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Verslag van de "joint Meeting of Commission II (Soil Chemistry) and
Commission IV(Soil Fertility and Plant Nutrition)" van de "international
Society of Soil Science", gehouden te Dublin van 21-26 Juli 1952,en van de
excursie door Zuid- en Midden-Ierland van 27-31 Juli 1952.
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A» exeuraie dear

Zoid~ «a Midden-Ierlaad i« 27-31 Jali,
kijge«®ond Im ir U J. J. r.â* Kl*««.

X» &• gelegvakelA geateld ket Bedeatamdlg famgf*
als vertegenwoordiger rm 4« tuint«*« im

te Baklla M| t« «eaaa
MW» «1J g«*«*ad kier-

•«a «•» k«rt Hnl«|ta aeeten iiMUt«Un*
Hat oongrea «ma «*n voortaettiag vaa2eeetles (II grondeaderwMtic m If
«a plaatenvoeding) vaa ket Intaraatioaale Bedestamdig e«agr««
te Aaaterdaa IJK lfjo« Bat keavaar tegen de »rpalMU« vut iaet«rda«t «aarkg
4a voordraekten vaa ê» diverse a««tl*a gelijktijdig mwém gekouden, m la
Saklln ••«•den daar 4a a«etlea elkaar epvolgAan «a 4« daelaae«ra la ataat
waren m all« voordraekten van Aas« ao aaav verwant» gekieden t« volgea.
Va bat œagrea mi «a» exouraie gehouden door 8aid- «a MidAeap-Ierlaad,,
«aarkij door de organisatoren la een k«rt keat«k *«n indrak werd gagevea va»
A» vele proefneaingen, AI« va*Aaa verarioht.
larlaad 1« «fa a*«* Aaa kevolkt laad (> allHean mmmmhi

• T «Uil««« ka)

«aar kat vaak «a ve«l regent (175-450 regendagen p«r Jaar a«t aan gealdèalA«
jaarkoeveelkelA Taa 75-115 «•}• Kat kllaaat la nitgeaprekea aaritlea a«t «artb»
ta «iatara «a koele eoaera. Sr ia veel «laA «n kat la «r Taak k«w«lkt.
lat groadgekmlk la exteaaief, f iUUnb ka vaa 4« T bIIUmb ia alat la
«altaur doordat kat k«rga«ktlg 1« «f ait veeag«M«4 keetaat* Taa Ai kervolkiaf
la 48 $ la d« landbouw werksaaa en 15 Jt ia de iaAaatrla, »at «alka ««rat« tak

rm

ImArijf la t$50 $0 $

tuumrond «ordt

rm

Aa total« prodaoti« «aarde «erd vsrdiend. 9« ««I*

kaant*

faint««* is ar »aar valait* allaaa rondm da grot« a-fcadaa. Ovarvagaisd aardt
te groad gabruikt «la graalaad (bljaa 4 «Uliaaa ha).
flaalogiseh basiaa viadt m ia Iarland gaataaataa vanaf bat Ctabriu® tat «a
aet bat Garbooa, tarwijl latar oak taaa ijatijdan bat laad baXavlaad babbaa*
Ta» xaaaatar tijd sija altgabralda vaaavarnlagaa, M* m» •»«ral in kat lag»
aiddaa via bat laad afar altgaatrakta apparrlakta» aaatraft.
It •araaring ia baafdaakalijk padaaHaaraad «*w«it. 9a aard vaa da aatatau
groadan la atazk afhankelijk

rm

bat aaadasaatariaal* veoral iadlaa dit kalk»

ataan vaa* Orte «ndarltng lavaraa •araabillaada kalkstaaafaraatlaa balaagrijka
aitaaalapaada gronden a?» Stay glaeiala invlaadaa alia aoaatiga «read«» vas aai»
.taxa «aar vruchtbaar, doordat tijdaaa da varaaring
aaadamatarlaai ylaata vond*

aaaging vaa •araohlïltni

gateadaa aija baktad daar da vataaldarlj#

Han viadt ia larlaad aaaal liahta ala svaardara groadaa) la aaar «wart gvaadaa
kaaaa alat vaar*
?aa alla groadaa 1* aagavaar 40 £ kalkbaboaftig* fo bapaalda atrakan ia
kalkgabrak da baparkanda factor. Xaagaaavargiftlging ia Sraaaiaa*a vardt hU»
nogal aaa« aaagatraffan* lat kaaataaatgatomlk aa dat ran kalle la bat laagata
•an alla Baropaaa land«« mi vardt xaomentsal aterk gaatlaalaard an gaaabaldiaa*
daas bat "Laad SabaMLlitatiaa Frojaot". Sinda 1949 aa gadaraada 10 jaar vardt
jaarlijka F 40.- war oatgiaaiag «a groadvarbataring» waartoe aak bakalkaw
•aaaarii gaunraavaarcu
« »TM ^Uii »4<i

