren, die de nitrificatie zoowel als de groei van het gewas
ongunstig kunnen beinvloeden, terwijl in die gevallen, waarin de nitrificatie
zeer gering is, dit mede een directe oorzaak voor den slechten stand van het
gewas kan zijn. De meeste dezer factoren zijn zonder uitzondering op eenvoudige
wijze langs anderen weg te bepalen; men moet zich echter niet voorstellen, dat
nitrificeerend vermogen en vruchtbaarheid zonder uitzondering steeds parallel
verloopen; overkalkte gronden b.v. zullen in de meeste gevallen uitstekend
nitrificeeren, omdat het optimum voor de nitrificatie tusschen pH 7,5 en 8 ligt,
terwijl het gewas onder die omstandigheden ernstige verschijnselen van
mangaangebrek kan vertoonen.
Een aantrekkelijke zijde van deze bepaling is echter, dat vruchtbaarheids
factoren, die zich niet gemakkelijk langs zuiver chemischen of physischen weg
laten bepalen, zich soms in de nitrificatiesnelheid duidelijk afspiegelen. In
onderstaande tabel vindt men hiervan enkele voorbeelden; het betreft hier
een proefveld dat gedurende 14 jaren op verschillende manieren bemest is
geworden. Om de verschillen, welke eventueel op een onderscheid in bufferend
vermogen zouden kunnen berusten, uit te schakelen, heeft men aan alle monsters
zooveel krijt toegevoegd als noodig is om alle zuren te neutraliseeren, welke
ontstaan bij de volledige nitrificatie van het toegevoegde ammoniumsulfaat.
(Ontleend aan S. H. WAKSMAK)

Monster
n°.

OpMgr N
Aantal
Oogst in
In %
In %
brengst genitribact.
14 jaren
van
van
pH
in % ficeerd
per g
in ponden
het
het
grond
van het
in
per acre
max.
max.
max. 25 dagen
(mill.)

5A

5,5

69 500

7A
9A
11 A

5,0
5,8
4,6

15 464
57 968
41 754

19 A
5B
11 B

5,4
6,4
5,8

29 926
69 754
61 906

100

100

25,8

93,1

13,9

22,3
83,4
60,2

6,2
19,6
6,7

19,1
68,0
23,3

5,3
11,1
5,5

38,1
79,9
39,6

43,1
86,0
89,1

8,5
28,8
25,2

29,5
100
87,2

7,2
11,8
8,9

51,8
85,0
64,0

Bemesting

superphosphaat en
kalizout + stalmest
geen bemesting
super, kali + chili
super, kali, zwavel
zure ammoniak
super, kali
als 5 A -f mergel
als 11 A -f- mergel

Wij zien, dat de nitrificatie ons inderdaad enkele waardevolle aanwijzingen
geeft wat betreft de vruchtbaarheid dezer verschillend bemeste gronden;
de onbemeste met de laagste opbrengst nitrificeert ook het slechtst. Ook die
welke geen stikstof heeft ontvangen, nitrificeert slecht; de gronden 5A, 5B,
IIB, welke de hoogste opbrengsten geven, nitrificeeren het best. Dat IIA slecht
nitrificeert (23,3) en toch vrij behoorlijke opbrengst geeft (60 %) is te wijten
aan de lage pH, waarvoor blijkbaar de bacteriën gevoeliger zijn dan de verbouw-
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de gewassen. Ook de gunstige invloed van de stalmest (5A, 5B) tegenover
volledige bemesting met chili als N bron teekent zich af in de nitrificatiesnelheid. Om dergelijke verschillen langs zuiver chemischen weg op 't spoor
te komen is niet zoo eenvoudig en de kans is groot dat het in het geheel niet
zou gelukken. Bij onderzoekingen door mij op Java verricht bleek, dat in meer
dere gevallen de aanwezigheid van giftige stoffen in den grond door middel
van nitrificatieproeven kon worden aangetoond. De proef werd als volgt
ingericht: 200 gram van den betreffenden grond werd met 200 cm3 water samengewreven en na een dag staan afgecentrifugeerd. Aan het extract werd 0,15 %
zwavelzure ammoniak toegevoegd, en om zeker te zijn dat voldoende intrificeerende bacteriën aanwezig waren, werd met 5 % van een goed nitrificeerenden
zandgrond geënt.
In nevengaande figuur is aangegeven op welk tijdstip in de verschillende
kolven het eerst een duidelijke nitraatreactie optrad. Het blijkt wel dat hierbij
1) Blanco cultuuroplossing met 5% grond geënt.
2) Extract grond van Sawah Simping, Sf.-Pohd
jedjer, gereduceerd.
Id. grond niet geredu
ceerd.
3) Sf. Pohdjedjer, riettuin Limping, grond ge
reduceerd.
Id. na uitzuren.
4) Sf. Pohdjedjer, riettuin Sjekonilo, grond ge
reduceerd.
Id. goed gedeelte, grond
niet gereduceerd.
5) Sawah Pekoentjen
Pasoeroean, grond ge
reduceerd.
Id. onder overlaat, grond
niet gereduceerd.
*)
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De extracten 2—5 werden alle met denzelfden grond F.1 geënt.
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Fig. 80 Nitrificatieproeven met het extract van een aantal verschillende gronden.
Aangegeven is het oogenblik, waarop nitraat of nitriet aantoonbaar werd. Men lette
op den vertragenden invloed, die door sommige blijkbaar giftige extracten op het proces
wordt uitgeoefend, welke invloed door uitzuren weer geheel of gedeeltelijk kan
worden opgeheven.

