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Inleiding
De tropische bodemkunde behandelt het voorkomen, de èigenschap_pen, vorming, klassifikatie en landbouwkundige waardering van gronden in de tropen en subtropen.
In dit diktaat worden voornamelijk die aspecten van de tropische
bodemkunde besproken, die van toepassing zijn op Suriname. Alleen
de belangrijkste feiten en gronden worden vermeld:..
Allereerst komen de factoren aan de orde, die de kenmerken en
eigenschappen van gronden bepalen, de zg. bo~emvormende factoren.
Deze factoren zijn: klimaat, moedermateriaal, biosfeer, tijd, relief, topografie, mens en hydrologie.
Vervolgens worden enkele bodemordes besproken uit de Soil Taxonomy, dat is een internationaal Amerikaans systeem van bodemklassifikatie"
Behandeld zullen worden de Oxisolen, Ultisolen, Spodosolen, Entisolen + Inceptisolen, en de Histosolen.

- 1 Hoofdstuk 1 Bodemvormende factoren
, 1. 1. Klimaat
si:
'
Het klimaat is een belangrijke factor bij de bodemvorming. Door
verschillen in klimaat kunnen zeer verschillende bodems ontstaan.
S Tropische bodems, bijv., hebben meestal andere eigenschappen dan
gronden uit de gematigde luchtstreken.
Bij de studie van de bodemvorming moet men onderscheid maken tussen het klimaat in de atmosfeer boven de grond -het atmosferisch
klimaat- en het klimaat in de grond -het bodem.klimaat.
~
1Iet bodem.klimaat is bepalend voor de bodemvorming. Belangrijk zijn
1 de bodemtemperatuur en de bodemvochtigheid, omdat deze van invloed
zijn op de fysische-,chsmische- en biologische processen in .de bodem.•
Het bodem.klimaat wordt beinvloed door de vegetatie en de mens.
In het open veld bijv. (savanne, kostgrond) zijn de bodemtemperatu-:.
ren hoger dan onder oerbos.
Het bodemklimaat wordt mede bepaald door het atmosferisch klimaat" Hen spreekt va:r.i.. tropen wanneer de gemiddelde temperatuur van
aè koudste maand hoger is dan 1s0 c,
In de natte tropen is de regenval in de droogste maand ~eer ~an
60 mm (Af klimaat volgens Köppen). Bedraagt de regenval in de droogste maand minder dan 60 mm;dan wordt een moessonklimaat onderscheiden (.Am volgens Köppen). :Beide klimaten komen. in Suriname voor"
In de kus_tvlakt~ vindt men voornamelijk e~n: Af klimaat,
in het
binnenland vaak een .Am klimaat.~
Een algemeen kenmerk van tropische gronden is dat het gemiddel.
de temperatuur -verschil tussen het koudste·en warms::be seizoen in
de bodem op.50 cm diepte minder dan 5°c b~draagt.
Door de hoge temperatuur en vochtigheid in de natte tropen verlopen de bodemvormende processen intensief en continu" In Suriname
zijn vooral belangrijk de hog~ gemiddelde jaartemperatuur (27°c),
de geringe temperatuurverschillen tussen de seizoene~, de hoge .
jaarlijkse regenval (2000-3000 mm) en de aanwezigheid van natte en
droge seizoenen. Van betekenis is_ook dat de totale hoeveelheid
water die de grond indringt veel minder is dan ~e totale neerslag
als gevolg van-oppervlakkige afstroming en verdamping. De vegetatie
speelt hierbij een belangrijke rol, omdat deze water kan opvangen
en vasthouden.
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Vele gronden -ook in Sî.lriname- hebben bodemvorming doorgemaakt
in verschillende klima2tsperioden tijdens het Pleistoceen. Deze
gronden noemt men paleosols. In Suriname, bijv., was er gedurende·
het Pleistoceen een afwisseling van natte en droge klimaten, resp.
pluvialen en interpluvialen. Diverse gronden hebben daarom kenmerken die niet horen bij het huidige klimaat. Een voorbeeld hiervan
is het voorkomen van rode vlekken in permanent gereduceerd milieu
in sommige kleigronden van de oude kustvlakte.
1.2. Biosfeer
Onder biosÎeer verstaat men het milieu waarin de biologische processen plaatsvinden.
In de warme en vochtige gronden van de natte tropen is de biolon vege t a t·1.e pro duceer1i. vee 1 orgruusc
.. he
gJ..scrre 8.l{.GlVl -.e:...., zeer ..... oog • ....,e
stof, welke snel wordt omgezet door insecten en micro-organismen.
Planten en bomen wortelen diep en er vindt een intensieve homogenizatie plaats over een meter diepte of meer. Deze gronden zijn poreus hebben een hoge doorlatendheid.
natte omstànàigheden kum1en de afbraak van organische stof vertragen, waa:-bij in extreme gevallen veen ontstaat.
Onder oerbos en bos-savanne is het percentage organische stof
vrijwel constan:b. Er is dan een evenwicht tussen de vorming en afbraak van organisch materiaal.
Onder kostgrondjes kan het orgarri..sche stofgehalte sterk dalen als
gevolg van de rechtstreekse zonnestraling.
•

•

,.,.

•.L

....

,_,

1"3" Moedermateriaal
Het moedermateriaal is het uitgangsmateriaal voor de bodemvorming,
bijv. een verweerd gesteente of een sediment.
Er bestaat een verschil tussen bodemvorming en vervrering~ Onder
bodemvorming verstaat me die ~ysische-, chemische en biologische
Processen, die plaatsvinden in de biosfeer. Verwering is de afbraak en omzetting van gesteente door fysische- en chemische processen buiten de biosfeer. Men spreekt respectievelijk van fysischeen chemische verwering.
Fysische verwering omvat veranderingen in gesteenten door verWarm.ing en afkoeling, vorstwerkine en andere mechanische krachten.

- 3 Het gesteente valt hl erdoor tenslotte in brokjes en mineraalgruisi uiteen. Dit verschijnsel treedt vooral op in droge klimaten met
!
_J grote temperatuursverschillen
tussen dag en nacht.
?

J

l1

In de vochtige- en natte tropen vindt een snelle en intensieve
chemische verwering plaats tot op grote diepte~
t
Het gesteente wordt daarbij vooral door zuren aange-l:;ast, bijv.

door koolzuur, dat oplost in regenwater en doordringt in de poriën
1en spleten van het gesteente. Verweringsdekken in Suriname kunnen
,; tientallen meters dik zijn.
il
J Veel materiaal dat elders reeds geheel of gedeeltelijk is ver• weerd" en daarna is verplaatst, speelt later de rol van moedermateriJ
0

1=;::;;;:;s~:::::w:~

v::e:::m :o::::m::~:pa~d door de tijd

1

-

-

- .

~waarover de bodemvormende processen hebben plaatsgevonden.
t
- . -· -- -f In de natte tropen verlopen de bodemvormende processen snel en
J
.
-.
:continu. Vele gronden in Suriname zijn oud en vrijwel zonder verlweerbare mineralen (bijv. dè Zanderijgronden). In andere gronden is
bodemvorming nog nauwelijks begonnen, zoals in somn1ige gronden
~van de jonge kustvlakte.

jde

1.5. Relief en topografie
Door verschillen in topografie (relief) ·ontstaan verséhijnselen
als erosie en colluviatie.
Sommige gronden •zij~ 'onthoofd' (de bovenlaag is eraf geërodeerd),
andere zijn afgedekt met nieuw materiaal. Vele gronden in het bin~
nenland liggen niet op hun oorspronkelijke plaats. Soms is het materiaal. over zeer grote afstanden verplaatst.
1.6" Mens
Door cultuurmaatregelen kunnen vele bodemeigenschappen veranderen@
Door ~et kappen van kostgrondjes op hellingen bijv" wordt e~osie
in de hand gewerkt. Verder wordt het natuurlijk evenwicht verstoord,
en het bodemklim~at verandert door andere omzettingen van organische
stof' en andere invloeden van regenval en zonnestraling.
__
Bij irrigatie en inpoldering verandert de waterhuishouding, dus
et bodemklimaat.
1

verandert de chemische samenstelling van d~ grond enz"
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1"7. Hydrologie
Het water in de bodem is van grote invloed op de oe:demvormende
processen en de oodemeigenschappen. Zonder water iser geen bodemvorming.
water komt in de bodem in verschillende vormen voor. Allereerst
als grondwater.
Het grondwat~r vo~mt een samenhangend geheel. Beneden de grondwaterspiegel komt sl 8hts weinig lucht voor. We spreken dan van een
gereduceerd milieu.
Boven het grondwater bevindt zich de capillaire zone, waarin het
water vertikaal opstijgt in nauwe pori~n. Hoe nauwer de poriën, hoe
groter de opstijging.
Het capj..llaire water daalt en stijgt met het grondwater. "Boven -de- éa:;;>.i1le.irç. z0.::1e koilij ook ·nog wate-r voor, het zogenaamde
hangwater. Dit water is sterk gemengd met lucht en het_vormt geen
samenhangend geheel.
Wanneer het grondwater daalt kar1-lucht toetreden en er treedt oxidatie op. In de zone waarin het gron~water fluctuee:ttvindt dus afwisselend,oxidatie en reiuctie plaats en er vormt zicheen vlekkenzone. Grijze, .. gro~ne Óf blauwe kleuren met lage chrcilla 1 s (kleiner
of gelijk aan 2) zijn een aanduiding van reductie. :Bruine, gele)rode
of zwarte vlekken wijzen op oxidatie. Het biologisch leven in de
gereduceerde zone is beperkt •.
De hangwaterzone reikt_ in vele gr_onden tot enige 'meters diepte . . ~.
In het solum (de A+B horizontX kan dan een intensieve biologische
homogenizatie plaats.vinden. Er ontstaan dan geoxideerde gronden ·met
weinig kleurverschillen •. _
.
..
.
Het praktisch belang van de hydrólogie komt tot uiting in de drai~
nageklasse, welke als een zeer belangrijke oodemeigenschap te betitelen is.
;

5
Boordstuk 2 Oxi.solen

.

-

Qxisolen zijn gro!}den met een 'oxic hori~on' of ~t pll.nthie_t ,
dat een sàmènhangena.
_vormt
binnen
30 cm van
het_ maa.,tveld.
- ·~ gehee'1:
..,
,:;,-:
.
.....
De defµti. tie van de 'one ho:r.:_izo!l! îs ingewikkeld, en v~lt bui ten
het be~tek van dit -d~ktaat. Wel zul~en . diyers_e e·i ~enschappen van
deze ~horîzont in dit hoofds-tuJc ter- sprake komen.
Plinthiet _kan voor~opig worden omschreven als e~n róodgèvlekte hörizont, die• arm ia aan verweerbare mineralen en aan organische stof en die ve~ha!'dt bij afwisselend bevochtigen en uitdrogen (zie 2~3a) ~
Oxisolen_ zijn ~ude gronden, die voorkomen ~n de na~te en vochtige
tropen. Zij ~ijn diep verweerd en meestal rood tot geel van kleur
in de B horizont._Gley-verschijnse~en kunnen echter ook ·1n het so1,: !:"
-

-

.

-

..#

;

..

•

--

(= A+~ horizont} voo_;-~k~.o~m2;;e,;;:
E-;~;~~~·~=:-:;;;:~~~~~~~~~~~~~=~·
Oxisolen zijn rijk aan sesquioxiden -dát ~ijn vërbi~d.ingen van i j- "

zer en alumini?D1 met z_uursto:f', 1c_of:tweg _~ngëd~d _als ~o - en zij ·
3
zijn chemisch arm. De porosit~~t· is in het algemeen hoog.
Verder worden..deze' gronden ge~erimerkt d~or de aanwe~igheid van klèimineralèn van de kaolinietgroep of door gibbsiet (e~n verbinding ·v~
aluminium met zuurstof_e~ wa~er: Al 2 o;. 3H2 o). De · verho~~ing s~o 2/ ·~o3 van de kle~fraktie is kleiner dan 2. Het vermogen v~ __q.e klei
om deeltjes me~_een positieve elec_~ ~~~he lading (kat~onen) · vast te
-~
'
-.:l,...:.··.~·
houden.~ - tè adso_~~~ren ~ ,._ ;s gE:r~ -of m_e t ~~ere -~oor~en ~e. kat+o:r:-e:r;--:!
uitwisse-ica:pa.citelt - (ÇEC-)'-~s laag. De öpp~rvlakte_ van -de ·kleiprá~t::-- ;.
.
- -..
jes - is voorna.me1ijli: bezet IJ].et waters t.C)t en "à1.'Lminium én wei_n ig "'.met
°'
·
basen (natrium, kalium, ·_ calcitµn · of magnesi~). Me-n zegt ook wel -áai;
de basenv~rzadiging (V) _laag. is-. _ ., Oxiaolen ~orden vaak aangetroffen .in licht g,olv~nd· tot · heuvelach- : ·
- tig terrein.
.
- .
~

~ ,-.;

'

In het -verleden hadden zij yerschillend,e namen, bijv. -lateritische
gron~en_, e~ hun omschrijving was vaag~ Vroeger was het enige cri te=~
-rlum de _verhouding Si02/R2o31 we~kê kleiner dan. ·2 m~est zijn.'
.
In 1950 i~troduceerde men de naam Lato~~ia voor
g~ed gedraL~~-~de gronden; . terwijl _de gronden met plinthiet als grondwater1ateri.e
- ~
·- --. :__
__
~ .: werden· ~edliid. __ . ·~ ·
De ~at~·o ia ~werden onê(erverdeild ·nä'a.r hun" kl.e ûr. Men Ónderscheidá.e~
.
....
bijv. rode-, gele~, bruine Latosolen -en nog enige andere.

de

.

-

.