^<1

Aaagaaada bat ondarwijs vard aadagadaald» dat at aaa
faaaltait aan da latiaa&le Qaivaraitait la an dat air voarta dlvaraa door da
•taat gaaabaidiaarda laadboavaafcolaa ia bat laad «ijn*
Ba •oorltehtingadianst ia 9«* graafaohap garagald (vargalijkbaar aat «ai*
proviaeia«). lat lapartaaumt •aa taadbaa* aa da J*«ndb«viv faaaltait van da ïtadU*
•araitait gavaa daamaaat •aorliobting ap apaeiala terralaaa.
Oadaranda da «sernrflta daar Said» «1 Middaa-Xarlaxtd (Dublin * faxfard » via
Vatarferd, Saagarvaa, Cark aa Slaaaarrlf aaa» Killaraajr - via Ardagb aa «basta
villa naar Uaa*lak - «a tanalotta via Ürr aa Bneftald naar Bablia tara«) rial
bat ap| dat la batrakkalijk karta tijd (aadart I94I} vaal baraikt aard «at bat
aadaraa aadaraaak ay lat gablad van da badaavraabtbaaabald aat aia aaatraa vat
aatlvltait bat Agrleoltarai Oellaga Jobaatoan Caatla bij Waxfard. Aar liggaa
Mat allaaa vala praafvaldaa aat kalk» ^M»apbaat an ^araaalaaaataat aaar aak
la blar bat oantrala labaratarlaa vaar graadaa«Uir«oak.
.Srandamuitarai attalaitaad gaaoaaa daar apaaiala aaaiataataa, biadan da aa»
galijkhaid OB gagafana ta lavaraa roor bamaHagaaAvlaaaa an •ardar VAAR da
apaalallataa vaa da l*aad Bababilitation Projact vaar da groadvarbataringaa
aaa« Ia 1f51 «ardan raada 72*000 aanatara aadarso«^» dia avaaaal aiat bataald
btóaavaa ta aardan* dat allaan ay Jobaataaa*a Saatla aaar avaaaaaa varapraid

•vax da kasoakta Geaatiaa wardaa vwla preafvaldaa «a prafialkuilaa door da

dialaiMii üb 4i

lMiookt«

09 da wli proafvaldaa Ui «ta iMr groot Montai oadarwarpaa lm oadaraoak
«•mni

m

aaaaaa «Ij o.a. de warkiag vaa divaraa pkaapkaat» «a kalkaaBtatasP-

f«a» kalifixatia» kali - aatriam aa kali » ijaar fcalaaa. Toorta sagaa «Ij
próavaa aat

tagaa da tairl ffytw tfny^lfi'tg tm Al aa Xa (tagaa dit laatata «vw

aaaa aat pkeapkaatgiften) «1 «ia «var 4a varfeoadiag vaa aangaan - nolykdeen

9

«vir da toxisch.
8tik«tof|

mmmt m

i3»«rt «m M varbmnd Ihimi $*leiu® m k«U «t kali «a

Mma VEI ©T®y RiikpMppQSii «uu
Vaa krijgt da isdnk, dat da vaalkaid vaa tagaiyk aaagavatta «adarwarpan
«al aaaa aaa moaili^ckaitl

km

klijkan ta si Ja voor da oadaraoakara» dia ilA

kiaxaada o.l.v. dar Walak, tavaaa' da vwrtvaraada aa aaar aaargiak» leider mal
da axouraia, kasigkoudaa. Ut houdt mada verband aat da vala oaapgalaat« mag
atukkan, dia vooral ia dit laad aok

mg

aaaaaaig aija op feat gakiad vaa IMME

kaaaatiag, Bat ia saka? «aa»» dat ia varaohillanda atrakan Ma af «aar Tm
da gaaaaafla avenvicktaFroklaaaa da kaperkaada faotar voor da produotia ait»
maakt, aa«» aadarai^da ia kat algaaaaa pail vaa da laadkouw an da aatwikfcalia«
aa aativiteit vaa da kevolking aodaaig, dat d*a.v. iataaaiaf oadaraoak aa
voerliektiag da produotia aat aproagon aa&aag ta fevaagaa ia« Bit aaaat «dat
wag, dat aaa kawoadariag aoat kakkaa vaar kat vala aa belangrijk» waxk» dat
kanaalijk ia aakala jaran tijda ia varriakt*
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1.

