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EEN WOORD VOORAF.

Het Verslag van het Wortelrötonderzoek, waarvan het laatste

Hoofdstuk een jaar geleden geheel drukklaar door mij ingeleverd werd.

ziet bij dezen het licht. Na April 1902 zijn er geen noemenswaardige

veranderinaen meer in aangebracht.

Dat het verslag eerst nu verschijnt, moet aan omstandigheden

van allerlei aard, geheel buiten de schuld van den schij ver, geweten

worden

.

Hoofdstuk I, 111. IV en V zijn, bij wijze van voorloopig niede-

deeling reeds in verkorten vorm in het landbouwkundig tijdschrift

„De Nieuwe Gids.' gepubliceerd.

E-^n enkele opmerking moge hier nog gemaakt worden en wel

betreffende 1^ den vorm en inhoud van dit verslag; 2^ het doel

van phytopathologische onderzoekingen, 3^ de richting waarin het

wortelrötonderzoek zich m.i. in de toekomst te bewegen hebben zal.

Wat den vorm en inhoud van dit verslag betreft, zoo hebben

wij hier geen zuiver wetenschappelijke verhandeling voor ons, ten-

minste niet in den zin. die gewoonlijk aan deze u'tdrukking gehecht

wordt. Terwijl een typische wetenschappelijke verhandeling gev^-oon-

lijk alleen een kort historisch overzicht bevat van hetgeen door

vroegere onderzoekers verricht werd, maar daarna uitvoerig de

onderzoekingen van den schrijver zelven tdt in alle détails behandelt,

is dit hier niet het geval. Wel zijn in dit verslag de resultaten der

in den loop van het jair 1901 verrichte onderzoei^ingen neergelegd,

maar met deze zijn tal van reeds bekende feiten en de resultaten

van tal van vroegere doo" andere onderzoekers verrichte onder-

zoekingpn tot een geheel vereeniszd. Zoo is ook bij het schrijven de

nadruk niet zoo zt'er gelegd op een volledige opsomming van alle

door mij genomen proeven, als wel op een uitvoeriee behandeling

der canclusies, die m.i. uit dezo proeven getrokken konden worden.

Ook is er mij een veiwijt van gemaakt geworden, dat ik mij niet

tot zuiver botanische of microskopische onderzoekingen beperkt heb,
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maar ook de resultaten van scheikundige onderzoekingen heb ver-

meld, ja zelfs, ho7Tibile dictu, mij aan scheikundige onderzoekingen

heb gewaagd.

MoLEscHOTT heeft eens gezegd: dat de wetenschap niet voor een

kaste van geleerden, maar voor het geheele volk bestemd was, en

zoo ergens, dan is dit zeker bij de landbouwwetenschap het geval.

Een zuiver botanische studie, die alleen door botanici, een zuiver

chemische studie, die alleen door chemici, een zuiver technische

studie, die alleen door technici genoten worden kan, heeft voor

den laadbouwpracticus geen of ternauwernood waarde.

De landbouwer heeft in den regel niet te maken met zuiver

plantenphysiologische, mycologische, bacteriologische, entomologische,

chemische, meteorologische of technische problemen, hij heeft te

maken met gecoraplic erde kwesties, die zoowel op het eene als op

het andere gebied liggen.

Voert men bij wetenschappelijke onderzoekingen ten dienste

van den landbouw de scheiding te ver door, verbiedt men den bo-

tanist zich, waar hij dit noodig oordeelt, met scheikundige of met

praktisch landbouwkundige kwesties bezig te houden, of wenscht

men dat de scheikundige zich angstvallig tot anal3^tisch-chemische

onderzoekingen beperkt, dan veroordeelt men daarmede m.i. den

wetenschappelijken onderzoeker feitelijk tot onvruchtbaarheid.

Dergelijke streng gespecialiseerde onderzoekingen drag n uit

den aard der zaak in den regel een zoo éénzijdig karakter, dat er

voor den prakticus niets mee aan te vangen is, zoolang zij niet

overgegoten zijn ia een anderen vorm, waarin het verband met an-

dere onderzoekingen op ander gebied beter uitkomt.

M.i. is hij, die het een of ander onderzoek verricht, de aange-

wezen man om de draagwijdte er van te beoordeelen, om liet ver-

band van deze onderzoekingen met de resultaten door andere

onderzoekers op ander gebierl verkregen in het rechte licht te stellen

en om oriënteerende onderzoekingen op ieder gebied, waar hij dit

noodig oordeelt, te entameeren.

De waarde van een onderzoek hangt in den regel niet zoozeer

af van het aantal en de nauwkeurigheid der verrichte onderzoe-

kingen, als wel van den aard dezer onderzoekingen en van de

conclusies, die men er uit trekken kan. Ook bij wetenschappelijke

onderzoekingen is overleg het halve werk en wanneer men er maar

op los onderzoekt, zonder zich er steeds goed rekenschap van te

geven, wat men eigenlijk met zijn onderzoekingen beoogt en wat
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men er mee zal kunnen bereiken, zoo is in den regel op liet resul-

taat ten volle toepasselijk het bekende:

„Was man nicht weiss, das eben brauchet man,

Und was man weiss, das kann man gar nicht brauchen".

Bij het schrijven van dit verslag heb ik mij op het standpunt

gesteld, dat het gesclireven werd voor practici, die zich voor het

onderwerp in kwestie interesseeren, die uit eigen aanschouwing de

verwoestingen kennen, die het wortelrot aanrichten kan, die wel op

de hoogte zijn van wat er al zoo in de laatste jaren over het wor-

telrot is geschreven geworden, maar in het algemeen in de Euro-

peesche landbouwliteratuur niet thuis zijn.

De vorm, waarin ik de resultaten van mijn onderzoekingen

neergelegd heb is die. waarin ik meende, dat de praktijk er het

meeste nut van zoude kunnen trekken.

Wat nu mijne opvatting omtrent het doel van phytopatholo-

gische onderzoekingen betreft, zoo stellen sommige practici zich voor

dat het doel van phytopathologische onderzoekingen moet zijn, om
voor iedere plantenziekte een speciaal bestrijdingsmiddel te zoeken,

dat dan in voorkomende gevallen onmiddellijk aangewend worden kan.

Dergelijke speciale bestrijdingsmiddelen, die zonder verder over-

leg toegepast kunnen worden en telkenmale afdoende resultaten

geven, bestaan er niet of ternauwernood. In ieder bijzonder geval

zal men bij de bestrijding van een plantenziekte met de bijkomende

locale omstandigheden rekening moeten houden en naar bevind van

zaken moeten handelen.

Het optreden op groote schaal van een plantenziekte is een

gecompliceerd iets, wij hebben daarbij in den regel niet met een

enkele oorzaak te doen, maar ook nog met tal van factoren, die het

optreden van de bewuste ziekte, hetzij in de hand, hetzij tegenwerken.

Wanneer het optreden van een plantenziekte in al haar oorzaken

en gevolgen zoo goed mogelijk onderzocht is, zal daarmede ge-

woonlijk de bestrijding (voor zooverre er een bestrijding mogelijk

is) van zelve geïndiceerd zijn.

Het streven van den phytopatholoog, die een schadelijke plan-

tenziekte te onderzoeken heeft, moet n. l. zijn een zoo goed moge-

lijk inzicht te krijgen in deze ziekte. Daarbij moet hij niet vervallen

in de fout van uitsluitend de onmiddellijke oorzaak tot onderwerp

van studie te maken, hij moet integendeel vooral ook trachten na

te gaan door welke bijkomende omstandigheden ihet optreden van de

bewuste ziekte in de hand gewerkt wordt. Hiervoor zijn waar-
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nemingen in de praktijk onmisbaar, slechts door kennis te nemen van

de ervaringen der practici kan men er een voorstelling van krijgen,

welke factoren op het optreden der ziekte invloed uitoefenen kunnen.