'

.
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Deze indeling naar kle~r voldeed echter niet.
In de Franse literatuur gebruikt men tot op heden a.e naam Sols
ferralli tiques (ferralli tische gronden)® Dit beg:!::'ip is echter rui•·
mer dan dat van de Oxisolen, omdat er ook enkele Ultisolen 1n valle~
(zie hoofdstuk 3).
De naam Oxisolen wordt tegenwoordig· algemeen gebruikt" Deze ten
is afkomstig van .Amerikaanse bodemkundigen, die. een klassifikatiesysteem hebben ontworpen voor gronden van de hele wereld.
Plinthiet heette vroeger lateriet. Dit materiaal werd in l807 y,_;u.:..:
het eerst beschreven in India, waar de grond als baksteen werd ge-•
bruikt (Lat. Later= baksteen). Dit was mogelijk omdat de vochtige
grond hard werd bij drogen aan de lucht" De term latcriet of .:'e:rr · :: ::
wordt door geologen nog veel gebruikt,
Een·/ en ander illustreert à.e naams7erwarring die in het verl~d.er:
is opgetreden.
Oxisolen komen op veel plaatsen in de wereld voor. Voo:::al in Bra
.zilië heeft men deze gronden intensief bestud.eerd. Ook in Suriname
worden veel Oxisolen aangetroffen: in het bijzond.er _in het binnen--

land •
. · De laatste jaren is de kennis -omtrent OxisoJ.en sterk t'"'P.: ___ ..__~_H.,
Er moet echter nog veel studie aan d9ze gronden wordP....,_ verrichte

'.<!'"'!'

.factoren
Oxisolen vormen- zich onder invloed van een boàemklimaa·t met ·ee.c
hbg~i{._-Tie regenval
b.oge gemiddelde jaa'rtem~e_ratuur, v~ak 24 °c
__ moet hoog· zijn, ca 1500 mm of hoger per jaar b en verde~ld. over al:ie
-"

of

'

,-,

,

'

seizoenen.
De natuurlijke vegetatie_ is tropisch rege~woud, .rn.et diep wor-:elen•~
de planten en bom.en, die veel organische stof produceren" De blol-0--•
gische aktiviteit (insecten, micro-organismen) is in het algemeen
· zeer hoog ..
Ox.i.solen· kunnen· in zeer verschillende moedermaterialen ontst~,8.11~
Zij komen vaak voor in oude sedimenten.
De "topografie wordt gekenmerkt door vlak; golvend of heuvelachti?
'terrein met een goede natuurlijke drainage, bijv. peneplains, p9ó.i.
Plains, brede valleien. Soms is er grondwater in1.rloed il:. het so_:.n:ml
,~"'

- 7In dat geval vormen zich Oxisolen met plinthiet.
Oxisolen komen niet voor boven 2000 m hoogte~ In gebergtes - ook
in de tropen - wordt het bodemklimaat boven deze grens te koud voor
Oxisolen, omdat de_ temperatuur bij toenemende hoogte daalt. Er vormen zich dan andere gronden.

'2.:; .. Bodemvormende processen
De processen die tot het ontstaan van Oxisolen leiden zijn gecom~
p1iceerd en nog maar gedeeltelijk bekend. Dit komt omdat deze gron-den oud zijn en meestal bodemvorming hebben doorgemaakt in verschillende klimaten" Men spreekt dan van polygenetische bodemvorming en
de gronden heten p~leosols.
Vaak is het moedermateriaal ook nog elders verweerd en daarna verplaatst en gemengd met ander materiaal.
'
De belangrijkste bodemvormende processen zi_jn ferra.lliz~tiB: ~~--'plinthizatie"
Vaak treedt ook podzolizatie op (ziê. onder Spodosolen). yroeger werden deze processen samen wel laterizatie
genoemd.
,
Ferrallizatie is een oxidatief proces, d.w.zo het treedt op bij aanwezigheid van Zuurstof •
. Het bestaat in het algemeen uit:
a. Een intensieve en continue verwering in vochtig milieu
bt Afjoer van basen en kiezelzuur (H Sio ),. die bij de verwering
4
4
ijkómen,·naar het grondwátèr" Dit geschiedt dóor percoJ:erend water.
·Hierdoor treedt er- een: relatieve '-verrijking op aan ·sésq'liiorlde~.. - "'.
Daarnaast-kan er ook nog een absolutè.verrijking aan· sesquiotiden·
optreden, namelijk wanneer het pereolerende water ijzer bevat.
Het uiteindelijke gehalte aan sesqu+oxiden wordt mede· bepaald door ·
het ijzergehalte van het ·moedermateriaal" In basische (:=:kwartsarme)·
gesteenten-is dit gehalte meestal hoger dan in zure (kwartsrijke)
gesteenten.. ·
·c. De vorming van kleimineralen van de kaolinietgroep (kan.diden) of
- van gibbsiet ..
In.zure moedermaterialen vormt zich meestal kaolîniet, terwiJ~ in.
· ~_à.sische moedermaterial~n uiteindelijk gibbsiet wordt· gevormd.:
.. Wà.nneer het gibbsie_tpercéntàge hoog i~ nóemt men het materiaá.l_ bau-:
.
Xiet. Bauxiet is dus een oude bodem.
.

r'

-

0

•·

-
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De voorwaarden voor ferrallizatie zijn voortdurende vochtigheid
van de bodem en voortdurende doorstroming van water. Dit ia mogelijk bij een hoge regenval, ~en poreuze grond met goede interne drainage en een diepe grondwaterspiegel.
De kenmerken van îerrallizatie·zijn niet goed vast te stellen ingronden met een laag kleigehalte. Het voorkomen va.Ii bepaalde kleimineralen ia immers kemnerke::1d voor Oxisole~. Vandaar dát men de . ·
voorwaarde gesteld heeft ~at Oxisolen minstens 15%_klei moeten bevatten (in de B). De kleideeltjes zijn vaak-verkit door ijzeroxiden
en vormen daardoor aggregaten, die niet uiteenvallen bij schudden
met gedestilleerd water. De klei die men vindt na schudden met gedestilleerd water noemt men 1 11.atural clay' oî 'waterdispersible clay'"
Bij Oxisolen (B horizont) is het percentage natural clay dus laag 0.E
zelfs nul. In de A horizont kan het echter hoog zijn door de invloed
or,ganische
stof
Uit de A horizont kunnen door stromend water.·
__
--dus makkelijker losse klèideeltjes worden verwijderd dan uit de B.
Het siltgebalte-in Oxisolen _ia meestal ook laag, omdat de stof'fractie vrijwel geheel is verweerd.
Ferralliz&tie gaat meestal samen met biotu.rbatie of' biologische
homogenizatie~
Dit betekent dat het bpdemmateriaal in de biosfeer voortdurend en
.
intensief wordt omgewerkt door de bodemîauna. Mede hierdoor onts t ~ de egale kleuren in het solum van vele Oxisolen.
é;::
Oxi.solen met hydro:morfe karakteristieken, bijv~ grondwa:terin-V:!~d ~f een gestagneerde:•i,erco:tatie kan--pli~~hfz~ti; optreden, ·aat__
Ia' de vorming van plinthiet. . '
. .
. .;
. .
.
. .-

van

~";;;'-''";;;-- :::::',...:._

:----

-

~-

4'

in

Plinthiet is een ste~k verweerd mengsel van ses~uioxiden, klei,
kwarts en andere verbindingen, en het is arm
aan organische stof.
.
. Het is gevlekt met een pa troon van rode of paarse vlekken in een .
gereduceerde matrix. Kenmerkend is dat-het materiaal hard wordt bij
herhaaldelijk bevochtigen en uitdrogen. De verharde plinthiet noemt
men ook wel lateriet of ferriet.
~
Pl1ntbiet ontstaat door afwisselende oxidatie en reductie als
gevolg van_een :fluctuerende grondwaterspiegel" Plirithizatie ia dus
verwant aan gley.
Gl-ey is echter een ruimer begrip, omdat het de ~orming omvat "van· elke.
·vlekke:nhorizont door redox processen (red.ox = afkorting van ~xidatie
.
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_ reductie)

In de literatuur vindt men soms beschrijvingen van een zogenaamd
volledig laterietproîiel. Dit profiel bestaat dan uit:
T = toplaag, waarin een volledig bodemprofiel ontwikkeld kan zijn,
bijv. een Oxisol of een Ultisol_ (zie hoofdstuk 3). Deze toplaag is
vaàk weggeërodeerd.
·L-= lateriet of plintbiet horizont K = mottled clay horizont-:-degleyhorizont van het proiïe].
p = pallid zone, dè hor1zon:t·van-constante reductie
W- rotten rock
R = gesteente
/
De toplaag is gevormd onder omstandigheden van goede drainage*
Bodemvorming· en verwering hebben plaatsgevonden onder orldatie-ç-e. om.;..
atandigheden.
Zone L en M zijn ontstaan onder invloed van afwisselend reductieve
en oxidatieve -oode!llVormt;:g~~iÎ~ve:rwering, terwijl zone P- is gevormd .
dÓor verwering onder reductieve omstandigheden. ,,
.De dikte van de diverse lagen kan sterk variëren en hangt ar van
het gesteente en de ouderdom. Is het gesteente slecht permeabel
{bijv. een kleisteen) dan kan de genoemde sèkwentie_binnen een afstand van 2 m voorkomen. Is het gesteente grofkorrelig (bijv. een.
graniet) dan kan het gehele profiel vele tientallén méte~s dik zijn. . , ~ De genoemde volgorde van lagen komt veelvuldig voor in het Amazone_:€;ebied·-- en ook in Suriname;
Vele ontslû.i tingen in
terrasgronden
langs·.
-.
.
.
arowijne vertonen boveng'enoemd bee~d., zij het d~"dá1;_<1ê. horiZ9I11ien Wen R afwezig zijn (~edî.iii~nt). ,- .
-"-. , . ,. >.. ·
-
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'

'

~-'

-,

',

-

-

"

,_

{-.:~onder voortdurend vochtige omstandigheden blij:ft de horizont L
,:{~1 plinthiet) zacht, :maar.. bij voldoende uitdroging verhardt het
_materiaal irreversibel door dehydratatie {verlies van kristalwaterj ..
-n;t treedt bijv ...op bij een permanente daling van de grondwaterspie_,gel of door geologischë opheffing van het land.
De harde plinthiet of lateriet kan voorkomen in diverse vormen.,·
zoals losse concreties van verschillende vormen en afmetingen, ~an
'._ él;lcaar gekitté concreties of als laterietkappen (Eng: ha.rdpanà,.
cruats) ..

.aimeer de plinthiet in situ is verhard, kan de harde· plinth1et·· op
zachte pliilthiet liggen.en·ae overgang tussen beide vormen is dan

1

1

1

- -i

eidelijk.

l

I

•

't

--,:~---'.

•✓ >~ : .,; t
1

•••••

•· ·';i•

L

. .:. .

••-J

- 10 ....

Vaak is de harde plinthie·. echter verplaatst en het komt dan bijv.
voor in colluvium. Er zijn dan scherpe grenzen met het omringende
bodemmateriaal en de vorr::ien zijn vaak afgerond@
Opheffing van het landschap heeft vaak erosie van de toplaag T
tot gevolg.
De harde plinthiet kan -aan aan de oppervlakte liggen~ Dit·ve_rschijnsel komt in het binnenland van Suriname·veelvuldig voor, vooral in
~chistlandschappen. Een meer of minder dikke laag harde plinthiet
,, ·ligt dan op de toppen van heuvels en bergen (1jze~boontjes, laterietkappen). In deze materialen kan zich dan weer een nieuwe bodem ontydkkelen·, die soms niet meer tot de orde van de Oxisolen behoort.
In vele Oxisolen komt op een diepte van 1 tot 5 meen steenlijn
of keien-vloertje voor, bestaande uit een dunne laag van harde
· '!1nthietconcretiea o:t kwartskeien ..
'n steenlijn betekent meestal dat het materiaal erboven op een
ci~g~fé"bodent"is afg;;;~t;-\i1; w~s~g;l;~d
n;-=steenli jn. lag dus ·
ns aan de oppervlakte§ Dergelijke
bodems
bestaclll- dan
uit twee ver....:.,..
;,:
.
...
hillende materialen"
r..
Î
Soms schijnen steenlijnen samen te hangen met biologische aktivi'tèit" Termieten bijv" kunnen fijne bodemdeeltjes naar de oppervlakte
· brengen, terwijl concreties c:~ kwartskeien blijven liggen. De steenlijn ligt dan op de diepte tot waar de termieten de bodem hebben bewerkt •
. ~ - - ~·
,,
. :r
-~ "\ -;
--- .
Opgemerkt
wordt
nog
dat
plinthiet
niet alleen voorkomt
in Oxisolen.
~_,-_
--~
·:·kan ·in zeer vêrschilienàe. bodems· en. horü:'ionten wç,rden àangetrof:-- ·
,!en. Als de zachte. pli~thiêt een sam~nha.ngend g~heeI..,.. vormt binnen
30 cm beneden maaiveld is de bode~ per definitie een Oxisol. Komt de
plinthiet op grotere diepte voor,dan hangt de klassifikatie af van
. deze diepte en van de kenmèrken van de bovengrond ..
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Karakteristieken ·
_In het onderstaande worden enkele belangriJke kenmerken van Oxiso. len:· aangegeven ..
.
So~ ge van deze eigënschappen zi-jn reeds ter sprake gekomen., -:-maar
voo~ de overzichtelijkheid worden zij nog eens opgenoémd. De·ze ken-.·
t?,~;t'ken gelden in het bijzonder voor Suriname, maar vergelijkendé' ·..
s~~ies hebben uitgew~zen dat zij Ook van toepas;ing zijn op_gronden·
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van Frans Guyana en noordelijk Brazilië.
_ De overgangen tussen de horizonten zijn meestal weinig uitgesproken.
~extuur- en kleur?vergangen verlopen geleidelijk, in het bijzonder
in de B horizont
_ Er zijn vrijwel geen kleihuidjes
_ De kleuren van de B horizont zijn rood geel of bruin (in goed gedraineerde gronden)
_ Vaak is er geen macrostructuur, ( de structuur is massief)of~er ia
een zwak ontwikkelde blok-0f prismastructuur. De structuur van de A
horizont is soms granulair. De microstructuur is meestal sponsachtig:
ondèr het microscoop zien we talrijke aggregaatjes, die een samenhangend geheel vormen met een netwerk van poriën ertussen. In de A
·~rizont.kunnen deze aggregaatjes afzonderlijkvoorkomen (granulaire
",:;;Î~ctuur), in de B horiz~:nt vloeien zij a~·-~ikaar.
· . .:.. In hèt solum zijn er weinig tot geen restanten van de oorspronke.
.
lijke structuur van het moedergesteente
.
. -))e consistentie in voc.htige toestand
very friable of friable
.... De porositeit en permeabiliteit zijn in het algemeen hoog
\_:~. Re.t dominerende kleimineraal is kaoliniet (weinig zwel en krimp)
.:-nè kàtione:riuitwisselcapaciteit (CEC) is laag (B horizont)
:_-De ba;enverzadiging (V) is•laag (E horizont)
. ~.:.,s:Het kleigehal te is minimaal 15% (B horizont)
·"";·~~t
'natural ~rày 1 gehált·e i/ ~eer 1,aag _(B horizont)··
":"?"':t~""i::"
.
.,,-· Het sil tgehal te in het solum is meestal laag; behalve in sommige
>r~rweringsgronden op schist
. ':':Er zijn vrijwel geen ·verweerbare mineralen in het solum
,,;•;"'De verhouding Si0 /R o van de klei is kleiner dan 2
2 2 3
• Plinthiet
kan
voorkomen
in oÎ beneden het soium
.
Het opvallende van vele Oxisolen in Suriname is dat het solum be~rekkelijk dun is. De C horizont zit dan op geringe diepte~ O~k in
het binnenland van Frans Guyana heeft men dit verschijnsel· opgemerkt.
D~ oorzaak hiervan-is waarschijnlijk d.e laterale afvoer van Îijne
deeltjes uit de bovengrond (appauvrissement). Door de voortdurende
r
-,afvoer van materiaal kan. zich dan geen dik solum vormen.,
~el kan de ë horizont vele tientallen meters dik zijn~.

is,

_+-

-

_.,._

.