***••» da fcoaraaXkaid orgaaiaafca «tof
•n V 1« ran Inlaag# naar ook do aotivitait» Qwr 4« kapaXing hiarran nat
uit Schotland/

na Xaîwratoriaataoknlak sprak I*oa*tH"m«B%ankri3k voadan Drevdneau,
Lafrrre an Blaac aan Vorhand taaaan kat vrijkeaan van anorganiaoha V alt
da -total* X nat bat waar« tiaalay *it Bngwlsnd rapportaorda o-rar da aaal
1« hap&Xin^an ran organiaoha atof in 4a grond, dia taganvoordlg «rat«
aaadaakt krijgen.
t. J^o«j>ha*t. Ba grota oompXazhaid van 4a plu»apfaarfettiakott4ing lei 4a grond
ia modo door hat ondaraeak naar 4* XakoratorlualMipaXingan van iwr 4a
plaataa opnoeakaar fO^ 4a Xaatata jaran naar wm gakoaaa. Äardoor tv
kat aranoona begrijpali^k gawordan, dat io4axa conrontianola Mapaliag
•aar aan daal vaa 4a B-*®orra*d «it 4a grond ontsluit. Ba koaaa van 4«
aeaat ifftoltei« fcapaXlng hangt af Tan 4a bodaa- «a kXiaamtaaaataadigkadan aa awt door raldproavon wordan hopaald aXdaa HXXiaaa. Sit ondasv
sook naar 4a «pura* van F, hetsij uit toogevoagAa aaatatof katai4 uit 4*
badamroaarre, wordt ia Jnaxika varrioht aat kakalp vaa radioaetiaf f*
Isar QorroXatioa mot oxtrsetat aothodoa wordt ovanaana goaooht, o.a* door
Baaa»
4a

la 4a grond kont ia YoraokiXXanda varaan voor« vaa lpt1

ka laitaoaiar (Aaarika) apooiaaX 4a kaXiroaorva an da gofixoarda kali
hostudoardo, toftamen 4a aiat uitwiaaaXfcar® kali gaaamd. VaraohilXonda
aothodan as a«t aan laboratoriumtochaiat da voor da gawaaaan kiaruit v4
koaando C ta kapalaa, «ardon baaprokan. Baain (JfeantariJk) gaf aan ava»»
sioktv*» 4a aogolijkkadan ran kat

mnhmimm

vaa 4a kaliflxatia uni aina

raXogiaoha kant baaian. t&taraard ia kat typ» klaiaiaaaraal V« IbvIhA
ap 4a aa*4 aa starkta vaa ftxmtia. Alton m Stttkj« uit B*italaa4 gavaa
ia aan uitvoorigo veordraoht aan indruk vaal 4a ftmotia na kali in da
plant. AXloon kM vol dagliakt waskt kali affaatiaf. Ia ataning, 4at kali
tot aokora hoogta dagXioht soa kaanan %orvaagaa* wordt ook door cndaaran
onjvdat gaaekt* Ba «orraXatia taaaon intonaitoit
kaXigakalto van tot waafaal ia ari4ant, Sit aardt ia wrhand gaferaekt na
da rol dia dit li—at «paalt kij kat tmaapart ia 4a plaat fin ataf«ia«
Xingsprod»oton, Bit taxklaaxt ook kat kaga kaligahalta ia joaga »lpataoi
laai aat aan grota intanaitait van atofwisaaling «& aak k*v* kat f«it9 4a
aa 4a klaai kali aan 4a gxoa4 wor4t taru«ag«rron. ZaU aoa ia dit

<

«Wfawisselâ «o*tea t«gaa Ä-loi»aa, vaarteer te fS v»û plaataoaap ktj veltea»
te &>voorsi«&iag varkoogd wordt. Ht krangt nen la varkaad *«t te wartet«**
ttt*g*o«ati« na te ««ll«n Uj v»ld<*rate X «a tevana «•• k#v. k«t «aik«rg«~
kalt« vu W»«t«ft> 8*ta«algakalt« Tan aa*daypala «&«•

*' Skm

MnKbw*
i#vk«*g âtat««« «n» kakalkea ayvakaad taeate aœ, dat onter Pt««« oaatajw
ii|k«d«i mitaj^liagav»rli«s«n «taricar warden kij gret«*« k&lkglften. Afgvsi«a va» anfex* natel«» van te garot« kalk (Cafiopgiften in««na kli£tt «<n
r«g»lmatig« voorai«ning ast kl«ia«** sinten tes «oonoalackar voor kal kmè»
kav«n vaa