groote verschillen aan den dag treden: in de cultuuroplossing zonder grondextract was reeds na 7 dagen nitraat aantoonbaar; in de nrs. 2A, 4A en 5A is de
nitrificatie door het extract meer dan een maand vertraagd.
Zeer opmerkelijk is, dat de gunstige invloed van het zgn. „uitzuren"1) op
deze gronden zich ook duidelijk afteekent in een veel vroeger optreden der
nitrificatie. Interessant is ook n°. 5, waar het eerste monster afkomstig was uit
1)
Hieronder verstaat men in Indië het openmaken en aan de zon blootstellen
van de natte gronden, die voor de rijstcultuur gebruikt zijn; dit heeft met hetgeen
wij hier onder zuur verstaan niets te maken.
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een rijstveld, waarvan de grond gereduceerd was, het tweede monster op enkele
meters afstand daarvan genomen was op den overlaat, waar het bevloeiingswater wordt afgelaten en waar dus voortdurend zuurstofhoudend water over
en door stroomt, In het waterig extract van de eerste plek was de nitrificatie
niet minder dan een maand vertraagd.

Foto auteur

Fig. 81 De invloed van het uitzuren van den grond op kiemplantjes van tabak,
rechts de onuitgezuurde en links de uitgezuurde grond. Grond afkomstig van Sawah
Lirbojó, Redjoso.