.

- -"

,·

.,

-"~

-,,

- 12 -

Door het proces van appauvrissement wordt de bovengrond ook zandiger. Een algemeen verschijnsel in het binnenland van Suriname is
dan ook dat de A horizont lichter van textuur is dan de B horizont.
Dit hoeft dus helemaal niet te wijzen op een textuur B.

2#5. Landbouwkundige wuardering
De lage basenverzadiging, de lage CEC waarden, de afwezi~heid van
nakkelijk verweerbare Dineralen en het vaak lage organische sto~ gebalte maken de Oxisolen tot probleemgronden voor de landbouw.
Pas ontgoILnen gronden, bijv. pas gekapte kostgrondjes, }a.umen l of
2 Jaren een goede oogst leveren, maar daarna vallen de opbrengsten
sterk terug. Dit komt omdat de hoéveelheid voedingsstoffen, die
voornamelijk in de organische stof aanweEig zijn, snel wordt opgebruikt.
Uit het bovenstaande blijkt ook dat de afbraak van organische stof
door de directe zonnestraling, dé bodeI!lVrUchtbaarheid verlaagt.
Het is moeilijk de vruchtbaarheid in deze grc,::_den door bemesting
op peil te houden, omdat slechts weinig meststoffen worden vastgehouden als gevolg van de lage CEC waarden. Veel onderzoek op dit
gebied moet nog worden verricht. In ieder geval is het belangrijk
het orgruiische stofgehalte op peil te hguden, bijv met een bodembedekker als koedzoe.
De fysische toestand van Oxisolên (b~demstructuur, structuurstabiliteit, porositeit)_ is meestal gunstig.~
Het systeem van de nomadische landbouw (shifting cultivation) is
vaak goed aangepast aan de levensonstandig4e~en van eenvoudigé landbouwers. Dit systeem is echter alleen goed, toe te passen bij_de aanwezigheid van voldoende land . .
Er is immers een periode van braak nodig voor de regenera~ie van
'uitgeboerd' land" Wordt de bevolkingsdruk te groot dan worden de
verlaten grondjes te snel weer in gebruik genomen. E1.· zijn vele· aanwijzingen dat deze toestand bij de bosnegers-van-de Marowijne al optreedt.
Volgens deskundigen kan de .productie op vele Oxi~olen net modern&
landbouwnethoden zeker worden-verhoogd" Een gm:tstig factor hi-erbij
is_de goede fysische toestand. Dit is een van de re.ene~ waarom m~n
in de laatste jaren meer belangstelling is gaan tonen voor de ongebléekte Zanderijgronden.
.
0
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Ultisolen

, .. 1 .. Inleiding
Ultisolen zijn gronden met een argillic horizon en een basenver~d:Î.ging van minder dan 35%, d.w.z4 het oppervlak van de klelmin~ra. is voor minder dan 35% bezet met- kalium-, natriUcll-, calcium- en sium ionen.
:Èen argillic horizon is een textuur B die aan bepaalde eisen moet
doen. Zo moet de B2t minimaal 3-8% me~r klei bevatten dan de A
·zont, afhankelijk van het kleigebalte van de A.· Ilit verschil
binnen een afs~and van 30 cm bereikt zijn& Verder moet de dikde B2t meer dan 1/10 zijn van de dikte van de overliggende
horizonten. Kleihuidjes moeten_duidelijk aangetoond h71ln~en worden.
a!ldige gronden komen zij voor als bruggen tussen de zandkorrels
poriën, terwijl zij in zwaardere gronden op de ilorizontal~e _. .
;tiiale wanden van struktuurelementen yoorkom~n. Voor een a.rgilrizon geldt dat in een slijpplaat van de B2t meer dan 1% van
·!totale oppervlak moet bestaan uit ingespoelde klei~ In zandige
'
dep is de ingespeelde_ klei soms geconcentreerd in een aantal··
·jes boven elkaar (bande:µ of fibers).
':tisolen komen voor in gebieden met een uitgesproken è.roog sei- ·
0
~neen gemiddelde jaartemperatuur van meer dan s c~
'tisolen in de tropen hebben veel kenmerken gemeen met Oxisolen.
arakteristieke verschil is dus. de aanwezigheid van een argillic
zoii, 1Jl tisolen.. z.î Jn evenals Oxisolen oude 'gronden mètè een ABC
;:l·J~:
·. ,i .
'·.
:. t · .·
.
·
.
·• · · ·
.. ... _ .:
. ,iel, behalve ~vanneer zîj getr1:IDceerd zijn· door erosie;
.Jtiaromorfe gronden· kan. pli:Q.thiet voorkomen.
Vele gronden die in liet verleden zijn aangedui"'d als Trop~cal
J:Tu.ginous Soils (Sols Fer~gineux Tropicaux) en Tropical Podzolic
..ils behoren tot, dë Ul tisolen. Ileze gronden zijn vooral bestudeerd
:3:ritropisch Afrika en in Brazilië. Ook in Suriname komen Ultisolen
Oude Kustvlaktew
,,,

'

'

\~

'"

'

/

, , _,_

·s-

-,-

-

-

-

-

:: -

-

-

-J3odemvormende- factoren ·
·odemvormende factoren vo9r Ultisolen in de tropen zijn in
zio_h~e~ gelijk aán die voor Oxisolen. Kenmerkend voor U1 tisoechter het voorkomen va.neen droog seizoen gedurende enkele

- 14 maanden. De jaarlijkse neerslag ligt gewoonlijk tussen 500 en 1200mm.
In een permmient nat klimaat worden geen Ultisolen gevormd. Voorwaarde is dat de bodem ;ieriodiek vo_lledig of gedeeltelijk uitdroogt. Evenals 0xisolen zijn Ultisolen vaak polygenetisch. Zij hebbe~
·dan de invloed van verschillende klimaten ondergaan, Soms is de
. argillic horizon fossiel, d.. w. z. zij werd in een ander klimaat dan
het huidige gevormd en is tot àp heden bewaard gebleven. Dit is
\bijv. het geval in Suriname~;·_
Voor de vorming va_n. een argillic horizon is veel tijd nodig"
Ultisolen komen daarom in het algemeen voor op oude landoppervlak·--ken.,

In de tropen worden Ultisolen meestal op zure gesteenten aange
troffen als graniet en gneiss, zij komen vaker voor onder bos dan
onder gras.

3.3. Bodemvormende processen
Kenmerkend voor Ultisolen is he~ proces van lessivage (Fr) of
argillation (Eng), dat is het· transport en de afzetting van onveran-'
derde kleideeltjes in het bodemprofiel. Daarnaast hebben vele gronden een ferrallizatie of plinthizatieproces ondergaan (zie onder
0xisolen).
Vele aspecten van het lessivageproces ZJ.Jn nog onbekend. Men·
door water. Belangrijk
neemt aan dat de klei wordt getransporteerd
.
is dat de klei in de eluviale en de ill½viale horizont van dezelfde
samenstelling is" Dit wijst erop dat de klei bij, lèssfvage -lJ.i·;t ·_
wordt afgebroken, zoals bij podzolizatie. (zi~ Sp~dösois) ..
Wanneer een droge grond wordt bevochtigd kan peptizatie van klei
optreden. Dat wil zeggen dat de kleideeltjes, die aanvankelijk
aggregaten vormden, elkaar gaan afstoten en· als losse. deeltjes in
suspensie gaan. Deze deeltjes worden door het percolerende water
meegevoerd en op grotere diepte weer afgezet, o.a.·· door cappilaire
aantrekking waarbij het water in nauwe poriën wordi gezogen~ De meegevoerde klei wordt dan uitgefilterd en blijft achter in de
grotere poriën of op de wa._11den van struktuurelementen"
Het zijn- vooral de fijnste kleideeltjes ( ( O,5 à l mi~ronY die
deelnemen aan het lessivage pr_9ces.

·~

,

i

- 15 In het algemeen liggen deze deeltjes met hun lange as evenwijdig
aan het oppervlak waarop zij zijn afgezet~ ])eze orientatie is ken-werkend voor ingespoelde klei.
Bovengenoemde processen worden aan de gang gezet door het afwise~lend natworden en_uitdrogen van de grond. Duizenden jarén zijn
::;;dig voordat aldus een duidelijke textuur B is gevormd" Dit }Jete- ,
t dat de biologische aktiviteit in deze_ gronden relatief gering
zijn omdat anders de kleihuidjes wee~ zouden verdwijnen door
:.,;.,t(.:
homogeniza1,1.e.
>Vele gronden -ook in Suriname- hebben een gedegradeerde textuur
13. In het bovenste deel van de B2t zijn er dan geen of weinig klèibuidjes meer op de wanden van struktuurelementen (soms wel in de
;,;truktuurelementen). Huidjes kome.n dan overwegend voor in het onder:·::~j•
..
ete deel van de B2t. De degradatie kan het gevolg zijn van verstott '
ringen door de bo~emfauna, door de mechanische aktiviteit van wor:ilrs,
doorzweTc--eii-trimp. Tiè Doven.grens van .een gedegradeerde .
textuur Bis vaak onregelmatig met meer of minder brede instulpingen
van de eluviale (A2) horizont. · - - . .
-Textuur B's kunnen ook door chemische :Processen worden afgebroken,
bijv" door ferrallizatie of podzolizatie. De kléimin_eraien worden
mgezet in nna.ere componenten"
>,.

•

_L •

_of

Ultisolen in Suriname zijn meestal paleosols.Dit is vooral duidef;i~-geworden uit de onderzoekingen van Veen (1970) in de Oude Kust-en van de Boer>_-__(1972) in het
binne:riJ.and.
::.;~:;,r~fc
-•
•
,-::'.-'.(.',-:;:....,
. )-Ie~ huidige Klimaat' van Suriname is waarsc:hijnlijk te nat v~'i:Jr
e'vorIID:ng van argilliê horizons~ Er zijn echter talrijké aanwijzin__:
gen dat Suriname gedurende eendeêl.van het laatstè interpluviaal
{de Würm ijstijd in Eur;pa:) een droger klimaat heeft gekend ..
de;e periode vormden· zich textuur Bl s, die, meer of' minder 'zijn .
:-:gedegr_adeerd
de--ovérgang tot het huidige klimaat..
.
In de goed gedraineerde, relatief hooggelegen gronden werden de
'~textuur BI s door f~rrallizatie en oioturbatie omgezet fn oxic hóri~ons. In de minder goed gedraineerde, lager gelegen gronden werden
de textuur B's slechts gedeeltelijk afgebroken door bio~ogische en
mechanische invloeden~- In deze gronden zijn dan restanten van klei- ·.
huidjes terug te vind;n; vaak als ronde lichaampjes, die lo~ge1:aakt~ \
· rz_ijn ~an de wanden der struktuurelementen" Deze lichaampjes :Ó:oemt
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men :·;apules, In de natste, laagstgelegen, zandige gronden werden de
textJ.ur B's door chemische processen omgezet in hardpans. Door podzolizatie vormden zich hier aluminiumrijke, waterhoudende verbindingen, die verantvmordelijk zijn voor de ~ementatie en geringe
órlatendheid van deze hardpans.
ar,neer een argillic horizon wordt omgezet in een oxic horizon
dert de betreffende Ultisol dus in een Oxisol, Onder kostgrond8 is soms het omgekeerde waargenomen, namelijk de omvormi:µ.g van
~Üxisol tot een Ul tisol.
Door de directe zonnestraling als gevolg van de ontbossing worden
de temperatuur- en vochtverschillen in de bodem groter en het bio1ogisch leven neemt sterk af. Heterogenizatieprocessen, zoals klei~erplaatsing, kunnen daardoor de overhand krijgen op homogenizatie'processen. Kleihuidjes ws>rden dan niet meer volledig omgewerkt en
er kan zich een textuur B vormen. Deze textuux B onder kostgrondjes
ia dus antbropoge;~.-Meest~f-h;~l.~t~if de ~rlteria
de -argillic
· ·horizon niet. In dit geval moeten we d3.ll spreken van een intergrade
·{tussenvorm) tussen een Oxisol en e<3n Ultisol,;
Een_kleipiek in de B horizont_kan toe te schrijven zich aan kleipoeling als bovenbehandeld. Een hoger percentage klei in de B
echter ook veroorzaakt zijn door:
gelaagó_heid. De B horizont van een sediment kan bij
afzetting al meer klei bevat hebben dan de A en dec.
Differentiele venvering. _De kleifraktie van de A horizont kan
ei-ier ·zijn û\-tve~~~~a\fart êiie va.r1 de- B en dientengevolgé is het
kleig~halte van de A h~rî;~nt 1a:ge;., nit' is bijv" het -geval in som-·
migè kleigi:-onden van de Oude Kustvlakte. De bovengrond voe~t daar
siltiger aan dan de ondergrond, omdat er door verwering meer klei
uit is verdwenen"
- : Appauvrissement. Doór erosie is er klei lateraal afgevoerd- uit de
A.1zonder inspoeling in de B. Dit verschijnsel treedt veelvuldig op
in het binnenland...
Vroeger heeft men vele gronden in het bim1enland met een kleipiek in de B ten onrechte aangezien voor Ultisolen. Recent slijpplaat-onderzoek (de Eoèr, 1972) heeft echter uitgewezen dat in deze
geen kleihuiden voorkomen.
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- 17 }runnen de B horizonten oude textuur B's zijn 1 die volledig zijn
omgewerkt. Het textuurve2. schil 'tus.sen de A en de B ·wordt hier waarschijnlijk grotendeels veroorzaakt door &~pauvrissement,
. . Opvallend in vele biïmenlandse gronden is ook dat de C horizont
ctl'.ichter van textuur is dan de B. :Dit is een gevolg van differentiele verwering$ In de C horizont is er namelijk nog 11ieuwvorming
~ kleimineralen_door verwering van zand en silt,, ])è C horizont
,,
,..
bevat dan meer sil t en minder klei da..'1 de B. Deze C horizonten voe"" ·"·
''ien taÜcachtig ( = sil tig) aan.
0
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: ~. 4" Karakteristieken