Vat de plantenpatholoog op deze wijze liet onderzoek zoo breed

mogelijk op, houdt hij bij zijne laboratoriumproeven zooveel mogelijk

rekening met de ervaringen der praktijk, dan zal hij gewoonlijk het

uitprobeeren van finesses der praktische bestrijding met een gefust

geweten aan de practici kunnen overlaten.

De plantenpatholoog moet dus m. i. zich de ervaringen der

praktijk ten nutte maken, maar hij moet zijn tijd niet besteden aan

zuiver praktische onderzoekingepj, die evengoed, zoo niet beter, door

de practici zelve uitgevoerd kunnen worden. Hij mag niet éénzijdig

theoretisch, maar evenmin éénzijdig praktisch zijn.

Zoo goed mogelijk heb ik getracht beide klippen te vermijden.

Is nu eigenlijk het wortelrotonderzoek afgeloopen of niet, zal

misschien een enkele lezer vragen.

Afgeloopen is het onderzoek niet, nog lang niet, maar het komt

mij wel voor, dat ik er in geslaagd ben de richting aan te geven

waarin het verdere onderzoek zich bewegen moet.

Het wortelrotvraagstuk hangt zoo nauw samen met tal van

andere kwesties, irrigatietoestanden, vruchtwisseling, bemesting,

grondbewerking, uitzuren, enz. enz. dat er geen kwestie van kan

zijn om speciaal van het wortelrot een studie te maken, zonder al

deze andere kwesties mede in den kring der beschouwingen te trek-

ken . Omgekeerd echter zal men in de toekomst bij het bestudeeren

van grondbewerking, bemesting, vruchtwisseling, irrigatietoestanden,

enz enz. steeds rekening moeten houden met het wortelrot. Zoo

moet ons inzicht in het wortelrot langzamerhand voortschrijden

naarmate ons inzicht in de vraagstukken grondbewerking, bemesting,

levensvoorwaarden der verschillende variëteiten, physiologie van

de rietplant, irrigatietoestanden enz. enz. geleidelijk toeneemt.

Geforceerd kan in deze het onderzoek niet worden, omdat het

wortelrotprobleem te gecompliceerd is en wij met een te groot

aantal factoren rekening hebben te houden. Voorloopig liggen m.i.

voor de practici proeven in den aanplant het meest voor de hand

en als zoodanig komen vooral in aanmerking proeven omtrent

grondverbetering (met kalk, stalmest of groene bemesting) grond-

bewerking, variëteiten en irrigaiie (vooral wat de kwestie slibtoe-

voer betreft).



Dit de nu twee jaar geleden bij gelegenheid van het Congres

te Soerabaia door mij aan het Bestuur van het Syndicaat voor-

geslagen proeven omtrent den invlned van slibtoevoer op het

optreden van het wortelrot geen punt van overwr-ging hebben uit-

gemaakt, valt m.i zeer te betreuren. Wanneer twee jaar geleden

met ernstigen proeven in deze richting een aanvang was gemaakt,

zouden wij nu reeds een heel eind verder zijn.

Voor laboratoriumonderzoekingen met het oog op het wortel-

rotvraagstuk kofoen m.i. in de eerste jaren vermoedelijk vooral in

aanmerking onderzoekingen omtrent het uitzuren, omtrent de

physische gesteldheid van den bouwgrond in verband met de structuur,

omtrent reductie en oxydatieproces^en in den bouwgrond in verband

met de ademhaling der rietwortels. omtrent verdamping, verdam-

pingsreguleering en veranderingen in sapgehalte en sapsamenstelling

bij rijping en afsterven van het riet

Wat de platen betreft, zoo zijn deze telkens ingelascht in den

tekst van het hoofdstuk waartoe zij behooren en voor ieder lioofd-

stuk afzonderlijk genummerd, dus voor Hoofdstuk I, Plaat 1 — 4;

Hoofdstuk II, Plaat 1 — 4: Hoofdstuk III, Plaat l — 3: Hoofdstuk

VI, Plaat i — '± Hoofdstuk VII. Plaat 1—5.
Voor ieder hoofdstuk zijn af/:onderlijk doorlooperd genummerd

de figuren, die op de platen voorkomen en die, welke in den tekst

zijn ingelascht.

Wat de bij hoofdstuk 1. Il en VH behooren de gelithografeerde

liguren betreft, deze zijn alle naar de natuur en voor zooverre het

afoeeldingen van microskopische praeparaten betreft, met de camera

lucida geteekend.

Afzonderlijke figureu-verklaringen heb ik niet gegeven, de

ligurenverklaring vindt men steeds in den tekst.

Enkele storende drukfouten gelieve de lezer nog te corrigeeren.

bl. 7, regel 9 van beneden af, staaf: . . . een zeltde liettuin.fig.o.

lees: . . een zelfde riettuin, Kedi-

rizandgrond) fig. 3 . . .

bl. 10, noot, regel 2 van beneden af, s/aa/: . . . over de korten afstand

lees: . . . over korten afstand . . .

bl. li, regel S van boven af ^taal: . . . a'ich bei een

lees: . . . auch bei den
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bl.

bl.

bl. 27, regel 4 boven af

14, regel 9 van boven af staat:

lees:

14, regel 2U van boven af staal:

leer.

staat:

lees:

bl, '28, noot, eerste regel staal:

lees:

bl. 37, regel 21 van boven af staat:

lees

bl, 54, regel 5 van boven af staat:

lees:

bl. 56, noot, regel 10 van beneden staat:

lees:

bl. 60, regel 11 van beneden af staat:

lees.

bl. iSS^ regel 1 van boven at staat:

lees:

bl. 64; regel \ van boven af staat:

lees:

bl. 66, regel 6 van boven af staat:

lees:

bl. 66, regel 9 van boven af staat

lees:

bl. 76, regel 18 van boven af slaat:

lees:

bl. 76, noot, regel 10 van beneden af slaat:

lees:

bl. 9ö, noot, regel 11 van boven d^{ staat:

lee^:

bl. 123, regel 19 van beneden af staal:

l'.'es:

bl. 126, regel 8 van beneden af staal:

le^s:

bl. 137, regel 20 van boven af slaat:

lee>:

bl. 138, regel 8 van boven af staat:

lees:

. a Substanzen beider. . .

. . Substanzen bei der. , .

. . worden slibdeeltjes . . .

. . worden de slibdeeltjes. .

. . Met 3 platen.

. . Met 4 platen.

. niet met eehe gewone. . ,

niet met eene gewone. . .

. zich in omgeving

. zich in de omgeving. . .

. 324 Gram
. 32,4 Gram)

. Newonsclie

. Newton'sche

. In fig. 1 van

. Op plaat I C van ....

. In fig. 2 van

. In fig. A van

. in fig. 3 van

. in fig. B van

. de fijnaarden van

. de fijnaarde van

. toename van fijnste

. toename van het fijnste. .

1 Nieuwe ontgonnen . . .

I Nieuw ontgonnen. . .

. Ackererde van hohe

Humusgehalt

. Ackererde von hohem

Humusgehalt

. kiene vlegen .. .mij en

. kleine vliegen ... mijten. ..

. Kemartran,

. . Kemantran

. ingeschakelden ....

. ingeschakeld en ... .

. veeboerderij en ... .

. veeboerde rijen

. mijen

. . mij en ....
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vakken van a en c .

vakken a en c. . . .

het soil . . wheac tops .

the soil. ..wheatcrops .

, we wonde they . . .

we wonder they . . .

. amouat af sulphate.

.

. amount of sulphate..

. beyond he afore said.

.