Ik wijs er op, dat deze vertragende invloed niet moest worden toegeschreven
aan eventueel aanwezige ferroverbindingen, daar deze in de extractie niet
voorkwamen, behoudens in dat van n°. 2 en dan nog in zoo'n kleine hoeveelheid,
dat hierdoor de nitrificatiesnelheid niet beinvloed werd. Het bleek verder, dat
men deze giftige stoffen kan laten adsorbeeren door klei of kool, waarna de
nitrificatiesnelheid weer op normale hoogte kwam. Welke gunstige invloed dit
zgn. uitzuren op de plantengroei kan hebben, blijkt uit nevengaande afbeel
ding; al spreken hier de structuur en andere factoren ongetwijfeld ook een
woordje mee, is het zeker, dat daarnaast giftige stoffen, ontstaan bij de anaerobe
afbraak van organische stoffen, wortelresten e.d. ook op de plantengroei
een zeer nadeelige invloed uitoefenen. Het voorkomen in sommige onvrucht
bare gronden van bepaalde giftige stoffen, die zelfs in uiterst kleine hoeveel
heden de plant schaden was reeds in 1909 door den Amerikaansche onderzoeker
SCHREINER overtuigend aangetoond. Dat hierdoor ook bacteriologische pro
cessen kunnen worden beinvloed is het eerst door bovenvermelde onder
zoekingen bewezen.
Resumeerende zien wij dus, dat nitrificatieproeven verricht in samenhang
met de gebruikelijke chemische onderzoekingsmethoden bij het onderzoek
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naar de oorzaak van de onvruchtbaarheid van bepaalde gronden waardevolle
aanwijzingen kunnen geven.
Denitrificatie
Het feit, dat de denitrificeerende bacteriën in staat zijn onze kostbare
nitraatstikstof als stikstofgas de lucht in te zenden, heeft aanvankelijk de
meening doen postvatten, dat deze bacteriën voor den landbouw uitermate
schadelijk zijn. Nauwgezette onderzoekingen brachten echter aan het licht,
dat een duidelijk samengaan van onvruchtbaarheid en sterke denitrificatie
slechts zelden voorkwam. De oorzaken hiervoor zijn in het voorgaande uit
voerig uiteengezet, zoodat hierop niet behoeft te worden teruggekomen.
Elke grond, vruchtbaar of onvruchtbaar, zal denitrificatie vertoonen,
wanneer die grond naast nitraat voldoende gemakkelijk aantastbaar orga
nische stoffen bevat, de aeratie belemmerd is door te hooge waterstand, door
dat de grond dichtgeslagen is of anderzins.
Denitrificeerende bacteriën komen steeds daar in groote getale voor,
waar organische stoffen snel gemineraliseerd worden, wat juist na stalmest
of groenbemesting, na het keeren van grasland, het geval zal zijn. Dit is dan
ook de oorzaak, dat men herhaaldelijk juist het tegenovergestelde vond van wat
men verwachtte, n.l. veel meer denitrificeerende. bacteriën in de vruchtbare
gronden dan in de onvruchtbare. De bepaling van het denitrificeerend ver
mogen en nog veel minder het tellen van de denitrificeerende bacteriën is
dan ook voor een beoordeeling der vruchtbaarheidsfactoren van onze cultuur
gronden van eenige beteekenis.
De bepaling van plant envoedingsstoff en in den grond met behulp van microorganismen
Het denkbeeld om voor de bepaling van kalium, phosphor, magnesium en
koper in den grond de chemicus met zijn ingewikkelde apparatuur te vervangen
door een stel microben lijkt even fantastisch als onuitvoerbaar.
Het was de Duitsche bacterioloog NIKLAS, die omstreeks 1930 hierover
eenige onderzoekingen publiceerde, die zoowel door hun eenvoud van opzet
als door de snelheid en vrij groote nauwkeurigheid, waarmee de bepalingen
werden verricht de aandacht trokken.
Het principe, dat in het algemeen aan dergelijke bepalingen ten grondslag
ligt, is de zgn. wet van het minimum, het eerst door LIEBIG in 1843 naar voren
gebracht. In zijn eenvoudigste vorm komt deze wet hierop neer, dat de groei
van een organisme in de eerste plaats bepaald wordt door de hoeveelheid
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van die voedingsstof, waarvan in verhouding tot de andere voedingsstoffen,
te weinig is.
Alhoewel door MITSCHERLICH werd aangetoond, dat voor de hoogere planten
de toestand iets meer gecompliceerd is, is het de verdienste van PBINGSHEIM
geweest om aan de hand van reeksen bepalingen aan te toonen, dat lagere
organismen, zooals de schimmels en gisten, deze wet met vrij groote nauw
keurigheid volgen.
Aan de hand van nevengaande kromme kunnen wij het principe nader
toelichten; aan een voedingsoplossing bestaande uit optimale hoeveelheden
suiker als koolstofbron, ureum als stikstofbron, benevens K, Mg en sporen
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Fig. 82 De phosphaat-groeikromme van de Aspergillus niger.
Aan een suikerhoudende vloeistof zijn stijgende hoeveelheden phosphaat toegevoegd;
de hoeveelheid sehimmeldek, welke in 4 dagen is gegroeid, neemt regelmatig toe met de
hoeveelheid phosphaat; de bovenstaande kromme geeft hot verband aan tusschen het
drooggewicht van het mycelium en het phosphaatgehalte van de cultuurvloeistof.