_Ultisolen zijn per definitie gronden met een argillic horizon en
een basenverzadiging van minder dan 35%. Een bodem met een argillio
,: horizon is nooit een Oxisol. Wel kan er een oxic horizon onder een
'illic horizon liggen. De grond blijft dan echter een Ultisol.
Hieronder volgen nog e:nkel,a . .;::_:;::ie:re kcn::é··k'°".... ~,.
ni ti .eoJen i T! ile
ropen (vergelijk deze zelf met de kenmerken van Oxisolen, p. 11)
-·De overgangen tussen de horizonten zijn vaak duidelijk~ Er is ·
vaak een·A2 horizont die lièhter va.~ textuur en van kleur is dan de
De A horizont kan echter
door erosie verdwenen zijn •
. t ,,
- De B horizont heeft vaak ëen düidelijke struktuur. In zware gronden
~~ien) is er een matig of sterk ontwikkelde, blokkige of prismaische struktuur-. In middelzware gronden (zandige lemen, zware zanige lemen) is de struktuur matig tot zwak blokkig. Soms ia er zwak
w-ikJrnlde granulaire ·struktuur.
J)è consisten~ie i~ vochtige toestand is firrhtot friable"
Het dominante . kleimineraal is vaak kaoliniet. Daarnaast kunnen
'
Jere kleimineralen ~anwezîg zijn zoals illiet of montmorilloniet.
)r )runnen makkelijk ve:ryveerbare mineralen in het ·solu.m .voorkomen
.;.erhouding Siü2/R203 van de klei >kan .~otér zijn dan 2
In vergelijking met Oxisolen geldt verder: ·
- de porositeit en de doorlatendheid zijn relatief laag
- de kationenuitwisselcapaciteit van de klei is vaak hoger
- het natural_clay gehalte in de Bis ·vaak hoger
~ het siltgehalte in het solum kan relatief hoog zijn
,<·, ►,
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Bovengenoemde kenmerken zijn vooral bestudeerd in het Braziliaanse Amazonegebied waar Ultisolen en Oxisolen naast elkaar voorkomen"
111,.. Suriname zijn. er ·, einig echte Ul tisolen. ~ ·eestal is er sprake van
overgangsvormen naar Oxisolen.
Opgemerkt wordt nog dat textuur B's in zware kaolinitische,gronden moeilijk te herkennen zijn~ omdat het contrast tus-sen huidjes
i,/'~\"
•
,,
,
_· ~n matrix zeer gering is.
;: Slijpplaatonc:erzoek moet dan ·vaak uitsluitsel geven" In een slijpplaat herkent men de ingespoelde klei aan zijn orientatie.

' '3. 5. Landbouwkundige waardering
De belangrijkste factorer.; bij de lanè.bouwkundige waardering van
Ultisolen zijn het bodemklimaat, het bewortelbaar volume, de doorlatendheid, de mate van stenigheid, de minerale reserve, en de
iegevoeligheid"
Grote verschillen in de vochthuishouding {û.ruug-.(lä.~/ .Llv}'t::J..·"h.1::a.1.
land.bouwkundige mogelijkheden. In het droge seizoenkan de grond
dermate uitdrogen, dat er te weinig vocht beschikbaar is voor de
plantengroei" Ilit kan worden opgeheven door irrigatie" In het natte
,;, sêizoen kan waterover1-ast o:ptreàe!l als gevolg van de geringe doorlatendheid van de argillic horizon" Ile bovengrond vertoont dan
gleyverschijnselen (pseudogley o:f stagnogley).,
Bij een ondiep gelegen slecht doorlatende argillic horizon is het
b~wortelbaar volume -beperkt, wanneer de wortels niet in deze· hori- .
zont_kunnen
doordringen~
.,
.
Stenige boveng:ronden bepèrkén de mogelijkheden voor mecnanische ..
grondbewerking. Ilit geldt uiteraard ook voor andere gronden"
Sommige Ul tisolen zi•jn vruchtbaarder dan Oxisolen, omdat zij een
-hoger gehalte aan mar..kelijk verweerbare mineralen hebben ..
In vele gebieden h~eft ontbossing aanleiding gegeven tot erosie
van de bovengrond. Ile landbouwkundige mogelijkheden van d~ze gronden
werden daardoor enorm beper~, in het bijzonder wanneer het solum
al dU11 was en de ·slecht doorlatende argillic horizon aan het opper. vl~ kwam te liggen., .· ·
,
Zoals reeds werdi-opgemerkt zi.jn Ul tisolen· in Suriname vaak overg?-ngsvormen n~r OY,.isolen.· De_landbouwkt.111dige waardering van deze'
is daarom grotendeels gelijk aan die van Oxisolen.
\'t--,'

',

/'

- 19 de in gebruiimar:ie van hydromorfe. Ul tisolen in de Oude Kust-

vlakte dient men (kostbare) maat::::·egelen te treffen voor een goede
ontwatering. :Deze gro:nden zijn voor·landbouw dan ook weinig in. t·eressant ,var.ineer er andere, betere gronden beschikbaar zijn.

.1

f
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Hoofdstuk 4

Spodosolen

4• 1 • Inleiàing
Spodosolen, ook wel podzolen genoemd, ziJn ontwikkeld in zeer
arme en zeer doorlatende moedermaterialen ih gebieden met een nat
klimaat. Ook in de tropen worden ..:ij veelV\llûig aaiJget=:c-offen~
K~nmerkend is het voqrkomen van _een A2 horizont, die meer dan
3 mdik kan zijn, en een B2h, die vaak niet dikker is dan 5 a 10 om.
Soms ia er een B21 r aanwezig. De B horizont van een spodosql wordt
een- spodio horizon genoemd,
Podzolen komen ln Suriname veel voor in het Zanderij landschap
{gebleekte Zanderij gronden), in sorum.ige gronden van de. oude kustvlakte (Lelydorp ritsen) en tevens in zandige puinwaaiers aan de
van het heuvelland~

4.2. Bodemvormende factoren
Het ontstaan V9:!1 pod~olen in tropisoh laagland is gebonden aan
het voorkomen van zeer zure moedermaterialen, voornamelijk bestaande uit grot zand, vaak pure kwarts. Dit materiaal is arm aan basen
en het kleigehalte is zeer laag (minder d8.1;1 2%) ..
't
De vegetatie is arm vanwege de schaarste aan voedingsstoffen
en de ongunstige water huishouding. Vele gronden staan een deel van
het ja~ 01:der v,rater, terwijl ~n het droge seizoen s~,,rke uitdroè!i_:',...
kan optreden.
,1
'J)e begroeiing bestaát daarom vaak uit stakig bos, bossavanna. of gras~I
savanna, welke alle zeer zure organische stof produceren,

1

j"

,-

"~

11

4.3. Bodemvormende processen

11

Il
I'

Het kenmerkende bodemvormende proces in spodo~olen is podzolitl
ii
zatie. Dit is een complex proces, beatné.nde uit;
,,il11
a. Verplaatsing van klei uit de oppervlakte horizonten naar dieper
!/
gelegen horizonten (lessivage = argillation)
)i
b. Vorming van oplosbare verbindingen van ijzer en orga.:nisclie stof
1,1
(èhelaten) ~n verplaatsing van deze verbindingen naar grotere diepte; _ 1',
alwaar het ijzer neerslaat._
.
c. Ontleding van kleimineralen, waarbij aluminium-oxiden worden op-

1

i,

1

gelost en ~gevoerd,

1
1i

Il
~'

11

l
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a.

Nieuwvorming van amorfe producten (chemische verbindingen zonder
k:ristal-struktuur) uit het opgeloste alum~nilllil en vrij kiezelzuur
(H Si0 .nH O). Dit vindt,plaats in de B horizont.
2
4
4
e. Verplaatsing van opge1oste organische verbindingen naar dieper
gelegen horizonten.
De genoemde volgorde van processen is waarschijnlijk ook de volgorde waarin ze bij de vorming van podzolen optreden. De verklaring
var:i. het feit waarom bepaalde verbindingen op een bepaalde diepte
neerslaan {B 2h,B 2ir) is zeer ingewikkeld en wordt hier buiten beschouwing gelaten.
Samengevat is podzolizatie dus voornamelijk uitloging van basen,
sesQuioxiden en oplosbare organische stoffen in de vorm van complexe verbindingen, gevolgd door neerslag op grotere diepte.
-Ya:nw2g& de a~y00r ';;~ ~tte zrt::;ffe~ -:_~i "t de bovengrond, treedt er in
de A een (relatieve) verriJking op aan siliciu.mverbindingen, ~oals
2
kwarts. Bovengenoemde processen vinden plaats onder invloed van percolerend regenwater of grondwater.
Ijzer en aluminium kunnen zowel in de B2h als in de B2ir neerslaan.
Ijzer is echter vaak afvvezig. Dit hangt af van de chemische samenstelling van het moedermateriaal en van de waterhuisJiouding.
Onder redu<?erende omstandigheden,' dus in natte profit; __ en, kan ij7.
volledig worden áfgevoerd door het grondwater, in het bijzon4er
.
.
.
wanneer het moedermateriaal al weinig ijzer bevatte.
0 ..,,,

•·

4.4. Karakteristieken
Een karakteristieke tropische podzol heeft:
- Een O horizont van enlcele cm, bestaande uit onverteerde of gedeeltelijk verteerde organische stof.
Een A horizont van 10-20 cm donkergrijs zand met vele gebleekte
kwartskorrels en een organische stof gehalte van l-6 ~~.
- Een A2 ~orizont, van 50 tot 3?0 cm wit, gebleekt zand
- Een dunne B h horizont, donkerbruin tot zwart, waarin orgay,-ï ,,,,..,_ ·
2
verbindingen, klei en sesquioxiden zijn geaccumuleerd. De B2h is
vaak verkit en heet dan ortstein.
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In tropische gebieden met podzol ,n is het water van kreker: vaak
0

donker gs~:leurd door de aanwezigheiä. van opgeloste organische stof

(Cola kreek).

4. 5. Landbouwkun.dige waardering
De landbouwkundige waarde van pod_zolen is gering, vanwege het
.

,

lage gehalte ae...:,.1 voedi:r.gsstoffen, de grote doorlatenc:l.h.eid, het gêringe vmterhoudend verrri.ogen, de lage pH en het geringe- kleig ha.l . ,_
0

Bij vele podzolen is de ongunstige waterhuishouding ook een beper-·

ke~-ide factor.
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Hoofdstuk 5

Bntioolen en Incepcisolen

5.1. Inleiding
::Cntisrlen zijn jonge gronden, die geen of vrijv1el geen bodem..
vorming hebben ondergaan.
Inceptisolen zijn gronden, di2 een oegin van bodemvorming vertonen, maar nog Liet in die :::nate dat
8 podic horizon heeft gevormd.

zich een oxîo, argillic of

::Sodems,die zich ontwikkeld hebben in vers verweerd gesteente 1
behoren tot ds :Jntisolen of de Inceptisolen. Deze gronde:a kunnen
ooL reste~ van ~ude bodems zijn, die werden onthoofd tot in d3 C
ho~izont of tot in de rotten rock. In de C horizont of in de ~ott2n
rock heeft zich dan een nieuw solum gevormd. Dit verschijnsel komt
veel voor in het binnenland van Surina:ne, in het bijzonder op Bt::ü-•
le hellingen en in sterk geërodeerde landschappen. 0? geringe diep~?
ke..n men dan nog resten var: de oorspronkelijke gestee:a.testruktuu.::-

te~ug,.r5-nd sn7 l:ü:v-, stvkj~s ve7::'ijze-rde schist of graniet, vaak in
een op-~::11=._end · sil-cige matrj ~;c. Het :::olum van deze gronden is mees-tal dun en :w.Gn sprsakt rian --Ta:r, end~ epr:; g~.:'onèlsn,
:Sen 2-nd3-::; voor:- eclc7.. van cuël.e grc·~ien., 'iie Entisolen of Inc9r·':isolen gewc:::den zij:a., vormen laterietkappen, waar de fijn-; fcalc-èJs
is u.;_ tge siJoeld. Deze gronde~ zijn dan onthoofd tot c , ic-1 plinthie·:;,
'.:'.iè verhe.:-.:'d :Ls en fungec:::t als mc=Jde:::1:nat'?r.ii:i.al vaar t-dn nieuwe

bodem.
Ook de meeste /allu7iale gron:len behoren tot de En-tïisolen sf 0
Incepti,solen. Order alluviale gronden verstaan we gronden die ~j r:r.c
rnti.vikkcüè~ hebben in _sedimenten ( doo-.::' strem.end water afgezet lilS.t'"'•·
riP.a1).
In cFt hoofdstuk zul~.en allu"riale gronden beha1.deld wor,.::i 0 n mr:>.L
fl.e vclg::m:'.e ka::::'aktei·istj e\::::,.:
- Ze vormsn vlal-ci:;c,c::: in_ de laagste delen y-an een landscha:;?
Zs zîjn ~o:;_1.g tot zeer jong en ontwikkelc1 in rece:1te o.f m.10-:::s-::s.J.~+.~