1)1. 149, regi'1 16 van beneden af staal: .

lees:

bl. 155, noot, eerste regel staat

lees:

bl. 158. noot, regel 14 van beneden af staal:

leey.

bl 158, noot, regel 1 1 van beneden af staat:

lees:

bl. 158, noot, regel 10 van beneden 2if staat:

lees: . . . beyond the aforesaid.

bl. 158, noot, regel 9 van beneden af staat: . . . it, indeed: it could be

lees: . , . if indeed it could be .

bl. 159, noot, regel 17 van beneden af s^J^a/: . . . guano, phosphaté, ..

lees: . . . guano phosphaté, . .

bl. 1G2, noot, regel 19 van beneden af s/aa/: mote

lees: more

bl. 1G7, regel 3 van boven af staat: Met 4 platen

lees: Met 5 platen

bl. 176, regel 19 van boven af staat:

lees:

bl. 176, regel '21—2*2 van boven af staat:

lees:

bl. 18i. laatste regel

. dat de hoofdzaak ...

. dat de hoofdoorzaak. . .

. . . . gallen is in

. gallen aan rietwortels

is in

. dikwijst dichte

. dikwijls dichte

staat:

lees:

bl. 185, regel 8 van beneden af achter binnendringt, in te lasschen:

„In fig. 4a is het binnendringen van

het mycelium in een der opperhuids-

cellen, in fig. 46 de overgang van

uit deze in een der onmiddellijk daar-

onder gelegen cellen weergegeven."

G van boven af achter mededeelt, in te lasschen:

.,In fig. 7 is een fragment van een

lengtedoorsnede door een rietworlel

afgebeeld en zien wij het indringen

van het inycelium in de epidermis-

cellen en de myceliumkluwensin

de dieper gelegen cellen."

achter verdwenen is, in ie lasschen:

,. (vergelijk fig. 13 en fig. 14)".

bl. 186, regel

bl. 188, regel 9 van boven af
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bl. 189, regol 12 van bovtm af staat: . . . van kiemende b.bit

lees: . . van de kiemende bibit . .

bl.lSO, regel20 van boven af staal: . . , (fig. 19/20, 21 en 22)...

lees: . . . (fig. 18, 19, 20,21 en 22).

bl. 191, regel 12 van boven af achter verbreiden, in te lasschen:

.,hier een rnyceliura met talrijke

anastosmosen (verg. fig. 23) vormen."

bl. 194, regel 4 van b sneden af, s/aa/. AUontospora radicicolan

lees: Allantospora radjcicola.

bi. 196, bovenste regel slaat: Men kan de sporen misschien....

lees: Men kan de sporen (verg.

fig. 28) misschien

Ter slotte is een woord van dank aan de firma van Ingen

voor de goede uitvoering, vooral ook wat platen en tekstfiguren

betreft, hier zeker niet misplaatst.

Banjoema-s, 25 Maart 1903, Z. K.



TERSLAG VAX HET TVORTELROT-ONDERZOEK.
door Dr. Z. KAMEBLiyG.

Inleidinsr.

Aangezien mijne onderzoekingen over wortelziekten van het

riet voorloopig gestaakt zijn *) en van verscliillende zijden de wensch

kenbaar gemaakt werd dat de tot nu toe verkregen resultaten gepu-

bliceerd zouden worden, heb ik deze in het volgende verslag te

samen gevat.

Dit verslag bevat dus niet alleen de resultaten die bij het

in Proboünggo verrichtte onderzoek verkregen werden, maar ook

die welke ik bereikte bij de voortzetting van de onderzoekingen

na mijn terugkeer naar het proefstation Kagok

De inhoud van mijne vroegere publicaties, voor zooverre deze

op wortelziekten van het riet betrekking hebben, veronderstel ik

als in hoofdzaak bekend en ik ben dan ook op deze vroegere mede-

deelingen niet teruggekomen, tenzij door nieuwere onderzoekingen

een vroegere opvatting gewijzigd of nader bevestigd worden kon.

De lezer zal bemerken dat verscheidene opvattingen die vroeger

in meer hypothetische vorm en nog zonder uitvoerige toelichting

het licht zagen, door nadere onderzoekingen volkomen bevestigd

werden. Enkele opvattingen zijn daarentegen op den duur niet

houdbaar gebleken en moesten crewiizigd worden.

In verband met den aard van het onderwerp, waaromtrent

reeds bij het begin van het onderzoek bekend was, dat er zeer tal-

rijke factoren op infhienceerden, is het onderzoek niet in één be-

paalde richting geschied, maar heb ik in verscheidene richtingen en

door de toepassing van verscheidene geheel of gedeeltelijk nieuwe

onderzoekingsmethoden, getracht eenig inzicht te krijgen in het

wortelrot en verwante ziekteverschijnselen.

liet verslag van het onderzoek vormt dan ook geen te samen-

hangend geheel, maar bestaat uit een aantal afzonderlijke hoofd-

stukken . Ieder hoofdstuk bevat hetzij de resultaten van onderzoe-

kingen in een bepaalde richting of beschouwingen omtrent een

*) Dit verslag werd neergeschreven in de tijd Tan December 1901 tot April 1902, door
onvoorziene omstacdigheden is de publicatie eryac zeer vertraagd.



enkele van de vele factoren die op de groeistagnaties en het ontijdig

afsterven van het riet invloed hebben.

'roch hebben natuurlijk de verschillende richtingen die het

onderzoek insloeg steeds op elkander geïnfluenceerd en onderling

voeling gehouden en zoo is het niet te vernaijden dat er af en toe

in het eene hoofdstuk verwezen zal moeten worden op conclusies

die eerst later in een van de volgende hoofdstukken uitvoerig toe-

gelicht en gemotiveerd kunnen worden.

Achtereenvolgens zullen wij behandelen:

I. Microskopische onderzoekingen over de structuur van den

bouwgrond.

II. Misvormingen die tengevolge van mechanische invloeden

van den bouwgrond aan de rietwortel optreden.

III. Onderzoekingen over de doorlatendheid van den bouwgrond.

IV. Beschouwingen over de ontleding van organische stoffen

in den bouwgrond.

VI. Onderzoekingen over de ontleding van organische stoffen

in de bouwgrond.

VI. De rol van den humus in het rationeele landbouwbedrijf.

Vil. Het een en onder over wortelparasieten van het suikerriet.

VIII. Slotbeschouwingen, tevens bepreking van de antwoorden

ingekomen op de laatste wortelrotenquête.

Ten einde een eventueel misverstand te voorkomende zoude ik

er nog opmerkzaam op willen maken dat deze onderzoekingen, voor

zooverre zij zich op chemisch gebied bewegen, niet qua analytisch-

chemisch maar qua biologisch onderzoek beoordeeld dienen te

worden.

Het was niet de bedoeling om zoo nauwkeurig mogelijke onder-

zoekingen over een enkel onderdeel van het onderwerp in kwestie te

verrichten, maar het was de bedoeling om met behulp van eenvou-

dige onderzoekingsraethoden over het geheele nog niet op eene

dergelijke wijze behandelde vraagstuk een overzicht te krijgen. Dat

bij meer gedetailleerde analytisch-chemische onderzoekingen andere

nauwkeuriger methoden (dan de door mij gebruikte) toegepast

zouden moeten worden, is duidelijk genoeg, het kwam mij echter

voor dat het in casu niet op deze uiterste bereikbare nauwkeurig-

heid (die slechts ten koste van uitgebreide zeer tijdroovende onder-

zoekingen te bereiken zoude zijn geweest) maar meer op een alge-

meen inzicht in de kwestie aankwam.



HOOFDSTUK I.

Microskopisclie Ouderzoekiugen over de S triictuur vau den Bouwgrond.

(Hierbij 4 platen en 3 tekstfiguren.)

Zoodra het vaststond dat het wortelrot beschouwd moest

worden als eene ziekte die aan den grond hechtte en niet van

bcsmettelijken aard was, diende onderzocht te worden of de wortel-

rotgronden misschien eigenaardigheden vertoonden, waaraan het

optreden van deze ziekte moest worden toegeschreven. Verschillende

overwegingen leidden er toe om in de eerste plaats te denken aan

verschillen in de physische gesteldheid van den grond.