Ca, B en Zn., waaraan dus phosphaat ontbreekt, worden toenemende hoeveel
heden phosphaat toegevoegd. Geënt wordt met sporen van den schimmel Asper
gillus niger; na 4 dagen bij 37° C te hebben gestaan wordt het gevormde
myceliumdek uit de kolfjes gehaald, afgespoeld, gedroogd en gewogen. De ver
kregen gewichten worden nu tegen de bijbehoorende phosphaathoeveelheden
uitgezet. Wij zien nu, dat het eerste deel van de kromme recht is, hetgeen be-
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teekent, dat er aanvankelijk een rechte evenredigheid bestaat tusschen de
schimmel-opbrengst en de hoeveelheid beschikbaar phosphaat; alvorens de
optimale phosphaat hoeveelheid bereikt wordt, maakt de lijn een bocht,
hetgeen zeggen wil, dat in deze zóne steeds meer phosphaat noodig is om een
bepaalde toename van het mycelium gewicht te verkrijgen dan voor dezelfde
toename in het rechte gedeelte.
Tenslotte loopt de lijn horizontaal ten teeken, dat de optium concentratie
bereikt is, meer phosphaat geeft dan geen toename meer.
Wanneer men deze bepalingen herhaalt met dezelfde schimmel, dan krijgt
men getallen, die doorgaans slechts enkele procenten uiteenloopen, hetgeen
alleszins voldoende is om deze methode voor de praktische bepaling van voe
dingsstoffen in den grond bruikbaar te doen zijn.
Men voegt daartoe aan de phosphaat-vrije voedingsstoffen een afgewogen
hoeveelheid grond toe, bepaalt na 4 dagen hoeveel schimmel mycelium-gevormd is. Men kan nu op de kromme aflezen met hoeveel phosphaat dit over
een komt en de gevonden waarde per ha bouwkruin omrekenen.
Het voordeel van deze methode is, dat ook al moet men de bepalingen
in drievoud doen, zij door eenvoudig geschoolde werkkrachten kunnen worden
uitgevoerd, per bepaling een minimum van tijd, chemicaliën en werkloon
benoodigd zijn, waardoor het mogelijk is om een groot aantal bepalingen in
korten tijd met een minimum van kosten te laten verrichten, hetgeen juist
voor praktijk onderzoek zoo gewenscht is.
Dezelfde methode kan men toepassen voor kalium in den grond; voor de
bepaling van het koper is door MULDER te Wageningen een eenvoudige me
thode uitgewerkt, die berust op het feit, dat de kleur van de sporen van Asper
gillus niger donkerder is, naarmate de voedingsvloeistof meer koper bevat.
Men vergelijkt dan de verkregen kleur met een kleurstandaard, waarvan de
kopergehalten bekend zijn en die een tiental nog duidelijk te onderscheiden
kleurtrappen bevat. De bepaling van magnesium is nog niet geheel uitgewerkt,
volgens de voorloopige mededeelingen zou zij in staat zijn een viertal trappen
van sterk Mg behoeftig tot Mg overmaat te onderscheiden, wat voor ruwe
oriënteering in de praktijk wellicht voldoende zal zijn.
Men heeft getracht de Aspergillus methode op verschillende manieren te wijzigen,
o.a. door niet een enkele bepaling te doen met den grond, zooals die van het veld komt,
doch tevens, nadat men degrond in het Laboratorium met stijgende hoeveelheden phosphaat
bemest heeft. Hiermee beoogt men tevens een indruk te krijgen van de mate, waarin het
phosphaat door den grond wordt vastgelegd, wat voor het vaststellen van de hoeveelheid
phosphaat, die voor bemesting noodig is, wel van belang is.
Sékérah heeft getracht de methode te vereenvoudigen door de schimmel niet te
laten groeien in kolfjes, doch op strookjes filtreerpapier. Deze zijn reeds met de sporen
geënt en worden op den te onderzoeken vochtigen grond gedrukt, welke met stijgende hoe
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veelheden K of P bemest is; uit de breedte van het na eenige dagen ge\'onden mycelium
kan men dan een indruk krijgen van de bemesting, die voor dezen grond optimaal is.
Deze methode bleek bij nader onderzoek niet steeds betrouwbare resultaten te leveren
en is bovendien zeer onnauwkeurig.
Een andere methode gebruikt een andere schimmel, nl. de Gunninghamella, die de
eigenschap heeft bij een pH tusschen 6,8 en 8,2 goed te groeien, in tegenstelling met de
Aspergillus, die een zuur milieu prefereert.
Men mengt de luchtdroge grond met de voedingsoplossing zonder phosphaat (respec
tievelijk zonder kalium) tot een deeg, dat in een glasdoos wordt gedaan en met een spatel
wordt gladgestreken. Men ent nu in het midden met enkele sporen. De afstand waarover

Foto MEHLICH, FEED en TRUOG

Fig. 83

De bepaling van het phosphaatgehalte van den grond met behulp van de
schimmel Cunninghamella elegans, op grondplaten welke met
voedingszouten gemengd zijn:

Bovenste rij-. Een zeer phosphorarme grond, welke met stijgende hoeveelheden phos
phaat bemest is geworden.
1. De oorspronkelijke grond bevattend 1,2 mgr P. in 100 g grond.
2. Idem na toevoeging van 2 mgr P.
3. Idem na toevoeging van 4 mgr P.
4. Idem na toevoeging van 6 mgr P.
5. Idem na toevoeging van 8 mgr P.
Onderste
1. Per
2. Per
3. Per
4. Per
5. Per