Ze ve::-.::-~ "':ne:1 -r.·ei.ni.g profie: r :n~v.:.kkeling
- Ze zi jr"'

-r2

3.1:: - g::üa~g:i

,i
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_ ze hebben een heterogene mineralogische sanenstelling en zijn
pern:ianent of tijdelijk natf vaak w.et grondvraterinvloed
Oudere terrasgronden, waar~n zich Oxisolen, Ultisolen of Spodosolen ontwikkeld krn1.'--_en hebben, worden hier dus bui ten beschouwing
gelaten.
Alluviale gronden komen voornamelijk voor in:·
a. Riviervlakten (Bng: floodplains), die een deel van het jaar worden overstroomd door rivieren, Soms blijft de overstroning achterwege,omdat het land wordt beschermd door dijken en wordt ontwaterd.
b. Puinwaaiers (:Sng ~ alluvial fans) . Di ~. zijn waaiervormige lichamen
op de overgang van heuvelland naa:r" dal. Jij worden aft'.sezet door t,_1_::bulente stromen met een grote waterafvoer gedurende een korte tijd.
c. Estuaria (Eng: estuaries). Dit zijn delen van een riviersysteem,
die onder invloed staan van het getij -in de brakwä. ~eL-z-iv11e.
d. Kustvlakten (Eng~ coastal plains), afgezet door de zee.
5~2. Bodemvormende factoren
5.2.1. Klimaat
Het klimaat is geen belangrijke bodemvormende factor bij je_~
gronden. Gronden die neg weinig invloed va.-vi het klimaat hebben onder-gaan noemt men azonaal. Bij toenemende ouderdom wordt de invloed
van het klimaat groter, in het bijzonder in de tropen.
5.2.2. Moedermateriaal
De eigenschappen van jonge gronden worden in belangrijke mate
bepaald door de samenstelling van het rnoedermateriaal. Rivierafzettingen in_de vochtige en natte tropen bevatten vaak
een laag gehalte aan verweerbare mineralen. Dit is het geval wa11Y1"''"'heë sedime~t afkomstig is uit gebieden, waar een intensieve chemische verwering plaatsvindt. Materiaal, dat op de plaats van herkomst al is voorverweerd, wordt dan geërodeerd, getransporteerd en
afgezet. Dit voorverweerde materiaal vormt dan weer het moèderm~~s-riaal voor een niem;;e bodem.
Alluviale gronden langs rivieren en kreken in Suriname ziJn
meestal erosieproducten van ferrallitische gronden. Het moedermateriaal bestaat dan voornamelijk uit kaoliniet, kwarts en ijzerhydroxi-

'

- 25 den. Zandige 5rond2:..1 1:Jevat":::en meer kvn:~rts e;:i k~~eic:roi1de11 meer kaoli-

l'~ariene gr:::i21der.:. zijn ,:-aak chemiscl rijker en lnüformer var.:.
samenstelling. 1::-aast kaoli::üet bevatten zij vaal~ illiet en montmorilloniet. Deze wineralen hllIL.~en afkomstig zijn uit gebieden met een
and.er klimaat, en zij kt1n11en door zeestromingen over grote afstanden worden vervoerd.
De l=leigronden in de jonge kustvlakte van Suriname; bijv., bestaan
voor een deel uit illiet en montmorilloniet, welke door de Amazone
en de Guis:na stroor:: zijn aangevoerd uit het Andesgebergte.
5.2.3, Biosfeer
Plantaardige en dierlijke organismen hebben een belangrijke invloed op de eigenschappen van alluviale gronden.
De vegetatie in de overstromingsvlakte van een rivier of zee
remt de stroomsnelheid en heeft daarom invloed op de textuur van
het sediment, Hoe lager de s'troomsnelheid, hoe fijner het sediment,
Tevens verdampt" de veget~tie water, waardoor het vochtgehalte
van het sediillent en de consistentie veranderen (zie 5.3.2. ~fysîsche
rijping). Door de ::::iroductie ven organische stof ontstaat een voedingsbodem voor insecten en micro-organismen, die de grond homogeL_:_
zeren en de :i:JOrositeit bevorderen (zie 5.3.2.~biologische rijping).
In gronden met een ondiepe grondwaterspiegel lCLnE_en zg. kawfoetoes gevormd worden. ])i t zijn micro-heuvels, bestaande uit excre-~
menten van wormen.
5.2.4. Relief, topografie en hyclrologie_
Verschillen in topografie beinvloeden-de eigenschappen van alluviale gronden. Gronden in lage positie (bijv. in ko;:ornen) zijn vaak
rriatig goed tot slecht gedraineerd, terwijl groncle:r: iL hogere pn""itie goed gedraineerd kunnen zijn (oeverwallen).
Grondwater en overstromingen hebben invloed op de processen van
oxidatie en reductie in de bodem (zie 1.7.)
5.2.5. ])e mens
J3odemeü,;enschap:pen kunnE:n in be~angrijke mate door, de mens ver~•
ande~d wo~den. Varr vele alluviale gronden wordt de waterhuishouding

- 26 gereguleerd door de :c1ens (bedijking, inpoldering, kunstmatige dr2 :~uage, i:rTiga tiE:- etc. ) . ·

5.3. Bodemvormende processen
Hoewel Entisolen en Inceptisolen jonge gronden zijn, en daarom
weinig profielontwikkeling vertonen, kum1en er toch verschillende
processen in deze gronden zijn opgetreden.
Deze processeJ zijn:
- sedimentatie
inti~le oodemvorming of rijping
- gley
- kattekleivorming
- veenvorming

5.3.1. Sedimentatie
Sedimentatie is een geologisch proces, waarbij deeltjes worden
afgezet, die door stromend water zijn meegevoerd.
De korrelgroottesamenstelling (textuur) van het sedi~ent hangt
af van dE: stroor:isnelheid en de turoulentie van het -str'.Jmende water.
Verder hangt de textuur af van de chemische samenstelling van het
water en van het beschikbare materiaal.
,Deeltjes tot ongevt;er 50 micron worden in sus:pensia (zwevend)
vervoerd, grovere deeltjes worden doór saltatie (rollend, springend)
verplaatst. De fijnste deeltjes blijven hét langst ih suspensie en
worden daarom het verste getransporteerd.
Het sediment wordt afgezet in :patronen, die over de gehele
wereld hetzelfde zijn. All~viale gronden worden daarom vaak geklassificeerd volgens karakteristieken, die samenhangen met hun fysiografische :positie.
In de stroomvlakten van meanderende rivieren zijn oeverwallen
en kommen de oelangrijkste fysiografische eenheden. De hoeveelheid
sediment, die door een rivier wordt meegevoerd is variabel en de
stroomsnelheid kan sterk wisselen. Afzettingen van meanderende rivieren·zijn daarom vaak gelaagd. Rivieroeddingen kunnen zich verplaatsen, oude beddingen sliboen dicht en nieuwe oeverwallen en kommen
kunnen ontstaan op oude.
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Een en ander verklaart w~,:un iii.- ..éé& p.:-.oii,el af ze:t.ting:en. ;z:an l!BX-s~.b.illende dikte en textuur h.'Ullllan voorkomen.
In de stroomvlakten van verwilderde rivieren (JJng~ braided
rivers) worden oveI-v1egend grove se.dimenten aangetNLf~lli- Het pa~roon bestaat uit platen met daartussen een netwerk van geulen@
Puinwaaiers, aan de voet van heuvels, bestaan meestal uit zandig materiaal. Zij zijn doorsneden door geulen.
Aîzetting vindt plaats omdat de stroomsnelheid op de overgang van
helling naar dal plotseling afneemt vanwege een afna:11e in de gradient.
In estuaria is het sedimentatiepatroon c_1geveer &elijk aan dat
van meanderende rivieren. De oeveI'Vlallen zijn echter lager en smaller, terwijl de kommen uitgestrekter zijn. Het geheel woTdt doorsneden door een netwerk van kreken, die ontstaan onder invloed van
het getij.
In kustvlakten vormen zich strandwallen (ritsen), opgebouwd
uit zand, grind of schelpen. Het patroon bestaat verder uit platen
(schollen) en geulen.
Verlaten stroomvlaktes; die niet zijn afgezet bij de huidige
rivierwaterstand of zeespie~el, noemt raen terrassen, ::Ien spreekt
respectievelijk van rivierterrassen en mariene terrassen. Voorbeelden zijn het laagterrà~; middenterras en höogterras langs de grote
rivieren van Suriname en de oude kustvlakte.

5. 3. 2. Initiële bodemvorming·· of rijping
-

Onder initiële bodemvorming of rijping verstaat men die bodemvormende processen, die plaats heb )en in jonge, onder vmter afgezette sedimenten. Deze sedimenten verkeren in gereduceerde toestand,
zij hébben een losse pakking en het watergehalte is relatief hoog.
Dit materiaal noemt men modder-klei. Door het rijpingsproces
verliest de modderklei water, en wordt zij geoxideerd en gemengd.
Men onderscheidt:
fysische rijping
chemische rijping
biologisché rijping.
1
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De fysische-, hemische- en biologische rijping trede:ri meestal
gelijktijdig op en ·oeinvloeden elkaar.
Fysische rijping
Na droogvallen verliest een sediment water Ûoor natuurlijke
drainage en door·verdamping. Ook planten.verlagen het watergehalte
in de grond, namelijk door transpiratie.
Door waterverlies neemt het oorspronkelijke bodemvolume af.
Daardoor ontstaan scheuren, vaak in de vorm van veelhoeken of polygonen.
Door de vorming van schet·re:"J wordt de bodemmassa verdeeld. in
kleinere elementen,-wat een begi:r. van struktuurvorming is.
Door waterverlies treedttevemeen daling van het oppervlak: op,
ook wel klink genoemd. Zandgronden vertonen de minste klink en veengronden de sterkste.
De volumaafname van de grond bij de fysische rijping is een
irreversibel proces. De grond.kan nooit meer die hoeveelheid water
opnemen, die zij oorspronkelijk l:ievatte,. .
Bij de fysische rijping kan de grond tot 50% van zijn water
verliezen, in het bijzonder wanneer het organische stofg~halte hoog
is (waárom?) ..
Om praktische redenen onderscheidt men verschillende stadia van
rijping, aangeduid door de rijpingsfactor
n waarde~ Den waàrde
is het watèrgehalte·in grammen vàn 1 gram klei. Deze waarde is gecorreleerd met de draagcapäciteit van de grond. Hoe hoger de rijpingsfactor, hoe geringer de draagkracht van de grond. Een modderklei, bijv., heeft een·veel geringere draagcapaciteit dan een geoxideerde grond.
De rijpingsfactor is dus belangrijk voor landbo~wkundige doeleinden, maar ook voor de civieltechniek. Bij toepassing van veeteelt,
bijv., moet de grond voldoende gerijpt zijn om vertrapping van de
zode door het vee te voorkomen. Bij de aanleg van wegen dient men
gegevens te hebben over de rijp~ngsfactor,mede in verband met mogelijke verzakkingen, dalj. ng van het landoppervlak, te nemen cultuurtechnische maatregelen etc. De n factor wordt ale volgt-in formule uitgedrukt:

of

- 29 -

-

0.2Z
A
waarin
n ~
'
A = % water van de grond
L = % klei
H = % organische stof
z = 100 - H - L
b = een factor van ongeveer 3
In het veld kan de rijpi_ngsfactor geschat worden door de grond
tussen de vingers fijn te knijpen.
Als n veel groter ic dan 0.7 vloeit het materiaal gemakkelijk weg
tussen de vingers.
Als niets groter is dan 0.7 vloeit het materiaal met moeite weg
tussen de vingers.
Als n kleiner is dan O. 7 vloeit het mate:ri~?.l Y'.; et do0r de vipgera"
Een zeer onrijpe kleigrond heeft een n waarde van 3 tot 5~
1

Chemische rijping
De chemische processen die optreden bij de rijping van modderklei zijn voornamelijk êlecarbonizatie en oxidatie.Decarbonizatie is de oplossing en afvoer van carbonaten uit
het bodemprofiel. De kalk wordt opgelost en meegevoerd door het
percolerende regenwater. Tevens kan uitspoeling van andere zouten
optreden, zoals chloriden.
Decarbonizatie treedt in de tropen meestal alleen op in mariene gronden. Fluviatiele sedimenten in de tropen zijn veelal vrij
van kalk.
Oxidatie vindt plaats wanneer het bodemmateriaal in. aanraking
-komt met lucht, Het binnendringen van lucht in de grond wordt bevorderd door het ontstaan van scheuren tijdens de fysische rijping.
Ook organische stof kan daarbij snel worden geoxideerd. Door oxidatie van ijzerverbindingen verandert de kleur van de modderklei
van blauwgrijs in bruin.
Tijdens de rijping van mariene sedimenten verandert de verhouding tussen de kationen, aan het adsorptiecomplex" De hóeveelheid
2+ a f nemen.
2
ank e 1·l.J"k t oe,- -t- erw:i..J
• ·1 Na + , K+ en 111•,1g
"
Ca + neemt aanv
Bij verdergaande bodemvorming verdwijnt ook de ca 2+, en H+ + A1 3+

- 30 worden de dominante kationen. Uiteindelijk vormen zich dus gronden
met een lage pH, een laag gehalte aan basen en een lage basenverzadiging. Bij fluviatiele gronden in de tropen is deze toestand bij
sedimentatie meestal a1 aanwezig (voorverweerd materiaal). In dit
geval is er dan weinig ver~ohil in de complexbezetting voor en na
rijping.
Biologische rijping
Biologische processen in de grond starten zodra er een begin
is van plantengroei,
Door de aktiviteit van plantenwortels, microben en hogere organismen wordt de grond gemengd. Wormen k:urnen hierbij een belangrijke
rol spelen, en
in de drogere gronden ook termieten en mieren.
-Door deze biologische homogenizatie verdwijnt de oorspronkelijke gelaagdheid, vooral in de bovengrond (waarom?),.
Het resultaat van de biologische aktiviteit is een poreuze
grond. De poriën, gangen en holten variëren in lengte en diameter
en vormen een heterogeen syste~m, dat gunstig is voor de groei van
planten.