Zoo sprak het van zelve dat ik er toe kw-am om te trachten

door microskopisch onderzoek dergelijke eigenaardigheden op het

spoor te komen. Reeds anderhalfjaar geleden werd door mij een

serie grondmonsters van de onderneming Olean aan een micros-

kopisch onderzoek onderworpen, aanvankelijk zonder noemenswaard

resultaat. De groote moeilijkheid bij deze onderzoekingen bleek

hierin gelegen te zijn, dat wij niet nauwkeurig defmieeren konden,

wat nu eigenlijk als onder het microskoop kenbare, karakteristieke

eigenaardigheden van eene gunstige en eene ongunstige grondstruc-

tuur beschouwd moest worden

.

Voor zoover mij bekend, heeft men vroeger nooit getracht om
door middel van microskopisch onderzoek, inzicht in de physische

gesteldheid van den grond te verkrijgen, zoodat ik dus geen goed

aanknoopingspunt had om te weten waarop men bij een dergelijk

onderzoek in hoofdzaak zoude hebben te letten. Zoo gaf ik dan

ook na eenige vruchtelooze pogingen om in deze serie Oleangronden

bij microskopisch onderzoek kenbare, nauwkeurig te definieëren

verschillen tusschen wortelrot- en gezonde gronden te vinden, voor-

loopig op.

Eerst ruim een jaar later, toen de onderzoekingen in andere

richtingen eenige aanwijzingen hadden gegeven, waarin vermoedelijk

de karakteristieke eigenaardigheden van physisch goede en slechte

gronden gezocht zoude moeten worden, werd dit microskopisch

onderzoek omtrent de structuur van den bouwgrond opnieuw

opgevat, ditmaal met beter resultaat.

Onder physisch slechte gronden verstaan wij hier gronden waar

het riet neiging heeft om pleksgewijze groeistagnaties of ontijdig

afsterven te vertoonen, schijnbaar ongemotiveerd, dus zonder dat er

eenige oorzaak die niet in de physische gesteldheid van den grond



gelegen zoude zijn, voor aan te wijzen is. Wortelparasieten of andere

rietziekten zijn blijkbaar niet de oorzaak, chemische eigenaardig-

heden van den grond, (hoog zoutgehalte, zure reactie, hoog gehalte

aan oplosbare ferro-verbindingen) zijn niet aan te toonen, de aan-

plant is goed verzorgd, heeft water genoeg, enz.

Het blijkt dat de physisch goede gronden bij microskopisch

onderzoek daardoor gekarakteriseerd zijn dat de fijnere deeltjes van

den grond, (deeltjes waarvan de afmetingen kleiner zijn dan Vio m.M.)

in meer of minder grooten getale tot conglomeraten te samen zijn

gekleefd. Naarmate deze vorming van conglomeraten vollediger heeft

plaats gevonden, is de grond physisch beter. Naarmate daarentegen

deze fijnere gronddeelties zich meer vrij van elkander en dus

bewegelijk ten opzichte van elkander bevinden, wordt de grond

physisch slechter. In de uiterste gevallen van ongunstige physische

structuur, wordt er zoo goed als geen conglomeraat meer in den

grond aangetroifen, do geheele grondmassa bestaat uit een verza-

meling deeltjes die onderling volstrekt geen verband vertoonen.

Deze resultaten die wij hier in het kort samenvatten, stemmen

volkomen overeen met de resultaten die Wollny verkreeg bij zijne

in andere richting aangestelde onderzoekingen omtrent grond-

gesteldheid.

Wollny bevestigde door zeer talrijke detailonderzoekingen de

reeds lang heerschende opvatting dat de beste gesteldheid van den

bouwgrond die is, waarbij de afzonderlijke gronddeeltjes tot kruimels

vereenigd en deze kruimels tamelijk los op elkander gestapeld zijn.

In het algemeen laat zich volgens Pitscii ^) omtrent de voor

de plantengroei gunstigste gesteldheid zooveel zeggen dat deze geka-

rakteriseerd is door een dubbel net van kapillairen en van wijdere

niet kapillaire tusschenruimten tusschen de bodemdeeltjes. Het

totale volume, zoowel van de kapillaire als van de niet kapillaire

holten, moet groot zijn, en dan moeten verder nog de grootere holten

door de geheele grondmassa verdeeld zijn, zoodat zij overal met de

kapillairen afwisselen.

1) Van landbouwkundige gezichtspunten uit wordt de structuur van den budom (vodr

zoover mij bekend) verieweg het beste behandeld door Piisch Theorie der Bodenhearheitunj

Drcsdifi 1884.

Vrij wel alles wat door Wollny en zijn leerlingen over bodemstructuur geschreven is,

verheft zich niet boven gewone detailonderzsckingen, evenzoo do meeste andere mij bekende

publicaties over dit onddrwprp, zoo bijv. de zeer lijvige verhandeling van Mitsciierlich, f7«/er«

SHcJtungeii iiber die phijsikalischen Bodeneitjenscha/ten LaiidirirlJiscJia/tlicJie Jahrhücher 1901.

ïn het algemeen is op het grootste geiJeelte dor literatuur over bodemstruduur de

Scherpe kritiek van Adolf Mayeu volkomen toepassplijit (Mayer. Agriliulturclu-mie 5e Auflagell

Seite 8). „die verdienstvollon Unt.^rsuchungen zeigen gar biiufig die . . Alternative, welche

der Feind ist jeder wissrnschaftlicheu Anregung: Seltslverstündlich odcr u»nu(~e Gelehr-

samkeit. Mir pcrsonlicli fiillt es schwer, einen groszon Anlauf zu nebmen, um schlieselich zu

Itoweisen, da§3 die Sonne warm und der Regen nasz ist."



De belangrijkste voordeelen die een gunstige gesteldheid van

de bouwgrond aan den plantengroei aanbiedt, zijn gelegen in de

verhouding van den grond tegenover lucht en water en in de onge-

hinderde uitbreiding van het wortelsysteera in alle richtingen, i)

In een bouwgrond met goede structuur moeten invloeden

werkzaam zijn, waardoor de gronddeeltjes tot conglomeraten te

zamen worden gekleefd, terwijl tusschen deze conglomeraten dan

holten van verschillende wijdte overblijven.

Van welken aard deze invloeden zijn, waardoor de gronddeeltjes

te zamen gekleefd worden, kunnen wij onder het microskoop direct

vervolgen.

Wij zullen de conglomeraten die uit de vereeniging van de afzon-

derlijke gronddeeltjes ontstaan, metdenaam kruimels aanduiden, en dus

spreken van gronden met kruimelstrucluur in tegenstelling van gronden

met korrelstructuur -) (Krümelstructur en Einzelkornstructur).

Wij spreken dus van gronden met kruimelstructuur wanneer

het grootste gedeelten van de deeltjes kleiner dan '/, ^ m.M. tot

microskopischc kruimels te samen is gekleefd, en van korrelstructuur

wanneer het grootste gedeelte van deze kleine gronddeeltjes vrij

ten opzichte van elkander is. De grootte van de kruimels wisselt

af naarmate van het aantal en de grootte der deeltjes, waaruit zij

opgebouwd zijn, slechts betrekkelijk zelden zijn de kruimels waarvan

hier kwestie is, grooter dan -,io m.M.
Zonder uitzondering kon in alle gevallen, waar de waarnemingen

in den aanplant er toe leidden om de diagnose te stellen op ongun-

stige physische of chemische gesteldheid van den grond, en waar

bij chemisch onderzoek geen abnormale hoeveelheid zout of een

zure (of alkalische) ^) reactie werd waargenomen, ook bij mlcrosko-

pisch onderzoek typische korrelstructuur geconstateerd worden.