rij:
100
100
100
100
100

Enkele
g grond
g grond
g grond
g grond
g grond

verschillende gronden uit de practijk.
aanwezig 0,4 mgr P.
aanwezig 1,2 mgr P.
aanwezig 1,7 mgr P.
aanwezig 6,4 mgr P.
aanwezig 15,4 mgr P.
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het mycelium zich binnen eenige dagen kan verspreiden (0—50 mm) houdt nauw verband
met de hoeveelheid phosphaat of kali, die in den grond aanwezig zijn. Men bepaalt de
diameter van de gevormde kolonie en kan daaruit empirisch het gezochte gehalte aan
P of K berekenen.
Deze methode is niet onaardig, is iets minder nauwkeurig dan de Aspergillus-methode
en heeft tot nu toe weinig toepassing gevonden.
Op eenzelfde principe berust de Azobacterplaatmethode waarbij men de te onderzoeken
grond mengt met .voedingsvloeistof zonder phosphaat, zoodat een deeg ontstaat , dat even
eens in een glasdoos wordt gebracht, gladgestreken en eventueel met azotobacters geënt
wordt.
Uit het aantal en omvang der koloniën kan men na eenige dagen een indruk krijgen
van het phosphaatgehalte van den grond; ook deze methode is onnauwkeurig en onbe
trouwbaar en laat hoogstens een ruwe verdeeling der gronden toe in zeer phosphaatarm,
phosphaatbehoeftig en voldoende phosphaathoudend. In stikstofrijke gronden is de metho
de onbruikbaar, terwijl tevens, doordat de grond als medium gebruikt wordt, andere
factoren, (giftige stoffen, reductie), het resultaat kunnen vertroebelen.

De Aspergillus-methode
Van al de genoemde methoden is de Aspergillus-methode wel de meest
hoopvolle, weshalve op enkele toepassingen nog nader zal worden ingegaan.
A.

De opsporing van ontginningszielce gronden

Door de onderzoekingen van MULDEK e.a. is wel komen vast te staan, dat
ontginningsziekte in eerste instantie veroorzaakt wordt door te weinig op
neembaar koper in den grond. Een rijp gewas tarwe bevat per ha slechts
12 g koper, alzoo niet meer dan + 1.5 — 2 mgr per kg droge stof; daar bij het
onderzoek slechts enkele grammen materiaal geanalyseerd worden gaat het
er om millioenste grammen Cu met eenige zekerheid te bepalen.
Er zijn inderdaad chemische methoden, die met behulp van gevoelige
kleurreacties dergelijke minimale hoeveelheden kunnen aantoonen; het spreekt
echter vanzelf, dat dit onderzoek alleen kan geschieden door behoorlijk ge
schoolde krachten.
Het feit, dat de schimmel Aspergillus niger sporen maakt, waarvan de
kleur donkerder is naarmate er meer koper in de voedingsvloeistof aanwezig
is, is door MULDEB tot een biologische koperbepaling uitgewerkt. De door
hem gebruikte voedingsoplossing bevat per liter gedestilleerd water glucose
50 g; KXO, 5 g; K2HP04 2,5 g; MgS04 7 aq 1 gr; FeCl3 6 aq 50 mgr; ZnS04
7 aq 20 mgr; MnS04 4 aq 3 mgr.
Het spreekt vanzelf, dat zoowel het gebruikte glaswerk als de voedings
vloeistof geen spoor koper mogen bevatten, wat men o.m. bereikt door schud
den met adsorbeerende kool (Xorit).
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Men voegt nu in erlemeijerkolven van 11. 40 cc van deze vloeistof, benevens
1 g van de te onderzoeken grond, eventueel minder als de grond meer dan
2,5 y Cu bevat per g, ent met schimmelsporen en zet de kolven gedurende

11

Naar MULDER

Fig. 84

De bepaling van het kopergehalte van den grond met behulp van de
schimmel Aspergillus niger.

De kleur van de schimmelsporen wordt donkerder naarmate er meer koper in de
voedingsoplossing is.
Rechts : Eenige cultures met opklimmende hoeveelheden koper.
1. Zonder koper.
2.

met

6 milligram koper op 40 cc vloeistof.
2

3'

met

10 000e

mgr koper'

Links : Enkele cultures met gronden uit de practijk. De voedingsoplossing is kopervrij,
de schimmel moet het benoodigde koper uit de toegevoegde 1 g grond halen.
11. Een sterk ontginningszieke grond.
12. Een geheel gezonde grond.
13. Met de asch van een halve gram ontginningszieke tarwe.
14. Met de asch van een halve gram gezonde tarwe.
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4—5 dagen bij 35° C weg, in welke tijd zich een flink mycelium ontwikkelt, dat
met sporen bezet is. Naarmate meer Cu aanwezig is verandert de kleur van de
sporen van geel, over lichtbruin, bruin, bruinzwart tot zwart en kan men zonder
moeite een schaal van 10 trappen onderscheiden.
Op deze wijze kan men de aanwezigheid van 0,0000001 g koper nog met
zekerheid aantoonen; de schaal loopt van 0.1—2,5 y (1 millioenste g noemt
men één gamma (y)).
Ter illustratie van de met deze methode te bereiken resultaten zij de
volgende tabel aangehaald.