5"3.3. Gley
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Gleyverschijnselen ontstaan onder invloed van (grond) water.
Onder gereduceerde omstandigheden vormen zich blauwgrijze kleuren
met een laag:chroma (kleiner of ge!ijk aan 2), met of zonder vlekken. De aanwezigheid van vlekken met een hoog chroma in een dergelijke horizont wijst op een fluctuerende grondwaterspiegel, dus op
afwisselende oxidatie en reductie (;ie 1.7).
Roestvlekken ontstaan door oxidatie van ijzerverbindingen,
meestal langs gangen en wortelkanalen. Soms ontstaan concreties.
Oók andere componenten kunnen geoxideerd worden, in het bijzonder
mangaanverbindingen. In dit geval ontstaan zwarte vlekken of concreties.
Gleyverschijnselen kunnen ook optreden boven een slecht doorle.tende laag, waarop water blijft staan. Men spreekt dan van stagnogley.
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5,3.4. ICattekleivorming

1

In kustvl&Jc'::.es over de gehelE: wereld, zowel in de gematigde
luchtstreken als in de tropen komen gronden voor, die worden aangeduid als zure sulfaatkleien of kattekleien. Deze gronden worden gekarakteriseerd door de aanwezigheid van gele vlelr.Jrnn, die ontstaan
door de oxidatie van zvmvelverbindingen"
Kattekleien komen vooral voor in mangrovegebieden. Ook in.
Suriname worden zij veelvuldig aangetroffen.
De vorming van kattekleien kan als volgt worden beschreven.
Zout en brakv.ratersedimenten bevatten vaak sulfaat, dat afkomstig
is uit zeewater. Door reductie van sulfaat kan ijzersulfide (FeS) en
pyriet (FeS ) worden gevo:r·md, vooral bij aanwezigheid van organische
2
stof (mangrove).
De reductie van sulfaat is een biochemisch proces, d.w.z. de
reactie heeft plaats onder invloed van 'bepaalde bacteriën •. Eerst
vormt zich waterstof sulfide (H 2 s), dat kan reageren met ijzer.
Daardoor ontstaan ijzersulfiden en polysulfiden, die de modderklei
een zwarte kleur geven. De g~reduceerde modderklei onder mangrove
heeft een pH van 7 tot 8.
Wanneer pyriet-kleien droogvallen, bijv. door ~aling van de zeespiegel of door inpoldering van het land treedt oxidatie van zwavelverbindingen op. Sulfiden worden geoxideerd tot elementaire zwavel
(S), dat door bacteriën wordt omgezet in zwavelzuu::r: (H 2 so ). De pH
4
kan hierbij dalen tot 2 a 3, in het bijzonder wanneer de grond weinig kalk bevat. Tevens wordt ferrosulfaat (Feso ) gevormd en bi~.
4
verdergaande oxidatie ferrisulfaat (Fe 2 (so ) ). Door hydrolyse(rea.k4 3
tie met water) ontstaat' tenslotte basisch ferrisulfaat (FeOHso ).
4
De karakteristieke gele vlekken van-katteklèien bestaan uit deze verbinding.
,_

1

5.3.5. Veenvorming
Veenvorming kan plaats vinden onder omstandigheden van zeer
slechte drainage. In gereduceerd milieu is de afbraak van organische stof _gering. 1-ranneer de accumulatie groter is dan de afbraak
vormt zich een organische laag op de minerale bovengrond. Dez~ gedeeltelijk afgebroken organische laag wordt in Surinamè pegasse genoemd.
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5,3.6. Progressisve bodemvorming
In de natte en vochtige tropen verlopen de bodemvormende processen snel en continu. Jonge gronden met weinig profielontwikkeling (azonale gronden) gaan daarom snel over in gronden, die de kenmerken van :1et klimaat vertonen (zonalè gronden).
Men spreekt dan van progressieve- bodenvorm.ing. Voorbeelden hiervan
zijn plint1'.,iza tie, ferr,!üli'satie, le~fsi váge etc.

5,4. Karakteristieken
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In dit hoofdstuk zijn behandeld verweringsbodems en alluviale
gronden, die behoren tot de Entisolen en de Inceptisolen.
:Deze gronden l1el::iben als kenmerk gemeen dat zij jong zijn en
weinig profielont-vvikkeling vertonen. Vaak is er geen B horizont:
AC profielen.
Jonge verweringsgronden hebben een dun' solum. Op geringe diepte kan men vaak nog resten terug-:vinden van de oorspron1celijke ge. steentestruktuur. Alluviale gronden zijn meestal gelaàgd, vertonen vaak grondwaterinvloed en komen voor in relatief vlakke en l~aggelegen gebieden. :De sedimentatie van deze gronden vi~dt plaats in specifieke
patronen van fysiografische eenheden. :Deze een...½eden worden gekenmerkt door verschillen in topografische ligging, textuur, hydroln
gie, gelaagdheid en vegetatie. Ook zijn er belangrijke verschillen
in mineralogische en chemische samenstelling, dikte van de lagen,
consistentie, rijpingsgraad, decarbonizatie en homogenizatie.
Bij toenemande ouderdom van de gronden ontstaan overgangsvormen (intergrades) naa~ andere orders, bijv. naar de Oxisolen •
.

5.5" Landbouwkundige waardering (alluviale gronden)
Alluviale gronden zijn in vele landen potentieel goede gronden.
Zij zijn geschikt voor vele gewassen, zoals rijst~ suikerriet, b&
naan, cacao, koffie, citrus, oliepalm etc. :De vlakke topografie is
een gunstige omstandigheid. Belangrijke factoren voor de waardering
van deze gronden zijn verder de natuurlijke vruchtbaarheid en de
waterhuishouding.
Alluviale gronden in Suriname ziJn in het algemeen chemisch
rijker dan de oudere gronden van de Zanderij formatie en het heu0

- 33 velland. Bemesting is echter in vele gevallen nodig voor een betere
bedrijfsvoering.

1

l
1

l
t·

l
l

!

1
1.

1
1

1

TIE: beperkende factor bij het gebruik van alluviale gronden is
vooral de waterhuishouding. Vele van deze gronden hebben wateroverlast of worder: overstroomd. Waterbeheersing is dan noodzakelijk,
hetgeen de productiekosten sterk verhoogt.
Sommige alluvial,3 gronden zijn (potentiële) kattekleien en
daardoor v1einig bruikbaar voor landbouw. Ongerijpte gronden zijn
alleen geschikt voor rijstbouw.
De problemen bij het gebruik van alluviale gronden zijn meestal
niet van technische, maar van economische of sociologische aard.
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Hoofdstuk 6 Histosolen

1

l
f

Histosolen ziJn veengronden. Deze gronden hebben per definitie een hoog organische stof gehalte, namelijk meer dan 20 a 30%,
afhari.Jcelijk van het kleigehalte.
Veengronden vvorden gevormd in gebieden met zeer slechte drainage. De veenlaag kan verscheidene meters dik zijn en in verschillende stadia vru1 omzetting verkeren. Soms is het veen gemengd met
minerale delen, vooral in kustgebieden.
Veengronden komen ook voor in St:_riname. In de districten
Nickerie en Coro:nie, bijv. , zijn grote oppervlaktm bedekt met veen
van varierende dikte.
Landbouwkundig zijn de tropische veengronden niet belangrijk,
omdat ze hydromorf zijn (in natte toestand verkeren) en een geringe
draagkracht hebben. Bij kunstmatige drainage vindt er een snelle
oxidatie van organische stof plaats, hetgeen gepaard kan gaan met
een aanzienlijke daling van.het oppervlak (klink)-.
Vele organische gronden bevatten pyriet. Na drooglegging ontstaan dan kattekleien (zié 5. 3. 4.J"
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Hoofdstuk 7. Halomorfe gronden

7 .1

Inleiding
Halomorfe gronden z1Jn ~out~ en alkaligronden.In de Soil Taxonoriy vormen zij geen aparte Order,maar worden zij ingedeeld op een
lager niveau van klassifikatie.Om praktische redenen worden zij
hier echter in een apart hoofdstuk beh2ndeld"
Zoutgronden bevatten zoveel zout dat zij de plantengroei schaden"
Met andere woorden:de zoutconcentratie in de bodemoplossing is te
hoog.
Alkaligro~den zijn schadelijk voor de plantengroei omdat zij
een hoog percentage uitwisselbaar natrium aan het adsorptiecomplex
he1:ben.
Zoute alkaligronden hebben een hoog percentage natrium aan het
Overmaat zout in de bodem is schadelijk voor de plant omdat:
a" Planten nemen moeilijker water op ww..neer het zoutgehalte van
de bodemoplossing toeneemt.Bij te hoge zoutconcentratie verwelkt
de plant(fysiologische droogte).
b. De ionenbalans in de bodemoplossing wordt verstoord door een
overmaat aan bepaalde ionen.
c" Sommige ionen vergiftigen de plant,bv" BoriUL
d. Zouten verstoren de biologische aktiviteit.
LenOp zout/alkaligronden ontwikkelen de planten zich slecht en de
groei is onregelmatig.De opbrengst en kwaliteit van de gewassen is
laag en de vatbaarheid voor plantenziekten is groot.
Vele landbouwkundige projekten zijn mislukt door een toenemonde verzouting of alkalizatie van de bode~.Dit is meestal een ge
volg van irrigatie zonder drainage.Irrigatiewater bevat namelijk
altijd een weinig zout"Wanneer dit zout niet wordt afgevoerd door
natuurlijke of kunstmatige drainage 1 zal zoutaccumulatie optreden
als gevolg van evapotranspiratie.

7.2 Bodemvormende factoren
Lange perioden van droog en warm weer zijn belangrijk bij de
vorming van zout- en alkaligronden.
Een andere belangrijke factor is de hydrologie,bv een hoge
grondwaterstand,intensieve irrigatie,overstroming door de zee of
door brak water"
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Ook het relief is vaak van belang.Verzouting treedt namelijk
vaak op in depressies of aan de rand van depressies.
Verzouting is vaak een snel proces.Bij alkalizatie speelt de
faktor tijd een rol.

7.3 Bodemvormende processen"
Eigenschappen van zouten in de grond
Zouten komen in de grond in vaste vorm voor als zoutkristallen
of in opgeloste vorm in de bodemoplossing of het grondwater.De concentratie van het opgeloste zout verandert voortdurend.Bij evapotranspiratie neemt de concentratie toe.Zij neemt daacentegen af
wanneer zoet water aan de grond wordt toegevoegd,bv. in de vorm
van reg:zwater of irrigatiewater.Bij toevoeging van overmaat zoet
een
water a L
zoute bodem gaan de zouten in oplossing en het water
wordt afgevoerd als zout of brak drainagewater.
Vaak moot de grondwaterstand daarbij verlaagd worden om te verhinderen dat zout vo.nuit het grondwater de wortelzone bereikt.Een
goei dra· ·gesysteem is dan vereist"
Wanneer de concentratie van de Na+ionen in de bodemoplossing
ho.og wordt, treedt ·:alkalizatie op omdat de basen aan het adsorptiecomplex dan vervangen worden door Na+.Het omgekeerde treedt op wanneer Ca-zouten,zoals gips (Caso 4 .2H20)aan een alkaligrond worden
toegevoegd.De overmaat Na+ aan het complex wordt dan vervangen
door Ca2+,waardoor het alkalikacakter van de grond verdwijnt"
Zouten,die in de bodem voorkomen en weinig; schadelijk zijn
voor de plant zijn:
Gips(CaS04.2H20),kalk (CaC03) en magnesiot(MgC03) Deze zouten zijn
weinig oplosbaar,zodat hun concentratie in de bodemoplossing laag
blijft"
Schadelijke,goed oplosbare zouten daarentegen zijn:
Chloriden(NaCl,CaCl2,MgCl2)
Sulfaten(Na2S04, MgS04)
Nitraten (NaN03,KN03)
Na-Cacbonaten en bicarbonaten(Na2C03,NaHC03)
Boraten
Vaak komen er meerdere zouten tegelijk in de grond voor"De eigenschappen van de diverse zouten en de verhoudingen,waarin ze
Voorkomen zijn verschillend en ook de weerstand van diverse gevmssen tegen deze zouten varieert.