—n

go«te kalktoaatwid 09 lieht« grondan, Op awraarter« gronden,

«uur»? »eer kalk nodig ie, 1« hierdoor te uitap©«liag mata? verhouding aaat«aal (afk&akelijk ra te

doorlatendkeld eas«), aodat kat awoaalijk ia aa

laag«*« tuae«npoaen grotor« hoeve«Ikeden te g«wn
ItittiSbyBVto*
¥aa am «akeal anter« sijte k«naterte Sawitt uit Loag tekten te p*ekl«~
m» vaa aaa'te lag« pi* Be «akate&Jk» invloed van ««a te wüa grond ia mm
«aaplex van faotorim, ia oateraeheidan int 1* «aa Ümli achate te«* B-Ün
n«n, I« *«a indirect« aerkiag via verminderd« »©gelijkheid Tan opa«#« af
epleshaarhwid, 1* tekorten aan katienen, 4« akn»raa1« fciolegieehe oaateadij
kedea aa tenalette 5» kat «atetaan van giftig* producten enter ongunstige
o;qrteti«~r*dKu»tie enataaiigtetea* D.a.v« aa»doultuarp*««v*n werden een aam
tal vaa te afscnderlijke factoren onteraookt» al af Jüat ia «eakiKati« nat
•»ter* en te «at*a»dente amviaMH ditus tea an ia in a util Thriaat*"1*^*
de werkelijke ooraaak vaat te atellen.
Beae eateraœkiagen waren voor «aa van tgrwmte* <*l«ag, «otet v««lal
tevaaa talaheuwgeeaasen werden giftetet* Se kl«k«» te Sr&aaiea*« «a épiai»
ter kloeakool gavoalig voor ««a lagt pH» vee? ealeiuM#ebr©k en vee* Äa-cveJ
aaat» aaa* vri4 taleraat voor Al-Hrresaaat* »a-«va»aat aordt kierkij »terk
v»*aiad«rd te«* ealeiuagiften. lekend ia va*te*« tet W*m&fos*k M| kllNp»
kaal an iMaali

klmkaort

taaacgkrwagt* B»««al taal Mi *•*•terkaad aax||%^

kat aptratea vaa ifa^terckavsraekiia««!«»! aaa dit tack «tea «orsaak vbä
kliakurt« Sa teaaat ia ataxk gWMliff va«* tep-gatonfe» *a-av»*ma&t «a
k*ak «a ala vaa* Ifo-gakrak. l*vkaa aijn g«v»«lig vaa* Öa-«ateak, k«M9» mà,

1bk~ m

Al~dv«saaat «a Ho~g«kr«k* Al-t«xioit«it va*ao*«aakt« B^«ï»tó»v»*^ ':

aakilaaalaa kij Waaa. telterij kl««k gavealig va«* «H*Mk aa avaaala
9««» mrij telarant voor Iba» «n jO^avaxaaat*
la kat algwKia aeriet« SMltt «va* te iata*a«1i.« te* ftetoswi •»§ tet
•aa lag« yK «n «vaxsaat Al te Mft-^Mgiftigisig k«vo*te*te, terwijl MU va*,
kaad jntimn Tu frnliralr aaa tta«aviaxnuit &i«t kaa twortea aaaMteaad«
Bat te pi ««n aanaagaatald kagrip ia, ward «joiamr a«oag«t©ond door

Albreoht «a Smith, die met i^di-&iei»engeela ran rereehilleade >8» geoemhi"
neerd met direree trappen raa 'feaaoareraadiging (6a/l) preeren aaaea. 2äJ
etelden vaat, dut eea «rraehthare" «um graad goede gewaeaen oplevert* ma*?
Ma arm» «ira grond aiet» 9« door feiologiaofee proeeeeen gevonade

mm wmê»

tle vergroot de ontalaiting vas de reedingareeerve» Vite tijdig «m regel»»»
tige aanvulling door bemesting plaats rindt, la dit. eea gaaatige omstandig
heid -voor de grond» Se deor het l«T«a geproduceerde B-ienen vormen bet rui&middel voor de bodoarrruohtbaArheid.
5*