Herkomst grond

Toestand gewas

Nieuw Trimunt
Buurse
Zwarte heide humus ....
Gasselternijeveen
Drouwen
Ommen
Dalgrond Spitsbergen....
„
Sappemeer . . . .

zeer ontginningsziek

lichtbruin
geelbruin

weinig ziek
gezond
zeer ziek
gezonde tarwe

bruin
zwart
geel
zwart

„„

„„

"

Kleur sporen

»

Koper uit 1 g
luchtdroge grond
opgenomen in y

0,4
0,2
0,2
1,0
2—2,5
0,1
6.4
5,0

Uit deze tabel blijkt wel duidelijk, dat de methode voor het praktijkonder
zoek op koper zeer bruikbaar is en de gevonden waarden een duidelijke aan
wijzing zijn voor de oorzaak der ziekteverschijnselen. Het voordeel van deze
methode is ook weer, dat zij veel eenvoudiger en sneller uit te voeren is dan de
gebruikelijke chemische methoden.
B.

De Phosphaat en Kali-bepalingen

Het is voor den landbouw een zaak van groot belang op snelle en goedkoope wijze te kunnen worden voorgelicht betreffende de bemestingsbehoeften
van den grond.
Alhoewel ons hiervoor een reeks chemische bepalingsmethoden ten dienste
staan, is het niet te ontkennen, dat deze methoden, speciaal wat betreft de kali
bepaling, bewerkelijk en vrij kostbaar zijn.
En al is de chemische phosphaatbepaling betrekkelijk eenvoudig, zoo zal
toch een methode, die vrijwel dezelfde resultaten in korten tijd en met nog
minder kosten weet te bereiken, zich naast de anderen een plaats kunnen ver
overen, omdat zij door haar goedkoopte deze bepalingen binnen het bereik
brengt van een veel grooter aantal landbouwers en in het bijzonder juist van
hen, die deze adviezen het meest noodig hebben.
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Het is dan ook om deze redenen, dat deze methoden aan het Rijksland
bouwproefstation in studie genomen zijn.
In het oorspronkelijke voorschrift van NIKLAS en medewerkers werd als
voedingsvloeistof gebruikt een mengsel van 10 % suiker, 1 % citroenzuur
0,1 % pepton, 0,6 % zwavelzure-ammoniak, 0,03 % MgS04, 0,00015 %
CaS04, 0,0001 % ZnS04 en 0,001 % Fe,SO,, in gedestilleerd water.
Voor de phosphaatbepalingen werd 0,02 % Iv2S04 toegevoegd, zoodat
de schimmel voor zijn phosphaatbehoefte aangewezen was op de phosphaatvoorraad in den grond; voor de kalibepaling werd 0,075 % (NH4) H2P04
toegevoegd en diende de grond als kali-bron. De pH van deze oplossing was
±; 2,4.
30 cc van de vloeistof werd in kleine erlemeijers van 75 cc gebracht, 2,5 g
van den luchtdrogen te onderzoeken grond toegevoegd, geënt met schimmel
sporen en na 4 dagen bij 37° C te hebben gestaan werd het gevormde mycelium
gedroogd en gewogen.
Bij onze onderzoekingen bleek, dat de methode op een aantal punten
verbetering behoefte, in de eerste plaats bleek de hoeveelheid grond te gering,

WSfKm
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Fig. 85

De invloed van toenemende hoeveelheden phosphaat op den groei van
Aspergillus niger.
Van rechts naar links bevat de voedingsvloeistof resp. 0 % P202; 0,002 %; 0,006 %
en 0,020 %.
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waardoor de gemiddelde fout der bepaling te hoog was, zoodat voortaan voor
de phosphaatbepaling werd uitgegaan van 7,5 g luchtdroge grond, voor de
kalibepaling van 6,25 gr grond, welke gebracht werden in erlemeijers van
300 cc waarin 75 cc voedingsvloeistof. Een principieele fout was het gebruik
van ammoniumsulfaat als stikstof bron ; wanneer de schimmel n.l. de stikstof
heeft opgenomen, blijft zwavelzuur achter, waardoor de vloeistof zuurder
wordt, en wel dit te meer, naarmate er meer phosphaat voor de schimmel
beschikbaar is. Dit komt er dus op neer dat men de grond met meer zuur
extraheert naarmate er meer phosphaat in zit, hetgeen een behoorlijke onder
linge vergelijking van gronden met verschillende P205 gehalte in den weg staat.
Dit is waarschijnlijk een der oorzaken, waardoor men aanvankelijk de methode
voor phosphaatbepaling ongeschikt achtte.
Als stikstofbron werd daarom ureum gebruikt, dat in zijn geheel door de
schimmel wordt opgenomen; verder bleek pepton overbodig. Een andere
Aspergillus stam (stam Groningen) voldeed beter aan de te stellen eischen
dan de oorspronkelijke stam van NIKLAS.
Onderstaande tabel geeft een indruk van de pH veranderingen, welke op
treden in de oude en in de nieuwe vloeistof onder overigens gelijke voor
waarden.
Stam - Groningen
Nieuwe cultuurvloeistof