d

r

De aard en de hoeveelheid van de in de grond voorkomende zouten
kutm:m chemisch worden bepaald.Dit kost echter veel tijd, te::~rijl
de concentraties vc1n de zouten snel kunnen \visselen als geve lg van
evapotranspiratie,irrigatie of veranderende temperatuur.
Zoutbepalingen worden daarom verricht onder standaardomstandigheden.
Hiervoor gebruikt men een zg.Wheatstone-brug of zoutbrug.Dit is
een instrument waarmee men de electrische weerstand kan meten met
behulp va..n twee electroden van 1 cm2 op een afstand van 1 cm.De
omgekeerde vv2arde van de weerstan.d heet electrische geleidbaarheid
(EC) .De EC wordt meestal gemeten in een met water verzadigde grondpasta(ECe) of in een 1:1 (EC1) of 1:5 (EC5) mengsel van grond en
water. De EC worà.t uitgedrukt in mmhos.
De meting van de electrische geleidbaarheid geeft snelle informatie over de zouttoestand in de bodem.De aard va.n de voorkomende
zouten kan men echter alleen vaststellen door chemische analyse.
Zoute gronden in Suriname bevatten overvvegend NaCl, dat afkomstig is uit zeewater of brak water"
In alkaligronden wordt de hoeveelheid Na+ 1 die geadsorbeerd is
aan het adsorptiecomplex uitgedrukt als percentage van de totale
uitwisselcapaciteit.Dit percentage heet ESP(exchangeable sodium
percentage =percentage ui tYdsselbaar natrium)®
Een hoog percentage Mg 2 + aan het adsorptiecomplcx kan een soortgelijk bederf van de bodem veroorzaken als Na+.Daarom wordt een
0+
grond ook een alkaligrond genoemd wanneer Na++ Mg~ eroter is dan
Ca 2 + + H+ aan het complex.
In de Verenigde Staten worden een ESP waarde van 15 en een EC 8
waarde van 0"004 als kritische waarden voor gewassen beschouwd.Bij
hogere waarden wordt de plantengroei belemmerd of gaan de planten
dood.
In getallen uitgedrukt betekent dit dat:
In een zoutgrond is ECe.10 3 groter dan 4 en ESP kleiner dan 15
In een alkaligrond is ECe. 10 3 kleiner dan 4 en ESP groter dan 15
In een zoute alkaligrond is EC °10 3 groter dan 4 en ESP groter8

dan 15.
In zoutgronden is de pH va.ak minder dan 8"5 en in alkaligronden
vaak boven 8.5.In zoute alkaligronden is de pH gewoonlijk kleiner
dan 8.5.
In gronden die beinvloed zijn door zeewater wordt de zouttoeT
stand ook v.rel aangegeven door de C ·waarde (landbouwproefstation).,
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De C waarde wordt berekend als C=~ x 1000.A is het vochtgehalte
l
en 13 de hoeveelheid NaCl, beide in grmnmen per 100 g droge grond.
Het is duidelijk dat de kwaliteit va..n. het irrigatiewater en de
eigenschappen en diepte va..n. het grondv. ater zeer belangrijk zijn bij
zout en alkaligronden.Zoutconcentratie en chemische samenstelling
moeten daarbij in het oog gehouden worden.Hoe zouter het irrigatiewater, des te minder bruikbaar het is voor de 18.I.-vidbomv@ Zout of brak
grondwater mag de wortelzone niet bereiken door capillaire opstijging.
1

Processen.
Verzouting (Eng.Salinizat on)is de ophoping van oplosbare zouten in de bodem.Dit verschijnsel komt vooral voor in droge gebieden,
waar de neerslag te gering is voof 82-egelmati.S,JB doorstroming van regenwater door het profiel.Oplosbare zouten kristallizeren uit en
hopen zich op in de wortelzone.
In vele gebieden treedt zoutaccumulatie op door capillaire opstijging van zout of brak grondwatrer,gevolgd door verdamping.
In mariene gronden langs ku.sten en estuaria die overstroomd
worden door zout of brak 1✓ ater, is verzouting een normaal proces.
Andere oorzaken van verzouting zijn irrigatie of aanvoer van
zoutstof door de wind.
W2.nneer het zout de oppervlakte bereikt kan zich een zoutkorst
vormen.
Sommige zouten ziJn hygroscopisch en geven de grond een vochtig ui~
terlijk,bv.CaCl2 en MgCl2.
Gronden met veel zoutkristallen,die de grond een losse,granulaire struktuur geven,heten Solonchaks.Di t is een Russisëbe benamiLg.
Alkalizatie(Eng~alkalization) is de vorming van gronden met een
hoog percentage uitwisselbaar natrium.
Klei- en hurnusdeeltjes peptizeren en kunnen van de A naar de
13 horizont worden verplaatst.Er vormt zich dan een textuur 13,die
kan overgaan in een natric horizoff, dat is een argillic horizon
met meer dan 155~ uitwisselbaar natrium aan het complex.De natric
horizon heeft meestal een prisnatische struktuur met klei-en humushuidjes op de wanden van de struktuurelementen.Deze gronden noemt
men Solonetz.
Ontzouting(Eng:desalinization) is het uitspoelen van zout uit
de bodem door overmaat irrigatiewater of regenwater"

.1

Voor Suriname is ·, :ioral bela11gri:,k verzouting en alkalizatie
door zeewater.Zeewate: bevat.::, 35 g zout per liter,voornamelijk
NaCl (+ 27 g/1)

de

De belangrijkste ionen ziJn dus Na+ en ei-.
Het zoutgehalte van de grond na overstroming door zeewater is
zeer wisselend.Het hangt vooral af van de duur van de overstroming
en het vochtgehalte van de grond vbor de inundatie.Concentraties
van 20 tot 25 g/1 komen veelvuldig voor.
Het hoge percentage ui tvvisselbaar natrium in de bovengrond veroorzaakt struktuurbederf na regenval.Klei- en humusdeeltjes verplaatsen zich en kunnen opdrogen tot een harde,vrijwel ondoorlatenkorst .Er vormen zich miCT"O depressies, waarin stagnerend water lany
tijd blijft 3taan.

7.4 Klassifikatie
In de Soil Taxonomy komt het zout- en alkalikarakter tot uiting
op het derde niveau van klassifikatie:de Great Group.Halomorfe
gronden kunnen dus in verschillende Orders voorkomen,bv in de Inceptisolen en in de Aridisolen.
In de oudere klassifikatie werden zoutT en alkaligronden ingedeeld in de Order van de Intrazonale gronden,dat zijn gronden die
niet gebonden zijn aan bepa.?,lde klimaatzones.Als Suborder onderscheidde men de Halomorfe gronden,met als Great Soil Groups o®a.
Solonchak en Solonetz.
Voor specifieke doeleinden worden zout- en alkaligronden ook
wel ingedeeld volgens de aard en eigenschappen van de voorkomende
zouten.In de chemische klassifikatie onderscheidt men bv. Chloridegronden,Sulfaat- Chloride gronden,Sodagronden etc.
Een andsr voorbeeld is de indeling van zoutgronden in zoutklassen volgens ECe waard.en en van alkaligronden in alkaliniteitsklassen volgens ESP waarden.
7.5.Landbouwkundige waarderingc
Zoals uit het voorgaande kan worden afgeleid zijn zout- en alkaligronden slechte landbouwgronden.
Sommige gronden zijn potentiële zout- en alkaligronien.Vaak
kunnen zij alleen door analyse van de grondmonsters als zodanig
worden herkend.Tijdige herkenning van deze gronden is belangrijk
bij het opzetten van l2ndbouvïprojék4cen, Verkeerde beoordeling kan
aanleiding seven tot grote fouten bij voorspelling van hun_

,1
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landbouwküJldige mogelijkheden.
Zoutgronden kunnen zoutvrij gemaakt worden door toevoeging ven
overmaat zoet water,gevolgàdoor drainage.De doorlatendheid van de
grond,de kwaliteit van het irrigatiewater en de diepte van het
grondwater zijn daarbij van groot belang(zie 7"3).Hoe minder doorla...ntend een zout- of alkaligrond is, hoe slechter de 1~raliteit.
Sommige alkaligronden 10..111-..nen verbeterê. worden door toevoeging
van gips.De Na+ionen aan het adscrptiecomplex vrorden dan vervangen
2
door de Ca + ionen van het gips.
In vele l&-viden vmar halomorfe gronden voorkomen, is goed irrigatiewater schaars .De geirrigeerde landèouvv in deze gebieden moet
daarom geconcentr..:;2J::fl worden op de beste gronden,dus op gronden met
een goede doorlatenl":'eid,diepe grondwaterspiegel,een vlak oppervlïik;
een hoog waterhoudend vermogen en een goede bewortelbaarheid.
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Hoofdstuk 8 Aridisolen
8 .1. ILlEiding

Midisolen zijn kenmerkend voor streken met een lage tot extreem lage regenval. Zij worden daarom aangetJ' ofîen in woestijnen
8
en droge steppegebieden,die voornamelijk injsubtropen voorkomen.
Meer dar1 30% van het landoppervlak van de aarde bestaat uit deze
gronden,die gewoonlijk te droog zijn voor landbouw.Sommige streken
zii1geschikt voor ex±ensieve veeteelt.
Bij aanwezigheid van voldoende zoet -\.rater ka11 op goede gronden
irrigatie worden toegepast .Een nadeel var1 ir igatie is echter dat
vele gronden verzouten,waardoor het land onnrodulctief wordt ( zie
Halomorfe gronden)8. 2

Bodernvorrnende .facto:ren

De belangrijkste bodemvormende factor bij Aridisolen is het
klimaat.
Slechts het bovenste deel van de grond wordt vochti 6 gedurende een
korte periode .De ondergrond is al tijd droog en vvcrdt vaak 11 dead
horizon"= dode horizont genoemd"
In echte woestijnen(ariede gebieden) is er vrijwel geen natuurlijke vegetatie"In droge steppen komen, een.jarige grassen en kleine struiken voor en bij toenemende regenval meerjarige grr ssen en
struiken(semiariede gebieden).De natuurlijke vegetatie is slechts
een onl:riL~T;rijëe factor bij de bodemvorming,omdat de vegetatie zeer
schaars is.
Het groeiseizoen -is zeer kort.De bodem wordt blootgesteld aan
zeer sterke zonnestraling en sterke winden veroorzaken vaak zanden stofstormen, waarbij duinen kunn.en ontstaan.
Woestijnen kunnen vrnrden gedefinieerd als gebieden met een gemiddelde jaarlijkse neerslag van minder dan 100 mm.De regenval is
echter zeer onregelmatig van jaar tot jaar c _-, valt vo.,ak in de vorm
van korte lokale regenbuien.,
Sommige gebieden hebben een hoge tempexatuur gedurende het
hele jaar,andere hebben een subtropisch klima,: .t met hete droge
zomers en koele of koude winters.
De lucht is steeeds zeer droog.
In vele gebieden is het moedermateriaal rijk aan kalk en gips.
Omdat de regenval laag is, is de chemische verwering gering en c:èe
1
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bodem bevat daarom nog veel verweerbare mineralen,l.let andere vmorden: de mineral0 reserve ;_s vaak }:;oog.Fysische ver\1ering kan zeer
sterk zijn iTI woestijnen met grote temperRtuursverschillen tussen
dag '.:'Il nacht.
De topografie is een belangrijke factor v1a11neer er afvoer van
water optreedt.Oppervlakkige waterafvoer na hevige regenbuien resul teert vaak in erosie, ',1aarbij het relief een belangrijke rol
speelt.
De factor tijd is slechts van belang in de oudste gronden,omdat bodemvorming in droge gebieden een lan.gzae..m proces is.Sommige
grondön zijn paleosels. Zij vertonen da...n. kenmerken die in een natter klimaat ontsta:::in zijn.
De mens als bodem.vormende factor i,s belangrijk in gebieden ,va,:_:,,r
geii-rigeerd ·wordt. Verkeerd toegepaste irrigatie heeft vaak geleid
tot verzouting en alkalizatie. Vaak zijn er ook nieuvrn gronden ontstaan door de af zetting -van slib uit irrigaLiev1a Ler geéiuiende eeuwen.
8,3. Bodemvormende processen
Bodemvormende processen in aridisolen zijn slechts aktief in de
korte periode dat de grond vochtig is.Echte Aridisolen ziJn de heJ.ft
van het jaar of langer droog in de laag van 18 tot 50 cm®
Aangezien de bcvengrond slechts kort bevochtigd wordt en de vegetatie schaars is,is de A horizont weinig ontwikkeld.
In de meeste Aridisolen is redistributie van gips en carbonaten het belangrijkste proces.Wanneer de grond vochtig wordt
gaan carbonaten en gips voor een deel in oplossing en zij worden
meegevoerd naar grotere diepte.In de hierop volgende droge periode
tr-eedt. uitkristallizatie op en aldus ontstaat er een horizont
met witte kalkvlekken en daaronder een horizont met grijze gipskristallen.Vaak is er ook een horizont met een accumulatie van
meer oplosbare zouten beneden de horizont met gipsophoping.
De horizoni:B.-rvu:nkalk en gipsaccumulntie kunnen ook verhard
zijn en zelfs aRn de oppervlakte ligien na erosie v211 het bovenliggende materiaal.
In niet kalk- of gipshoudende gronden kan zich een B horizont
vormen met struktuurelementen(struktuur· B).Soms heeft de B horizont
een rodere kleur dan de .A (kleur B) .. Enig ijzer kan worden verplaa:Bt
en daarna irreversibel worden gedehydrateerd tot hematiet,dat een
rode coating vormt om· de bodemdeeltjes.
ç?
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oude groncen kan het proces van argillation of lessivage
zijn opgetreden.Soms is er een argil

c horizon of een natrio hori-

zon.
In soillfilige gronden treedt nieuwvorming van klei op.
In woesti j~~gronden is er vaak een korst aanrrezig aan het oppervlak
n1s gevolg van cGmentatie van bodemdeeltjes door kalk.De infiltratie van regcnvvater wordt daardoor belern1nerd, zodat erosie kan op· treden door oppervlakkige afstroming van water.
':'. 4. Land1Jouw}::m:.dige vraarderint=-.

Grond.en in ariede en semi-ariede gebieden zijn landbouwkundig
van weinig bet2kenis,tenzij zij gebruikt kunn"en woi~c_en voor dry
farming of ge irrigeerde landbouw. De limi tere:ride factor is regenval.
In semi-a.rj_ede gebieden is de natuurlijke grasvegetatie soms
voldoende voor het houden van schapen.
In de meeste semi-ariede gebieden wordt eei1 of ander systeem
van braak in de landbouw toegepast,om enig water vast te houden
voor het volgende groeiseizoen. Door het braaklegze~-:.. van de grond
wordt de evayotranspiratie immers verminderd.
Overmatic~e begrazing en in gebruilmame va.:.1 t:.:: droge gronden
heeft in vele geb 1 eden ernstige winderosie veroorzaé-1"kt.
Bij aanwezigheid van voldoende zoet water(riviero1,reservhlri3,
bronnen) is een meer continue vorm van geirrigeerJe landbouw mogelijk__;soms met twee of drie oogsten per jaar op goede gronden,Een
e;oede drainage ic daàrbij essentieel om verzouti::.~g te voorko ,en(zi0
Halomorfe gronden).