>«#**«âinK «i A» apereneleaenten ontrangea de leatefe
jaren ®e®r reel aeadaeht, ook in Bngelaad. S» praetiaehe errariag «et 4* be
handeling Tan gewaeaen tegen gebrekeaiekten van borengenoemde elemeaten le
groter da» de keaais over de roi eat werking ia die pleat ca de «m» of «#mn
»ighoid in de grond. Over Hg, 9ef J&i, B, eu# to «a Xe werden dm Merley
Bavlee praetijkexrariagen medegedeeld. 2e fiiMlüe hij e.a. dat B-gehrek
IxM bloemkool (holle atengele) deer droogte wordt bererderd en dat » eea rai
de «einige raa de epereaelenemtea ie> welke net eoeoee gemest kan worden,
terwijl bij andere alleen heepnltingea auooes geren (?et Ifa). Keporgebrek
kan «iet alleen ontetaaa deor fixatie aaa ergaaiaofce «tof# »aar eek deor m%
kalking* *2inkgebrekM kon eena aiet aleen deer 2à*S©^ maar eoma deer Sta gen#aea «ordern» Ook bekalken kas geneslag geren* Behalve biologische bepalingen
ia de grond, die hij aiet geaohikt acht roor routine-enderaoek gaf ep*eker
verder eea everaieht orer de ia Ingelaad gebruikte eztraetie middelen veer
de betreffende eleaewtea.
Qorritaen behandelde de mogelijkheden ran de mierobiologiache bepallngea
raa Mg» Zfc, Cu en B. Be Aapergillue-methode roor Mg ia qua reeultaten rerge«
lijkbaar net ohemisohe analysemethoden, naar la -veel eenvoudiger mit te feeren, Ook sink en koper mijn met deaelfde fungua te he palen, te voorlopige
mededeling over eea Aisotebaeter-bepaling ran 1 opent iatereaaaate perspeotier««» wellieht kan de 00^ ontwikkeling of de kleur raa de eultuur eea
maetetaf vermen veer het B-gehalte.
Over de sporenelementenpreblemea ia lieuw-Zeeland eprak Bariee orer de
elementen B» Ifa» fe» Me, 6u, Co, Vi» 1 en Xgv Ghemiaeh groademderseek maar
B, Co, <1 en Xe hleek bruikbaar ea de lapergillue-aethode roor Cm* Teer de
andere elementen hleek plantonaaalyae eea heter heeltte geren daa grondonde
soek. Boriungobrak ia appela (eorky-pit) waa aiet ateede volledig geeerre»
leerd «et eea laag B-gehalte raa de gread) ook een aloaliaohe reaotie of
eea eleehte toeatand in de ondergrond waa ran inrleed. Zowel heaweting»

in»

jeotie als heapmitiag koa reaultatan lereren. Over mangaan wordt o.a. rermeld raa gebrekaveraehijnaelen in peraiken, «aartegen beepaiting aueeea gaf
Sea eoort kl«Nnhart ia hloeakeol sou rerhaad houdea met maaigaanversifttsiag*

Appela «a kersen werden met aaeoea met slak bespotea» Over Ko werd epgemexkt» dat kl«»harten seer veel a«bad» «an d* bleemkoolteelt veroorsaaktea
es dat • 1 kg ïaMsolyWaat per ha ia de meeste gevallen de gehad* voerkwaau
Ife-gebrste kwam praatieeh niet Teer bij j®#a ioiw 4«f*
Het koperbehaadeliag (beaestlag en bespaltiag raap«) werd nnei veïkregen bij uien ep veeagroad en 3on*thaa~appela• faa de overige genoemde ele
menten 1« allee» 1# voor Ae plaateagroel van belaag geblekea* Teerai appel*
•n tomaten sija hierbij beetadeerd, Be K-tfg verhouding en de voxst van pk**»
fhaatbamaatlng bleken van Waag.
6*

th**r*tUehe aard waren da voordraahtaa van Sohaffelen, Wiklaader en Elgabaly over de versehtjnaelen s«m*nh*a~
gende met da «venwiohtea tassen lonen aan het adaorbtleeeaple% in da bod«»»
opleaaiag ea ia da plaat#
Sohaffelen braeht naar varent dat beter gewerkt kan warden met gegeveae i
v®r„ phjreiologlsefc beschikbare 4Uioa*a daa mat dia over •besohikbare" lonen
•f eeaoeatratise daarvaa, «adat da aativiteit vaa mena- ea dlvaleate k»tU*
nen ia het systeem grond-plaat sterk aaneahangt mat da grootte vaa da «4»
aorbtieoapaciteit > de aard en besetting vaa het adaorbtieeeaplex» de vooht-»
toestand vaa de grond en da aard vaa het gewas* Bet ie saak eljfers vaa
grcndonàeraoek ia daa* sein te bepalen af ta interpreteren.
Wiklaader gaf een nieuwe theoretisehe benadering lange physlaeh ohemisohi
w*g vaa het altwiaaaliagseveawieht tuseea grond aa plaat« Sr sija drie
fcoofdgreepea vaa factoren» dia hat vrijkomen van voedingsioaen beïnvloeden»
fen eerete de grondeigsnaohappen die da beeohikbaarheid beïnvloeden, ten
tweede dia welke da beschikbare hoeveelheden bepalen ea tea darda da plaat«
eigenschappen o» da baeahikbare gesteld* atoffea ep te aeaaa* Bet pre*** wm
da toaenaitwieseling ia aan aaer laagsaaa aaar ooatlaa verlopend proces»
waarbij *leehts aaer kleine hoeve*lh*d*a sija betrokken.
Blgahaly gaat earat ia ep het evenwieht tussen de door de plaat opgeaami
ea de ia het vo*dlngan*dlaa toegediende ioa*n* 9» avaawiehtaa ia voeding*»
«altaras sija veraohillead vaa die ia groadaa* la dose laatat* sija er 41»
verse faotaxaa» die da beschikbaarheid «a ook da activiteiten vaa da leaea
veraaderea. Bovendien kunnen planten sieh ever Ma breed traj*«t vaa veadia,
verhoudingen aanpassen en toeh goede prodaetiea leverea* Be saaeastelliag
van de plaat blijft ste*da aia of ae*r eoaatsat* Sij beaestlng wordt het