1) Vergelijk over de gesteldheid van de bouwgrond ook Sacl'3. Die Landwirthscbaftliche
Versuchstationen II 18C0.

2) "Wij gebruiken hier deze uitdukkingen in eenigszins anderen zin dan zij door Wollsy
en PiTSCH gebruikt werden. Deze spreken van structuur wanneer er kwestie is van de onder
de invloed van de weersgesteldheid en de bewerking zeer veranderlijke macroskopische grond-
gesteldheifi, terwijl V-i onder structuur uitsluitend de in veel minder mate veranderlijke micrcs-
kopische structuur versta. Een grond met gotde kruimelstructuur kan tijdelijk zich wel be-
vinden in een toestand van ongunstige physische gesteldheid (structuur in de z'n van Pitsch)
maar kan weer gemakkelijfe in gunstige physische gesteldheid worden gebracht, en omgekeerd
kan een grond met slechte structuur lijdelijk wel zich in gonstige puysische gesteldheid be-

vinden, maar deze gungt'ge gesteldheid gaat er spoedig verloren.

3) Een alkaLsche reactie van den srond, zoo sterk dat zjj onmidJellijk met lakmoespapier
aangetoond worden kon, werd door mij een enkele maal op vulkanische zandgionden geconstateerd.

Complicaties van ongunstige stractuur met onsunstige chemische gesteldheid komen veelvuldig

vonr, een slechte structuur vtn den grond weikt, door de onvoldoende water en luchtcircnlaiie

die er een gevolg vnn is, het opireden van ferro-verbinding^n en de concentratie van chloriden

in de bovenlaag (tengevolge van den roet het voortdurend opstijgen van grondwater gepaard
gainde verdamping) in de hand. Zuren die by>. bij de nitrificatie van zwavelzure ammonia
ontstaan, worden niet zoo g.makkelijk uitgespoeld enz. enz.
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De toegepaste methode van onderzoek is zeer eenvoudig, de te

onderzoeken grond wordt, hetzij in den oorspronkelijken toestand na

drogen aan de lucht, of in den toestand van luchtdroge fijnaarde

in een reageerbuisje met gedistilleerd water goed geschud, daarna laat

men bezinken tot dat de grovere gronddeeltjes en kruimels zich

afgezet hebben en giet de vloeistof waarin het slib nog gesuspen-

deerd is in een vlak schaaltje van het bezinksel af. Deze vloeistof

wordt, zoo noodig, nog met wat gedistilleerd water verdund en een

droppel van de goed omgeroerde vloeistof direct microskopisch

onderzocht.

De tijd dat men bezinken laat kan natuurlijk gevarieerd wor-

den, de geschiktste duur varieert tusschen ^'2 en 11/2 minuut. Bij

speciaal vergelijkende onderzoekingen van verschillende gronden is

het natuurlijk zaak deze bezinktijd voor de verschillende monsters

nauwkeurig gelijk te nemen.

Het is rationeel bij het microskopisch onderzoek te werken met

eene optische combinatie van betrekkelijk geringe vergrooting bij

zeer groote beeldscherpte i), len einde een betrekkelijk groot ge-

zichtsveld met zoo duidelijk mogelijke beelden te combineeren.

Door mij wordt voor deze onderzoekingen gewoonlijk gebruikt

een Zeiss Apochromaat Objectief 4 m.M. Num. Apertur 0,95, eigen

vergrooting 63 met Compensations Oculair 4, dus een vergrooting

van 252 maal. Men kan echter desnoods ook wel met gewone achro-

matische objectieven en gewone Huygen'sche oculairen, bijv. de

combinatie Zeiss D2 of E2 deze onberzoekingen verrichten.

Onderzoekt men op deze wijze een vulkanische zandgrond die

voor de rietcultuur gebruikt wordt en die zich in zeer goede

conditie bevindt, (waar men dan ook zelfs bij de gevoelige varië-

teiten, Loethers, Manilla, Muntok nooit hinder gehad heeft van schijn-

baar ongemotiveerde groeistagnaties of ongelijkmatigen groei) dan

krijgt men beelden ongeveer overeenstemmende met fig. 1 van Plaat I.

Men ziet talrijke kleine deeltjes van zeer verschillende grootte,

vorm en kleur, ten deele met scherpe, ten deele met afgestompte

kanten en daar tusschen grootere en kleinere donker gekleurde

kruimels die blijkbaar bestaan uit overeenkomstige deeltjes die

bedekt zijn met en te zamen gehouden worden door het een of

andere donker gekleurde amorphe bindmiddel.

Af en toe ziet men aan de niet tot kruimels vereenigde deeltjes

1) Vergelijk hierover de hand- en lecrboölien over microskopisch zien, Qiltay, Nüoeli en

SCHWEKDENER.



Plaat I.





duidelijke kristalvlakken, die er op wijze dat wij hier ten deele

fragmenten van kristallen voor ons hebben. Hier en daar ziet

men enkele, niet met het bewuste donker gekleurde bindmiddel be-

dekte deeltjes, die aan de kruimels vastgekleefd of er slechts ten

deele ingesloten zijn.

Onderzoekt men op dezelfde wijze andere rietgronden, van

dezelfde geologische formatie en uit dezelfde streek, die zich in

minder goede conditie bevinden, (waar dus de meer gevoelige va-

riëteiten niet goed meer groeien willen of schijnbaar ongemotiveerde

groeistagnaties vertoonen, zonder dat er bij chemisch onderzoek iets

bijzonders gevonden wordt), dan vertoont zich onder den micros-

koop een ander beeld, dat wij in fig. 2. hebben getracht weer te

geven.

Men ziet weer dezelfde kleine deeltjes van verschillende grootte,

vorm en kleur met scherpe en afgestompte kanten, soms nog van

duidelijke kristal vlakken voorzien, zooals wij reeds in den in fig, 1

weergegeven grond waarnamen.

Wij vinden echter in verhouding tot het aantal losse deeltjes

minder conglomeraten, slechts hier en daar een typische kruimel of

een gronddoel tje waarvan een gedeelte der oppervlakte bedekt is

met de donker gekleurde massa die wij als bindmiddel tusschen de

gronddeeltjes zien optreden.

Fig. 1 en 2 zijn ontworpen naar microskopische praeparaten

van twee verschillende grondmonsters herkomstig van twee ver-

schillende ondernemingen in Djocja.

Deze tegenstelling tusschen grond met goede en slechte phy-

siche stuctuur, vinden wij zoowel bij Djocjagronden, gevormd uit

Merapi-zand als bij Kedirigronden, waarvoor het materiaal van de

Kloet afkomstig is.

Fig. H en 4 geven een voorstelling van het microskopische

beeld dat ik verkreeg bij het onderzoek van twee verschillende

grondmonsters uit een zelfde riettuin, fig 3 stelt het monster voor

uit een gedeelte van den tuin waar het Muntokriet goed groeide,

fig. 4 uit een gedeelte van den tuin waar de jonge aanplant van

deze rietsoort in de maand November onvoldoende doorgroeide en

kwijnde.

Fig. 2 en (ig. 4 van Plaat I geven ons dus te zien het micros-

kopische karakter van physisch slechte, fig, 1 en fig 3 van physisch

goede rietgronden. In fig. 1 en fig. 3 vinden wij in verhouding tot

de totale hoeveelheid afzonderlijke korrels een betrekkelijk groot



volumen kruimels, in fig. 2, en in nog veel sterke mate in fig. 4,

is de hoeveelheid kruimels betrekkelijk klein, in verhouding tot het

totale volume der afzonderlijke gronddeeltjes.

Bij het onderzoek van overeenkomstige vulkanische zandgronden

blijkt het dus, dat in de gronden met goede structuur de kleine

gronddeeltjes in sterkere mate tot kruimels vereenigd zijn, als in

gronden met minder goede structuur.