Hoofdstuk 9

Vertisolen

9.1 InleidiEg
Vertisolen zijn zware, vaak do:ri_ker gekleur,~e kleigronden, die
het verschijnsel van zwel en kriJ~ vertonen.Zij hebben brede diepe
scheuren,die open zijn in het droge seizoen en zich sluiten in he~
natte seizoE':.·~.Andere kenmerken zijn een typisch relief, bestaande
uit micro-heuvels en clepressies(gilgai), en het voorkomen van
slickensides.
De zv,rel en krimp is een gevolg van de aanw·ezic;heid van montmorilloniet en een warm klimaat met een afwisseli>g van uitgesproken
droge en natte. eizoenen.
Vertisolen komen in vele tropische en subtropische gebieden
voor, bv@ i:.1 Australi~, India en de Soedan. Zij worden voornamelijk
aangetroffen in laaggelegen, ui tee strekte, vlak];::e gebieden met uniforme bodemeigenschappen
Vertisolen zijn veelal AC gronden.Zij ZlJl1 belangrijk voor
landbouw J11aar hun beperkingen zijn moeilijke bcYverkbaarheid en
een slechte interne drainage.

9.2. Bodemvormende factoren
De belangrijkste bodemvormende factoren bij Vertisolen zijn
klimaat en moedermateriaal.
Het moedermateriaal bestaat uit zware montmorillonitische
kle::üm,

Meestal is dit materiar,1 getransporteerd,hoewel soilllilige Vertisolen
gevormd zijn in verweerde basalt of kalksteen.Het kleigehalte moet
per definitie minstens 30% zijn.
Het klinae.t is warm met een afwis:=-;eling van droge en natte
seizoenen.
Het droge reizoen varieert van 4 tot 8 ma·mden,het natte seizoen
van 2 tot 7 mdénden.
De gemidc elde j;=;artemperatuur ligt tussen 15 en 27° C en er
is een warme zomer.De jaarlijkse neerslag is 300 tot 1000 Illi..1.
De natuurlijke vegetatie bestaat voornamelijk uit struikgev:r2s of grassavanne.
Het rclief io geen belangrijke factor.Vertisolen komen voornamelijl~ voor op een hoogtE: ~can minder dan 300 m boven zeeniveau.
Echte Vertisolen zijn geen jonge 6 ro~1den. SoIDLüge zijn van
1
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Pleistocene--, al1dere van Holocene ouderdoirJ.,

9.3 Bodemvormende processen,
De belrn1grijkste bodemvormende proces::_;en ziJn: zwel en krimp,
self-mulching,churning,vorming van slickensides,gilgai vorming,
vorming van kankar, en de on-;_,vJikkeling van en dOl'l..._k:ere kleur. Deze
processen zullen nu kort worden besproken.
Z·wel en krimp
een
Zwel en krimp zij1!fgevolg van de aanviezi 0 heid van montmorillonitische kleien,ook wel smectieten genoemd,en van afwisselend
droge en natte seizoenen,=-~ontmo:rilloniet is e2n kleim.ineraal dat
uitzet in vochtige tue tand en kriBpt in droge toestand, Daardoo:c
vorme~ zich scheuren ir eon polygonaal pdtrr~n.In echte Vertisolen
zijn deze scbeuren meer dan 1 cm breed en meer dan 50 cm diep.
Self-mulching
Vele Vertisolen hebben een losse bovenlaag(mulch)van 1 tot 10
cm dik,bestaé:nde uit granulaire elementjes.Dit verschijnsel is een
gevolg van zwel en krimp in de bovenlsag.Het-scheuren leidt hier
tot de vorming van harde korrels van ca 3 mm, voornamelijk omdat
er weinig tegendruk is in de oppervlaktelaag.De vorming van deze
mulch door een natuurlijk proces no8mt men self-mulching.
In de ondergrond treedt g~,en granulatie op vanwege c,JmpresE.:ie
door de bovenliggende lagen.
Churni•J.g
Churning is een ~enging van het materiaal in de A horizont
door mechanische krachten.Dit proces gaat sèJJllen met self-mulching.
In het droge seizoen vallen de aggregaatjes van de oppervlakte mutch in de scheuren, die daardoor geheel of gedeeltelijk worden opgevuld.
Vlanneer de g~ ond nat wordt in het regenseizoen,lcurrnen de vroegere
scheuren zich_niet sluiten.Door de hoge zwellingsdruk wordt nu
materia3l uit de ondergrond naar boven gedrukt.Dit materiaal kan
een
in/volgende c~roge periode weer in de scheuren vallen.Aldus wordt
het bodeTILrnatc--:riaal voortdurend mechanisch oLJ.gcrrerkt. Dit proces is
vooral belangrijk in de bovenste 30 cm.
Slickensic.î.e vorming
SlickEnsides zijn gepolijste wanden van stni_ktuurelementen.

7

t lm1g2 elkaar schuiven van struktuurelementen
i Y1.rr,:,c,1~ï ,-- Tic bFëpoli
\,-m1den llell:)en vaak een
a l_s ge,ru"l2O v~,7 ç-,,,el ---<..~'-'
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,-Ji ;3te
helling van ~?0 tot 60° t.o.v. het horü;ontale vlak. In echte VertiZij ontstaan door

7

V

'-.!.-

.t..J,'•

-~~-..c ...

@-

solen zi:,n er zoveel slickensides, dat zij elka r onc1erlii1g snij den.
Gilgai vorming.
Het gilgai relief i~ een gevolg van de eerder genoemde processen.
Door het nar boven persen van materiaal uit de ondergrond ontsta~
kleine heuvels van 5 tot 15 cm hoog.Tussen de heuvels zijn depressies aanv1ezig, vaak op c1e plaats van vroegere scheuren.
Kankar vo,~ming.
Vertisolen bevatten

veel kalk.De 'alk gaat gedeeltelijk
ir1 oplossi11g eTl sî_aat o_p si;otcr:·(:; diepte v~.:eer 11eer. Door ui tdroeing
en menging met ijzer- en mangaanverbindingen kan de kalk verharden
tot kleine konkretic's(kankar )met een blauwgrijze of geelgrijze
kleur.
Kankar kan in de gehele À horizont voorkomen.
Véiak

i

Vorming van e:::n donlc.::ere kleur
De donkere kleur van de A horizont wordt niet veroorzaakt door
een hoog percentage organische stof maar door een intensieve menging van organische stof met klei.De organische stof vormt dunJL
huidjes op het k1eioppervlak.Mogelijk wordt de donkere kleur mede
veroorzaakt door een verbinding van kalk met organische stof.Gok
de vochttoestand speelt een rol bij de kleurvorming.De donkerste
kleuren komen voor in depres::ües, waar tijdelijk gereduceerde omstandigheden optreden in het natte seizoen.
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9. 4 Landbou7vkundige waarllcril1g
Vertisolen zijn belangrijke landbouwgronden in de tropon en de
subtropen vanwege hU;l hoge natuurlijke vruchtbaarheid,uniformiteit
en het voorkomen in uittestrekte vlakke gebieden.
De slechte interne drainage is echter een beperkende factor.In
'· et droge seizoen zijn de gronden te droog en te hard, en in het
natte seizoen te nat en te kleverig.Machines zijn daardoor vaak
moeilijk te , ebruil=en. Grondbewerking kan het beste plna-cs vinden
in de korte periode dat het vochtgehalte gunstig is.

l
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-~elfs met irrie;atie is :1-iet aantal gewac:3sen dat verbouwd kan worden
bE::perkt.
Desondanks zijn Vertisolen in vele landen belangrijke landbolr,gr-,.:1(len, Zij zijn bekend om de verbouw van katoen,rnëè8T ook worden
ri_ist, tan,e, sorghurn,suikerriet en aardnoten vcrbouv1d.
In de civiel-techniek zijn Vertisolen problee1e1gronden.Wegen
scheuren gemakkelijk en de stabiliteit van bou\T,verken wordt in gev . ,;Jr gebracht door de vol11meverandering van de grond. De kleien
zijn ongeschikt voor het maken van baksteen.

sa

10.1 Inleiding
De -;_;eri11 Andosolen

is i:_,er oude be--1.a_ui~-Ág. In de Soil Ta:x,::.îDOillY

vallGL. deze gronden in de Incepti soleri.. Zij vormen daarin el: 'l aparte 3uborder: de Andepts. VaiT,vege hun bijzondere eigenschappen i-10rden
zij in di

~

diktaat in een apart hoofdst-;_ü;: behandeld.

_·"ndosolen zijn jonge vul~<::anische .;:ro::.1den. Sommige van deze gronden ver~,cinen vrijwel geen r.rofielontvükkelil~g en bestaan uit bijna onvervieerd vulka, _isch ma teriaRl • .1'.i.ndosolen zijn vooral bekend
uit J a:1:;én1 en Indonesië, maar ook koinen zij voor op Havvai en in sommige _t,frik::-anse en Zuid Ameiikaan;::e landen,
Lndosolen zijn voor1.amelijk AC gron-:_en m::::t een dikke, losse
granulaire, do:nker g:: i jze tot z,mrte A :norizont op een geel-brui::.1e
tot bruine Bof C.De bodem is fijn of g~of van textuur en is zeer
poreus ,heeft een laag so,Jrteli jk gevücht, een hoog gehalte aan organische stof en een gro:::it vvaterhoudend vermogen.
De klei bestaat voornamelijk uit allofaan(gehydrateerde alumi:niUii1silicaten zonder kristalstruJctuur).
In sommige zandige vulkanische gronden kan een door silici'lilllverbi:ndi:r1c_en verkitte bari~1( aanwezig zijn(durip2n).
Andosolen in de vochtige tropen gaan op ·: e lange duur va-JL
over in Oxisolen of Vertisolen.
Andosolen en andere vulkanische gronden behoren tot de beste
landbouwgron<'en vanwege hun hoge natuurlijke vruchtbaarheid en
hun goer'e fysische eigenschappen,

10.2 Bodemvormende factoren
Eet moedermate:;~ iaal is de belangrijkste boc;emvormende factor.
Het be~;taat uit vulkanisch

gla,s,puimsteen en ander materiaal.Er

zijn ses typen van vulkanisch moedermateriaal:
a.

Lavastromen,gevormd door heet magma uit

een krater.

b.

Lahars.Dit zijn koude of hete moclderstromen,die puin van de

vulkPantop naar beneden transporteren.Deze stromen zijn heet vraYJ.neer een kratermeer na een uitbarsting vroï:'d.t uitgestoten.Koude
lahars ontstaan meestal na z1-'!are regens, die vers uitgeworpen materiaal n.:=:ar beneden voeren.Tijdens het transport treedt sorterint
op. De grofste delen worden daarb::_j het :::erst afg,:zet.
c.

Asregens, be staande uit zeer fijn m&teriaal dat de lucht '.7erd

inge 7-:ilazen en daarna afgezet.De vulk&"'lische as kan soms over

il
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duizenden km iv-orden verplé dtst.
d. Vulkanisch zand, besta~nde uit ver •eerbaar vulkanisch glas.Dit
E;ll
materia3l wordt tijdens he-;rige regen2 van de vulkaarihellin~eerodcerd en weggevoerd.
e. Alluviale as.Dit is vulkanisch materiaal dat door rivieren die
ecm vu_lkaan passeren, wordt meegevoerd en in alluviale vlakten
vrnrdt afgezet.
f.
Ladus. Dit zijn hete stenen en rotsen, clie bij een ui tbars ~ing
nabij de vulkaantop worden gedeponeerd.
Asree;ens kunnen verse mineralen toevoec:en aan oude gronden in
grote gebieden rond actj_eve vulkanen. Deze c;roLc1en worden daardoor
verjongd,terwijl de vruchtbaarheid wordt verhoofé,d. (Indonesië,
ArgèntiniëJ,
10.3 Bodemvormende processen
Vers v1Ilkanisch materiaal kan zuur zijn(meer dan 60% Si02),intermediair, en basisch(minder dan 505'~ 0iO2).
De snelheid van verwering in zuur ma-ceria.::ll (bv daciet)is geringer dan in basisch materiaal (bv. andesiet, basalt). Vervrnring op
zure materialen neigt naar podzolizatie.
~nkele voorbeelden uit Indonesië zullen hier worden aangehaald.De verwering van andesiet en basalt is het beste bekend.
Vul~rn1üsch glas verweert hierbij tot allofaan(A12O3. SiO2, nH;iO)

De aanwezigheid van allofaan

en de grote porositeit van het

'ui:~steenachtige materiaal geven ,le grond een groot waterhouc1end
vermocen.Het
organische stofgehalte kai.1. zeer hoog zijn( tot 201;).
,_
De gronden zijn daarom vaak donker tot zvmrt en kleverig.
Bovengenoemde bodemvorming l<:an men initiële bodemvormint
noegen in vulkanisch materiaal.Bij verdergaande bodemvor;TI.ing in
de vochtige tropen wordt het allofaan uiteindelijk omgezet in
kaoliniet.
Harde door siliciumverbindingen gecementeen3-e banken( duripans)
vorwen zich voornamelijk in zandige àndcsitische gronden.De bank
ligt op 40 tot 100 cm beneden maaiveld 1::n is zeer hard indien
droog,en bros ind:~n vochtig.Zij is vrijwel ondoorlatend voor
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wortels, Door vervvering in de bove11gro:.1d ontsta2.11 wear:s~hijnlijk op-

losbar8 siliciumverbindingen die door pe:rcolerend water ·aarden meegevoe1·d, Dit materiaal wordt op grotere die~te weer afgezet,waar
het alf, kitmiddel fungeert.
10.4 Landbouwkundige waardering
In I 1donesit!, vooral op Jóva, zijn( an:.lesi·c;i,sche) Andosolen de

beste landbou-wgrondcn.Zij zijn rijk aan Lineralen en hebben een
hoge n2,tuurli jke vruchtb2ta:r; f id. De diepe fi jnzandige asgronden
zijn het bes~e en geven hoge opbrengste,, in het bijzonder van
tabak en mükerr::; et. De èl.iepe sil tige of lei,üge gro:r1den zijn eveneens goe:d,mar de opbrengsten op de grove sand-en grindgronden
zijn -v8el ::i..,::G(::;::c -vë.".i-1wege è.e lagere vruchtb2arheid.
:Ouripans, die voornamelijk in de grovere e;ronden voorkomen
zijn ongunstig voox de meeste gewassen,met uitzondering van rijst.
Dit is een gevolg van de slechte doorlatendheid.