-

veedingaevenwieht gewijsigdvaiet allee* door veraaderiag vaa d* hoeveelheid
toegevoegd element maar ook door aatageaistisehe werking op «ad*r* vaediag»
•toffea*

b
In desa seotie werden de astb©den besproken, welke gebruikt worden ca ds
bodamvruehtbaarlwsid d*a,v. pet- of veldproeven te itsi«*
T« d» faatsw tehandB3.de een kaliproefveldserie Mi aardappels, waarbij ba»
halve kaligetal, kalle* ®n klelgehalte

rm

ds grond ook gewassnalyse van laaf

knol w»rd verricht en verder de onderwatargewlchtea en do opbrengst wa»»
den bepaald. Uit do resultaten kon worden afgeleid, dat bot kaligetal aan
bruikbare maatstaf vorat voor de kalibemesting,
In o«ïi gebied met een lang pell van landbouw kan volgen* Blohardswn

mm

baraestingsproefveldanserie gebruikt worden als maatstaf voor da msstbsfcftsf-»
te (bodesrvxuohtbaarheid)• Op deae wijse kon voor China worden vastgesteld»
dat stikstof praotisch overal, phosphor in laindore mate en kali slaahta
aeer weinig opbrengstveiraeerderaad werkte*
Op weer geheel andere wijse bestudeert Wallaoa I« bepaling ran de bode»vruehtbaazfceid n.l. via de plaat. Man kaa op wersekillende wiesen de plaat
als indicator gebruikdn en vaststellen of een tekort of ereraaat wan eea
meer van de sssentitle (LV
groeibevorderende (Va, Cl,

tf

K, Ca, Kg» S, Fe, KA, CU, Zn,

B,

*t

Me)» vaa da

of van de indifferente of storsade eleaentas

(andere dan de genoemde) voorkomen. Daarbij dient men te bedenken, dat niet
alleen bij de adsorbtl® in de grond maar ook bij translocatie in êe plant
interacties tussen de genoemde elementen ftp kannen treden* Vallate besprak
dan de 6 methoden ora via de plant een diagnase te stsllsa*
1« Be visuele methode warkt snsl maar alst quantitatief. Indioatorplaatsn
kunnen de diagnose vergemakkelijken.
2* Boor bespuiten of insmeren Tan plaatendalen kan mgn alleen tekartea (sak
alleen qualitatief) vaststellen.
3* letsAlfds geldt voor injecties) bierbij Is dosering «n tijdstip va» tea»
dieniftg »veneens van belang om beschadiging te vooskotten sa affect ta
sorteren«
4* Targelijkende gewaaaaalyaan vaa goede en slaehta plaatea, meestal vaa
blad van een bepaalds phjrelologisch« ouderdom, hebben resultaten gele
verd, maar hebben het nadeel dat se meer achteraf wazkan dsa dat *s ga»
bruikt kunnen worden ter verbetering waai da groei va» het ondersoohte ge<
was»
5« Bs methode vaa Icmdsgardli, eveneens set bladsnalysett, gaat alt van hat
varband tussen chemische samenstelling van het blad en de opbrengst vaa
het gewas, waarvoor a*g» indsxwaard« voor een aantal gewassen in een ba»
paald stadium sijn vastgelegd« Set is ia Sweden toegepast vaor
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Sa
6* Hj da aeade methode Asmgeert de plsnt ala extractie aiddel voor voeding
stoffen alt de grond (ütseherlieh en leubaaer). Ba methode Hitseheriish