De slechte gronden bevatten dus een grootere hoeveelheid af-

zonderlijke vrije deeltjes, zooals ook onmiddellijk blijkt wanneer

men den grond met gedistilleerd water heeft opgeschud.

Het water troebelt zich sterker, wanneer men een slechten grond

er in opschudt en het duurt langer eer al het slib bezonken en

het water weer helder is.

Bij sommige methoden van grondonderzoek streeft men er naar

om alle conglomeraten die zich in den grond bevinden te ontleden

en te doen uiteen vallen, in de kleinste deeltjes waaruit zij zijn

opgebouwd.

Zoo bijv. bij enkele slibmethoden waar de grond vooraf lang-

durig, in een enkel geval 3 X 24 uur gekookt wordt, met het doel

de conglomeraten uiteen te doen vallen.

Het is m.i. duidelijk dat men op deze wijze wel een inzicht

krijgt in de samenstelling van de langdurig gekookte grond, maar

niet in de samenstelling van den ongekookten bouwgrond zelve. In

den oorspronkelijken bouwgrond zal toch een conglomeraat dat door

schudden met water niet uiteen valt, ongeveer dezelfde rol spelen

als een afzonderlijk deeltje van dezelfde grootte. ^)

Opzettelijk zeg ik ongeveer dezelfden en niet geheel dezelfden.

In een zeer belangrijk opzicht verhoudt zich namelijk het conglo-

meraat anders als het afzonderlijke gronddeeltje van dezelfde grootte.

Wij namen onder den microskoop waar, hoede oppervlakte van

het conglomeraat overtrokken is met hetzelfde bindmiddel, waar-

door de afzonderlijke samenstellende deeltjes bijeengehouden worden.

De oppervlakte van de kruimels is als het ware kleverig, in tegen-

stelling met de gladde oppervlakte van de afzonderlijke deeltjes.

Tengevolge van de grondbewerking worden de aardkluiten los

op elkander gestapeld en wanneer deze tengevolge van de toetre-

1) Het komt mij voor dat men met orgeveer dezelfde recht, in een grond waar zich groote

steenen in bevinden, zoude kunnen probeeren deze groote ateenen iu de afzonderlijke kristallen

van kwarts, glimmer, veldspaat, hoornblende, enz. te ontleden.
liet is dan ook m. i. niet te verwoodertn dat degelijkfi methoden van onderzoek tot nog

toe geen inzicht gegeven hebben in de grondstructuur en in de beteekenis van de grondstructuur
Toor den landbouw.
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ding van lucht en water uiteen vallen, krijgen wij in de versch

bewerkte grond (natuurlijk wanneer de bewerking goed is geschied

en aan haar doel heeft beantwoord), een massa van los op elkander

gestapelde gronddeeltjes en grondkruimels.

Voor een vulkanische zandgrond met korrelstructuur die pas

bewerkt is, kunnen wij

schematisch een door-

snede (bij een vergroo-

ting van 100 a 200 maal)

voorstellen als in ne-

venstaande fig. 1 is ge-

schied.

Tengevolge van ver-

schillende invloeden,

waaronder vooral de

zwaartekracht en ca-

pillariteitsverschijnselen

een rol spelen, hebben de

afzonderlijke deeltjes

neiginsr zich te verschui-

ven, waarbij zij dichter

opeen gedrongen worden

en waarbij de kleinere

deeltjes, meerendeels in

de holten tusschen de

grootere deeltjes ingeslo-

ten raken. Wij krijgen op

deze wijze een toestand

zooals schematisch in

f]g. 2, is weergegeven.

De deeltjes sluiten

zich nauw aaneen en

laten slechts zeer kleine

ruimten tusschen zich

open.

Hebben wij echter in

plaats van de grond met

korrelstructuur een dito

met kruimelstructuur,

dan vinden wij in plaats van de korrels met gladde kruimels met een

Fig. i.
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kleverige oppervlakte. Deze verschuiven zich niet zoo gemakkelijk ten

opzichte van elkander, de gunstige gesteldheid die de grond tenfrevolf^e

van de bewerking heeft

verkregen, büjft bewaard.

Deze rangschikking

van de kruimels in een

grond met kruimel-

structuur is schematisch

in fig. 3 aangeduid.

De beteekcnis van de

kruimelstructuur voor

de bouwgrond komt dus

hoofdzakelijk daar op

neer, dat de -eenmaal

verkregen losse gesteld-

heid behouden blijft. Dit

is een gevolg daarvan,dat

de wTijving tusschen de

kleverige oppervlakten

der verschillende krui-

mels zoo groot is, dat

deze zich niet onderling

Fig. S. verschuiven kunnen.

Wij zullen nu onderzoeken of wij dezelfde structuureigenaar-

digheden van de vulkanische zandgronden van Djocja en Kediri. ook

in andere gronden terug kunnen vinden.

Er komt hier op Java op de grens tusschen de vlakke kuststrook

en het gebergte, zeer verbreid, een losse roode grond voor. Peze

grondsoort schijnt in den regel een product te zijn van de ver-

weering van vulkanische gesteenten, soms treft men haar aan nog

liggende op het oorspronkelijke gesteente waaruit zij ontstond, soms

uit stroomend water afgezet.

In dit laatste geval is zij echter in den regel slechts over be-

trekkelijk korten afstand getransporteerd en uit tamelijk snel

stroomend water afgezet, zoodat er door het stroomende water nog

ternauwernood een scheiding tusschen deeltjes van verschillende

grootte heeft plaats gevonden. ^)

De roode kleur van deze grond wordt veroorzaakt door de

1) In dergelijke gevallen, waar het transport van de grondmassa door middel van stroomend
water, slechts over de korten afstaud plaats vjndt, is de tegenstelling tusschea verwcericga-
grond en aangespoelde grond nog niet door te voeten.
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aanwezigheid van bij de verweering uit de silikaten ontstaan lerri-

hydrox3^d. Onder den invloed van intensief werkende reductie-

processen, verandert de roode kleur van deze grond in een zwart

of blauwachtige.

Deze kleurveranderingen kan men onder de inwerking van

anaërobe gistingen in het laboratorium kunstmatig i) te voorschijn

roepen.

Meestal zijn deze roode gronden voor de rietcultuur, ook voor

de cultuur van de meer gevoelige variëteiten zeer geschikt. Aan-

gezien de wortelontwikkeling op deze gronden gewoonlijk beter is

dan op de zware kleigronden, lijdt het riet niet zoo spoedig onder

watergebrek.

Toch kan ook op dergelijke gronden soms typisch ontijdig

afsterven voorkomen, onder verschijnselen die onmiddellijk op de

physische gesteldheid van de grond als oorzaak van dit afsterven

wijzen.

Bij microskopisch onderzoek vindt men dan in dergelijke ge-

vallen ook weer een duidelijke korrelstructuur van den bouwgrond.

De figuren 5, 6 en 7 van plaat [I stellen miscroskopische prae-

paraten voor van drie verschillende, tot deze formatie behoorende

gronden, afkomstig van twee verschillende ondernemingen in Pro-

bolinggo. Op het oog zijn de drie grondmonsters ter nauwernood

van elkander te onderscheiden.

Fig. 5 is het type van een bijzonder mooie rietgrond, uit een

streek waar gewoonlijk zware aanslibbing plaats vindt. Wij zien

jioe hier ook weer een groot gedeelte van de mineraalfragmenten

tot kruimels is tesamen gekleefd,

Fig. 7 geeft het microskopisch beeld weer van een grond uit

dezelfde formatie, waar het riet ontijdig afsterft tengevolge van wor-

telrot. Wij zien hoe hier bijna alle mineraalfragmenten, waaruit

de grond bestaat, los van elkander zijn.