Stam-Niklas
Oude cultuurvloeistof

Mgr P205 in
100 g grond

Gewicht
schimmeldek
in grammen

Begin

Einde

0
10
20
40
60
80
100
120
140
170
200

0,005
0,21
0,39
0,82
1,15
1,52
1,81
2,17
2,31
2,66
2,75

3,55
3,55
3,53
3,53
3,53
3,53
3,53
3,53
3,53
3,53
3,53

3,33
3,29
3,36
3,45
3,45
3,45
3,45
3,27
3,19
3,19
3,24

PH

Gewicht
schimmeldek
in grammen
0,005
0,16
0,33
0,65
0,98
1,33
1,72
2,04
2,12
2,39
2,51

pH
Begin

Einde

2,53
2,53
2,53
2,53
2,53
2,53
2,53
2,53
2,53
2,53
2,53

2,53
2,53
2,39
2,15
1,84
1.58
1,58
1,54
1,57
1,52
1,52

Het is duidelijk, dat aan de voorwaarde, om de pH zooveel mogelijk con
stant te houden bij verschillende phosphaat gehalten van den grond, door de
nieuwe cultuur vloeistof in veel hoogere mate voldaan wordt dan door de oude.
Tijdens het onderzoek kwamen nog enkele andere punten naar voren, n.l.
dat het humusgehalte van de gronden de groei van de Aspergillus bevorderde,
zoodat gronden met veel humus te hooge resultaten leverden.
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Het verdere onderzoek wees inderdaad uit, dat kleine hoeveelheden humus
aan de zuivere cultuuroplossing toegevoegd, de groei van de schimmel be
vorderen, het lag daarom voor de hand aan de cultuurvloeistof steeds een
optimale hoeveelheid humus toe te voegen.
Een andere factor, die de bepalingen beïnvloedde, was het gehalte aan
koolzure kalk van den grond; ook door NIKLAS was dit reeds opgemerkt en
werd aan deze gronden zooveel citroenzuur toegevoegd, dat het CaC03 geheel
geneutraliseerd was.
Bij ons onderzoek bleek echter, dat de wisselende hoeveelheden calcium,
die op deze wijze in de voedingsvloeistof komen, het myceliumgewicht be
ïnvloeden en dus secundair een bron van fouten kunnen worden.
Om dit te voorkomen werd de koolzure kalk in den grond eveneens met
citroenzuur geneutraliseerd en aan elk kolfje, onverschillig of de grond al
dan geen CaC03 bevatte, steeds 1,25 g calciumcitraat toegevoegd.
Aangezien het calciumcitraat slechts weinig oplost, wordt hierdoor ver
kregen, dat van deze stof steeds overmaat aanwezig is en de concentratie
der Ca-ionen in de oplossing praktisch constant blijft. Tevens is de bepaling
onafhankelijk geworden van de hoeveelheid koolzure kalk, die de grond even
tueel bevat.
Hieronder volgen enkele voorbeelden waaruit duidelijk blijkt, dat de
waarde volgens de Aspergillus methode verkregen laag zijn voor niet of onbemeste gronden, hoog voor goed bemeste gronden, terwijl de phosphaat of
kali trappen in de praktijk of op proefvelden verkregen door toediening van
stijgende hoeveelheden dezer meststoffen zich meestal duidelijk afteekenen.
Volgens
Aspergillus P-citroenzuur
methode
mgr P205 in
mgr P205 in 100 g grond
100 g grond

Grondsoort

Bemesting

Proefveld 113, Hooghalen; sterk
phosphaat vastleggende zand
grond

onbemest
100 slakkenmeel
900
stalmest -f- phosphaat
alleen K en N, geen

0
5
52
68
7,5

4,7
9
60,3

Heino, bouwland

geen phosphaatmest
150 kg P205

44
64,5

28
44

Schagerburg, grasland

geen bemesting
150 kg P205

P2O5

85
158

60
118
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Grondsoort

Bemesting

Volgens
Aspergillus P-citroenzuur
mgr P205 in
methode
mgr P205 in 100 g grond
100 g grond