dient m hat effect vaa «2k dor groeifaotoroa I» Pwlli kerekeaoa
d.a.v. 4« opkroagstkopaliag •*» plsatoa ia pottea» waarin te te oadoraooJw# ftonA gmwgA mot aand is gekraokt, ïeukaaer's smperieehe methode
woxkt »et rogge aaailingen onder standaard omatandigkeden, m«rUj na i|
dagea dilwl opn«n# wird hopaald* Vergeleken met grenswaarden voor vas
sohillonte gawasii#n kon fcisruit de Ijsaesting uit tafcellen wordeiv^fgoleao«
Wallaoe gotto dan uiteen» dat quantitatieve gegevens *aa d« dlagaotieoho
methods» alleen op

luutwkeurige ookaal voor I, ?f I en G* n»âig si.Ja#

daar •? van dee® elementen aanaienlijk uiteenlopende hoeveelkeden en regelmatig ia do praotijk worden gebruikt* 3« ander« elomeaten worden aiet ia
stoate wisselende boeveelheden toegediend* Her is Wt. te kespuitingamogelijkheid beperkt door de beschadiging eaersijds en teor de benederxgrena vwi
effeot sadsrsijds ta Bist door do mate vaa hot tekort. Qaalitatisve gogovons sija da« voldoende. Belangrijke hnljwiddolon

do plaateadiagaosti«l

methoden wer do vaatatelling van do meststofbshoofte ai3a do pB* CaOQ^-go»kalte, diepte oa aard van do grond, organisch® stofgekalte oa doorlateadhi»i4
Hoaok ging neg nadar ia op analyse- en injectiemethoden en hij «ses op
do wenselijkheid om voor analysen juiat volgroeide bladerea te nemea. Soso
•Ma goed herkenbaar, kobben aet oea aterfce groeiperiode betindigd, waaria
•o do voadingetoeatand vaa do plaat knansa weerspiegelen oa sija aog niet
wil door atof, spuit- of stuifrssi&us ons. foor do injectie asm* men greei<
end blad, daar aaders teleurstellingen to verwaohten »ija. Msestal krijgt
soa effeot na + 3-3 weken.
gsotis 8,
Behandelde algeoene problemen op het gebied van bodemvraohtbaarhei d« De
voordraoht vaa Kelson sa Wolok ging evenala dis van Hieha over asmswvatt«»de overdekten van groateoasterondersoek. Beae gegevens, op kaarten uitge
werkt, geven osa overaiokt vaa do kodearvruohtbaarkoid geaplitst naar ds di
verse oadersookte factoren. Veelal kuaaen do bysoadorheden verklaard worden
door As toegepaste bemestingen. 2a Amerika KLSkan

tabala, katoen- oa

tuinbeuwgronden hot rijkst aaa F^Oj. 9s koeveelkeid kali kloek samen to ka»
gen aet kot bodeatypo, waarsp eckter do aard van te gewassen oea É&telijks
iavlood had. Bese gogovsno wordsa o.a. gebruikt door te proefstations,
kunatmeatinduetrie «na«
Riekm gaf oon oversiekt vaa te reaultaten ia Duitalaad koroikt B»t «voad
oatersook. Taa te vorsehillendo oatersoekte aothodsn kleek te lastaaihosclas
tto (pH l*t) volgeas SgprnMasln te most geackikto kij toopaasing op moor
daa looo aoorjarigo proefvoldoa, ao«sl voor P sis voor
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Sekalve teao ko-

paliagea word ook te kalktoostand kopsald ia »eer daa 10.000.<KK> grondmo»»
ators ait kool Iteitslaad. fis anslyssgegovens loiddoa tot soa klaasoiateliafl

10.

ia Asfctifo voor P#nK«n kalktoeiitaad. liet kehalp W een takel ka» 4» iMf
dm voer Ma vaa d# drie opgestelde prodnotie kl««««» (afkaakelijk fm groat
soort en klimaat) *roor «ma fcepaald gams I« ke«eeting opseekea. la ©rersiokti
gegevens «ijma o.a. of m «avoldooad« versorglng vaa grasland «a ia k«t «I«
geneen ram kleine bedrijven, waar vmI vera»ipp«ring Vn 4» p«roeien tw».
kw«» Sit lMtoU keeft ook gel«id «et een lag«» gehalte aaa voodin/rsstoffaa
a«a da raadan van de parceleu door da angst tbs da fcoeren m da kauxnan ta
bevoordelen»
la kijdrago •an
voedingaolanontan in da grond in hetselfde verband ala algeaeen wordt gedaaa
aat da kalktoeatand, Bij daM laatst« instars strMft aaa a» Maar. deae, mo
kij eeasjaal goed is, in orda t« koudon. Mat 'göj» Kg® aa Mn0 «11 Bonder**
hetselfde doen, daar kat ftp da daar aist eeoaoaisoh verantwoord is aa prooi*
sbovmI auper k»v. ta gevert, dat da keatprija ran de maatatof wordt betaald
door da daaxae« verkregen »««ropkrengst, *»lka meeropbrengst afgeleid *»rd
uit proe*veldr«saltat«a» Oak da analyse avthoda voor grondonderzoek wrd
hierop aangepast. Son voegt aaa kat extraotiOBlddel (tegauMordig awavelwïar
i.p.r. salpeterBuur) ««a hoeveelheid FjO^ to« in kat gavai vaa da jitaailMslw
yaliag* 1st raahtlijnig verband taaaaa da hoeveelheid
grondextraot an d« toegevoegde hoeveelheid
•an