Fig. 6 geeft het overgangsstadium weer tussehen de in fig. 5

en fig. 7 afgebeelde typen

.

De in fig. 6 en lig. 7 afgebeelde gronden zijn beide afkomstig

uit een streek waar sinds weinige jaren de slibtoevoer op de velden,

tengevolge van den aanleg van nieuwe irrigatiewerken, sterk ver-

minderd is.

Fig. 8 stelt een dergelijke, misschien iets zwaardere grond

'•) Op oxydatic- en reductiekleuren van de bouwgrond en de beteekenis hiervan voor de
praktijk, hoop ik later nog eens teruj te kunnen komen.
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voor uit het Sitoebondo'schc, uit een tuin die tot nog toe voor

ontijdig alsterven tengevolge van wortelrot, gespaard is gebleven.

Wij vinden dus bij het onderzoelv van deze losse roode gronden,

dezelfde eigenaardigheden weer terug, die wij bij de vulkanische

zandgronden waarnamen.

Een grondstructuur als in fig. 6 en fig. 8 afgebeeld, kunnen

wij als voor een rietgrond middelmatig, een structuur als in fig. 5

weergegeven als zeer mooi, een als in fig. 8 voorgesteld als bepaald

slecht qualificeeren.

Een voorbeeld van een buitengewoon mooie grondstructuur

hebben wij in fig, 9 van Plaat III afgebeeld en wel een kort ge-

leden ter wille van de aanleg van een koffietuin ontgonnen bosch-

grond. Het is oorspronkelijk een vulkanische zandgrond, (van

de Smeroe) die zich wat het minerale geraamte betreft, niet noe-

menswaard onderscheidt van de in fig 1—4 Plaat 1 afgebeelde

vulkanische zandgronden van Kediri en Djocja.

Men ziet behalve de afzonderlijke en de tot groote kruimels

vereenigde mineraalfragmenten enkele zwarte draden in deze grond,

het zijn schimmeldraden van de in dergelijke boschgronden zeer

verbreide grondschimmels.

Het is gemakkelijk om in dit geval de natuur van het bind-

middel, waardoor de afzonderlijke mineraalfragmenten te samen

gekleefd zijn, aan te toonen.

Schudt men deze grond namelijk gedurende een uur met sterke

ammonia in plaats van met water, dan blijkt het dat de kruimels

voor een groot gedeelte tot afzonderlijke korrels uiteengevallen

zijn, het bindmiddel is dus blijkbaar ten deele in de ammonia

opgelost.

Men krijgt na eene dergelijke kortstondige ammoniakbehan-

deling beelden als in fig. 10 weergegeven.

Door langdurig behandeling met ammonia (24 a 48 uur) kan

men de kruimelstructuur van een dergelijke grond totaal doen

verdwijnen, de grond neemt dan een structuur aan overeenkomende

met die van de in fig. 2 en fig. 4 afgebeeldde vulkanische zand-

gronden.

Bij een dergelijke ammoniakbehandeling lossen de humusstoffen

die in deze boschgronden in groote hoeveelheden voorkomen op.

Wij moeten hier even atten doeren op het verschil tusschen

humus en humusstoffen. Onder humus verstaan wij, in de oude

beteekenis van het woord, de totale hoeveelheid organische stof die
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in de grond voorkomt, natuurlijk met uitzondering van de levende

wortels der op de grond groeiende planten, Onder humusstoffen

verstaan wij de bruine of zwarte, in alkaliën oplosbare, in zuren

onoplosbare, meerendeels niet dilïundeerbare, amorphe, chemisch

slechts onvolledig bekende stollen, die door Mulder en later nog

herhaaldelijk o, a, door Detmer en Pitscii *) onderzocht zijn ge-

worden en door Grandeau als „matière noire" werden te samen

gevat.

Het feit dat het bindmiddel waardoor de korrels in de bosch-

grond tot kruimels te samen zijn gekleefd, in ammonia (en andere

alkaliën) oplosbaar, en in verdunde zuren onoplosbaar is gevoegd

bij de donkere kleur is een afdoend bewijs, dat het bindmiddel

waaraan de boschgrond haar buitengewoon mooie kruimelstructuur

te danken heeft, hoofdzakelijk uit humusstoffen bestaat. Vermoedelijk

zijn deze vermengd met een deel der verontreinigingen (o. a. eiwit-

achtige stoffen) die bij de extractie van de boschgrond met ver-

dunde alkaliën mede in oplossing gaan.

Door de extractie der humusstoifen verliest de boschgrond

onmiddellijk ook de zonder microskopisch onderzoek kenbare goede

physische eigenschappen.

Reeds zonder speciaal onderzoek valt het op, wanneer men de

ammoniakalische humusoplossing afliltreeren \\i\, hoe de oorspron-

kelijk buitengewoon poreuse, losse en voor water gemakkelijk door-

latende boschgrond door het extraheeren der humus moeilijk door-

latend voor water geworden is.

De uitgeloogde grond die op het filter achterblijft, is na droging

bijna niet te onderscheiden van de physisch slechte vulkanische

zandgronden, zooals die in fig. 2 en fig. 4 afgebeeld zijn.

Reeds twintig jaar geleden werd door Pitsch op dit verschijnsel

opmerkzaam gemaakt.

„Tn erster Linie haben wir aufden erheblicken Antheil zu ver-

weisen, welchen der Humus an der Hervorbringung eines gi^mstigen

physikalischen Bödenzustandes hat. Man nimmt diesen Einfluss auch

bei der Extraction des Bodens mit Ammoniak wahr. Alle Roden

namlich lassen sich auch in ziemlich dicken Schichten mit ver-

dünnter Saüre lange Zeit gut extrahiren; ebenso gelingt es, aus

*) Detmer. Die natüilichen numuskörper des Bodens und ihrelandwirthschaftlichc Bedeutung.
Landwirthfcliaft!. Veruchsstationen XIV. 1871.

Detmer. Notiz über die Aufnalime der Itumuskörper durch die Pflonze.

L«nd\virthschaftl. Versuclisatationen XV. 1873.

Pitsch. üntersuchungi n über die dem Hoden durch Alkaliën entziehbaren HumusstoflFon.

Landwirthschaftl. VersuchsstalioccD XXVI. 1881.
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ziemlich dicken Lagen die Saüre vollstandig wieder aus zu waschen.

Sobald man dem Bodem aber durch Ammoniak seine Humustoffe

entzo^en hat, nimmt die Filtrirbarkeit desselben auch in dunnen

Schichten plötzlich ungemeln stark ab, so dass man, A\ie schon

bemerkt wurde, den richtige Zeitpankt fïir dieBeendigung der Am-

moniakextraction ziemlich deutlich wahrnehmen kann. Die Erschei-

nung tritt nicht ausschliesslich bei Thonbüden auf, sondern, wenn

natïirlich auch in einem ganz anderen Verhaltniss, auch bei een

Sandbüden. Für diese Mitwirkung der organischen Substanzen beider

Bildung einer günstigen Bodenstructur hat voor AUem der ver-

storbene Habeelandt *) Beweise geliefert. Die Erzeugung und Er-

haltung der einmal erzeugten günstigen Bodenstructur aber ist

eines der Hauptraittel dem Boden einen hoben und sicberen Ertrag

abzuzwingen."

De uitgeloogde boschgrond bevat evenals de pbysisch slechte

vulkanische zandgronden, tamelijk veel lijn slib dat zich moeilijk

afzet.

Dit fijne slib is bij schudden met water in de oorspronkelijke

boschgrond ternauwernood aan te toonen, deze zeer fijne deeltjes zijn

daar bijna allen door de humusstoften onderling en aan de grcote

mineraalfragmenten vastgekleefd.

Fig. 11 (Plaat III) geeft het microskopische beeld weer van

dit zeer fijne slib gesuspendeerd in de ammoniakalische humus-

oplossing die men verkrijgt na langdurige behandeling van de oor-

sponkelijke boschgrond met ammonia.