Emmercompascuum, nieuwe dal
grond

geen bemesting
75 kg P205
100 „
200 „

5,5
14,5
34
54,5

6,1
17,3
24,5
50

Proefveld 118, de Waarden;
bouwland klei

onbemest
200 kg P205

17,0
38,5

20
33

Proefveld 123, Pieterburen;
bouwland zavel

geen P205
jaarlijks P205

18
27

22
32

—

19,5

18

—

71,5

76

Proefveld 119, Emmercompascuum;
Proefveld 121, Borgercompagnie ;
oude dalgrond

•MM

Foto auteur

Fig. 86

De bepaling van het phosphaatgehalte van den grond met behulp van de
schimmel Aspergillus niger.

In een suikerhoudende vloeistof zonder phosphaat wordt ongeveer 7 g van den te onder
zoeken grond gebracht en met schimmelsporen geënt. Na 4 dagen is de schimmel vol
wassen en heeft in dien tijd zijn phosphaat uit den grond moeten halen.
Links. Een phosphaatrijke grond afkomstig uit den tuin van het proefstation.
Rechts. Een phosphaatarme grond afkomstig van het Rijksproefveld te Hooghalen.
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In de hier aangehaalde gevallen loopen de Aspergillus cijfers en de Pcitroenzuur waarden vrijwel parallel en zijn zelfs op enkele uitzonderingen na
van dezelfde orde van grootte. Bij vergelijking van de Aspergillus-methode met
de Neubauer kiemplantenmethode en de extractie met 1 % citroenzuur werd
een vrij goede overeenkomst zoowel tusschen Neubaur- en Aspergillus-methode
verkregen als tusschen citroenzuur en Aspergillus, zoodat de methode zonder
twijfel als gelijkwaardig met deze veel omslachtiger en duurder methoden te
rekenen is.
Ook voor de kalibepalingen leent de Aspergillus-methode zich uitstekend,
de voedingsoplossing bestaat uit:
suiker 10 %, citroenzuur 1 %, ureum 0,4 %, 0,075 % P205 als NH4 H2P04
0,03 % MgS04, 0,00005 % CuS04, 0,0005 %, FeS04, 0,0002 % ZnS04 0,0001 %
MnS04 benevens 1,25 g Ca citraät en 12,5 mgr humuszuur per kolfje.
Aangezien gebleken was, dat kleine hoeveelheden Na het mycelium gewicht
beinvloeden en verschillende gronden verschillende hoeveelheden natrium
verbindingen bevatten, werd aan de voedingsoplossing nog bovendien 0,04 %
Na2S04 toegevoegd.
Verder bleek, dat voor de kalibepaling een hoeveelheid grond van 6,25 g
op 75 cc voedingsvloeistof de beste resultaten gaf.

Grondsoort

Proef 172, Wiersum; zavel

P.O. 63, de Krim; humusrijke
dalgrond
Nieuwlandpolder, kleigrond
Oostwolderpolder,
„

Bemesting

Aspergillus
mgr K20 in
100 g grond

Neubauer

K-getal

onbemest
200 kg K20
250 „
„
300 „
„

15
19
21,5
26

14,1
18,3
21,2
29

—

60/40 K
240/180 „

15
24,5

7,4
31,4

12
23

—

75,0
97,0

—

—.

—
—

"

Uit deze cijfers ziet men, dat de Aspergillus-methode ook over het kali
gehalte van den grond waardevolle gegevens kan verstrekken. In welke mate
nu de cijfers, die men hetzij met de Aspergillus-methode, hetzij met de Neu
bauer of een der andere methoden verkrijgt, de phosphor- of kalitoestand op
den akker nauwkeurig weergeven, is alleen maar uit te maken, wanneer men de
in het laboratorium verkregen gegevens vergelijkt met de oogstresultaten in het
veld. Nu is echter ook dit geen absolute maatstaf, omdat de opbrengsten in het
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veld niet alleen worden bepaald door de voorhanden zijnde hoeveelheden mest,
maar mede door klimatologische en andere factoren die van jaar tot jaar
kunnen verschillen.
Welke van de genoemde methoden nu het meest bruikbaar is en de con
dities op het veld wat de mest voorraad aangaat het nauwkeurigst weergeven,
is nog steeds niet afdoende uitgemaakt.
Het is echter een verheugend feit, dat tal van onderzoekers, over de heele
wereld verspreid, dit vraagstuk in onderlinge samenwerking hebben aangepakt,
waarbij de resultaten worden uitgewisseld en op onpartijdige wijze vergeleken
worden met de oogstresultaten, hetzij van veldproeven of van potproeven.
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