gevonden ia Juri

anakt aaa berekening aogeHifc

m da P-toestand vaa kat betreffend«

peroMl goad t« maken.
Barbier gaf Ma kart evwvsieht tui kat l*«aM grondonderaoek. Kit verband
taaaaa aaalyMoijfers aa oogstresultaten ap proefvelden verkregen, ia alleen
toepMbaar ap velgelijkbare gronden eader vergelijkbare bodMoaetaadighod«»
M kas daardoor da uitbreiding vaa
da praotijk bmoeilijfcaa «a kat advis«r«n daarop verawaren.
ftraia» aprakend over da ontwikkeling van kat oheaisoh grondonderaoek ia
Vadarlaadf kasohraaf da aiï*gle-valtt«-bepaling«n ala baais vaa kat vruchtbaar
kaidaoadarsoak. Tooral m ook kat verband tassen da versohill«ad« «iagla-»
values oadarliag of »at aadere factoren oadsrsocht wordt, verkrijgt aaa «lai
»eer iasiokt la kat eoaplax van vrttôktkaax^eidsfaetoiraa* Ctok kat roMarokMï
ward door kot siagle-valaa-oadarsoak gastiamlserd, daar de kMteâariag vaa
da raanltatan vaa da«« «aardaa op oaa groot Matal pseaffaldaa «aa «aar ftta-

dMaatoal iasiokt ia diverso ^ursisekaf ekisiseha «a kiologiaoka fMtoraa
voraokafta^« T«rls»it«riag vaa d« vruohtkaarkaidstoostaad vaa ïadarlaadaa gr«w
daa Mn oadar gelijktijdig« vorkatering vaa sadara faatora»» saala k»v. aatvatoring, nog aaasieali^ke prodaotioverkogiag kmeum geven. Op grMlaad
wordt Mlfa Ma schatting van 4G

i»

gegeven.

Bat grote kelaag, dat de Vaderlandse Imdsakaadigen kaakt«» Ma iateraa"Hi
aaal geooOrdiBMrd vruoktbaarkeidMadarsoek la gebleken uit aaa voorstel, ii

il»

door îTederlandae «m Beenae vartegoawoordigera waa ondertekend« Be lateraatl»
•aal« Bodaakaadige Vereniging fcaeft tot im to« wil een uitaieaellng Tan iraai
technische gegevena bevorderd, aaar no« nooit too* vergelijkbare oaetaadi*heden ia diverse landen gaaas«aïiaa proefvelden opgeaet* Bet wo*•
atol bevatte eon aanbeveling en «on dergelijk onderaoek ap ta sotten.
tteenbjerg «dt Doneraarkoa beep«ek da vom van da opbrengetkraiMnon, «alla
men taaalott* altijd nodig heeft cm aoa praetiaoh adviee ta kamen o patellen
Br »Ijn verschillend» faatovaa waardoor da vera aa do plaat» van 4a tonaia
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tuaaan da aaaon wordt voraaderd. So aaeat bij bodaadfaataaea, kliaaateosustaa-dighedan, gewaaeigenachappoa aa tijd raa oog»ton (gevaaaaalyaa)« Bat aitoaa»
rafelen va» do oorzaken ia mm groot belaag« Sa wm traa da ourv& kaa l*t
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beat oaàerzocht worden ia kot verband tuaaan droge etof prodaetie oa <8# ge
adsorbeerde hoeveelheid vm kot betreffende voedingaelfaaoat.
Preseett ait ^.id-Jbaatralj» beliehtte da problaaea ia aija laad* B» bede»
vruchtbaarheid ka&gt daar nog betrekkelijk weinig af vaa aoaaalijka invloed
Kaar sterk van het aoedersateriaal en de klimatologische invloeden.