Wanneer wij aan de ammoniakalische humusoplossing die dit

fijne slib in suspensie bevat, een overmaat van zuur toevoegen,

worden de humusstoffen gepraecipiteerd en door dit vlokkige gela-

tineuse neerslag worden slibdeeltjes mede neergeslagen en tot

vlokken tesamen gekleefd, zooals in fig. 12 afgebeeld is.

Wij kunnen de oorspronkelijke kruimelstructuur van denboEch-

wrond ook nog door andere middelen (dan door extractie met

alkaliën) in een korrelstuctuur doen overgaan. Zoo kunnen wij

de boschgrond voorzichtig op een plafina blikje in een spiritus-

viam gloeien, de humusstoffen worden hierbij geoxydeerd en de

kruimels vallen zoodoende tot korrels uiteen.

Ook door een kortstondige behandeling met sterk chroomzuur,

waardoor ook weder de humusstoffen geoxydeerd worden, verkrijgt

*) Bekend landbouwkunJij;te, omstreeks het midden der vorige eeuw, de vader van den tegen-

woordig DOg levenden botanist.
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men hetzelfde resultaat. Bij deze chroomzuur behandeling wordt

wel het bindmiddel, de humusstoffen, vernietigd zoodat de kruimels

tot korrels uiteen vallen, het chroomzuur werkt echter (zcoals

wij straks nog nader zullen toeüjhten) op de oppervlakte der korrels

zoodanig in, dat deze oppervlakte kleverig wordt.

Wij nemen dus een vorming van nieuwe kruimels, ditmaal

echter zonder bindmiddel, waar.

Ook in de bouwgrond blijkt de vorming van kruimels, dus

het optreden van een gunstige structuur, lang niet altijd op een

tesaraen kleven der afzonderlijke deeltjes door humusstoffen te be-

rusten. Wel is de kruimelstructuur een noodzakelijk vereischte voor

een mooie bouwgrond, hoe deze kruimelstructuur echter ontstaat,

komt er pas in de tweede plaats op aan.

Dit blijkt vooral duidelijk wanneer wij onze onderzoekingen

ook over andere dan de vulkanische zandgronden uitstrekken.

Dat door de geregelde toevoer van rivierslib vooral een gun-

stige invloed op de structuur van de grond uitgeoefend zoude

worden, heb ik reeds vroeger als veronderstelling geuit. Het werd

vooral hieraan toegeschreven dat op gronden, waar in de West-

moesson geregeld een sterke slibtoevoer tot de sawah's plaats vindt,

geen of slechts zelden wortelrot voorkwam.

In fig. 13 heb ik het microskopische beeld weergegeven dat

rivierslib bij de door mij gevolgde methode van microskopisch

grondonderzoek aanbiedt.

Het slib in kwestie werd door affiltreeren van Brantaswater op

de fabriek Ngelom verzameld.

Wij nemen bij dit slib een buitengewoon mooie kruimelstruc-

tuur waar, en het moet dan ook ongetwijfeld hieraan toegeschreven

worden, dat door geregelde slibtoevoer zulk een gunstige invloed op

de gesteldheid van de grond uitgeoefend wordt.

De kleigronden in de kuststrook zijn meerendeels door de af-

zetting van dergelijk rivierslib ontstaan, waarbij echter nog ver-

schil is tusschen de zee-kleigronden, waar deze afzetting in zee

plaats vond, en de rivier-kleigronden waar de klei zich onmiddellijk

uit het zoete water afzette.

Oorspronkelijk echter, d.w.z. zoolang zij nog niet gedurende

geruimen tijd aan intensieve cultuur geëxponeerd zijn geweest, ver-

toonen zoowel de zeeklei- als de rivierkleigronden zeer mooie

kruimelstructuur, een structuur die slechts weinig onderdoet voor

die van het slib, waaruit zij gevormd werden.
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In fig. 15 is de grond uit de prooftuin Kagok 1901 — 1902 af-

gebeeld. Deze grond, een zavelachtige rivierkleigrond is nog

nooit met riet beplant geweest en belooft zeer mooie producties.

De structuur is, zooals te verwachten was, heel mooi.

Wanneer wij hiermede de in fig. 16 afgebeeldde wortelrot-

grond van Olean vergelijken, dan vinden wij hier weer een typische

korrelstructuur.

Wij hebben hier in fig. 15 en fig. 16 natuurlijk slechts twee uiterste

gevallen afgebeeld, waartusschen een geheele reeks overgangen voor-

komt. In het algemeen gelukte het mij bij alle daarop onderzochte

monsters wortelrotgrond typische korrelstructuur aan te toonen.

In die gevallen waar ik grondmonsters van verschillende plekken

uit een zelfde tuin, waar het riet ontijdig afstierf aan wortelrot en

waar het langer in het het leven bleef, tot mijn beschikking had,

bleek bij onderzoek steeds de structuur op de plek waar het riet

afstierf, onder te doen voor de structuur op die plekken waar het

riet in het leven bleef.

Ons rest nu nog de kwestie te behandelen: hoe de kruimel-

vorming in de losse roode gronden in de kleigronden tot stand komt.

In de humusrijke zandgrond uit de pas ontgonnen koflietuin

bleek het bindmiddel uitsluitend uit humusstoffen te bestaan, door

extraheeren van de humusstoffen kan de kruimelstructuur geheel

vernietigd worden.

Met de losse roode verweeringsgrond en het Brantasslib is dit

niet het geval. Bij behandeling van deze met ammoniak ziet men

wel achteruitgang van de structuur, in een deel der conglomeraten

wordt blijkbaar het bindmiddel door de ammoniak opgelost en be-

staat dus uit humusstoffen, maar een groot deel der conglomeraten

wordt door de ammoniakbehandeling niet ontleed. In fig. 14 is

Brantasslib afgebeeld dat met ammoniak behandeld werd.

Het gelukt gemakkelijk om aan te toonen dat hier het bind-

middel ten deele uit ferri-hydroxyde bestaat. Om dit aan te toonen

schudt men de te onderzoeken grond op in water waarvan enkele

druppels van een geelbloedloogzoutoplossing en wat geconcentreerd

azijnzuur is toegevoegd. Bij microskopisch onderzoek blijkt nu, in

het meerendeel der conglomeraten het bindmiddel een lichtblauwe

kleur aangenomen te hebben, ten gevolge van de vorming van

Berlijnsch blauw. *) In een deel der kruimels beeft het bindmiddel

*) Uet is wcnschelijk bij deze onderzoekingen to beschikken over een niicrosi<oop met

condensor. Deze kleurreact les neemt men het beste waar met zoo wijd mogelijke verliditingskegel.

Vergelijk de Hand- en Leerboeken over Microskopie.
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echter de oorspronkelijke bruine kleur behouden, hier hebben wij

blijkbaar met humusstoffen als bindmiddel te doen.

Dat het bindmiddel in die gevallen waar het zich met geel

bloedlongzout en azijnzuur blauw kleurt, uitsluitend uit ferri-hy-

droxyde bestaat, is natuurlijk nog niet zeker.

^Yel komt er vrij veel ferri in voor.

AYij zouden ook te doen kunnen hebben met ferririjke sili-

caten.

Gevallen waar het bindmiddel bepaald hoofdzakelijk uit ferri-

hydroxyde bestaat, komen in de natuur af en toe voor, op gronden

die tot oervorming neigen.

Onderzoekt men dergelijke gronden onder het microskoop, dan

vindt men een helderrood bindmiddel dat een zeer sterke ferri-

reactie geaft. Hier is de veronderstelling gewettigd, dat men met

bijna zuiver ferri-hydroxyde te doen heeft. In die gevallen, zooals

bij rivierslib en den lossen rooden grond, waar het bindmiddel (voor

zoover dit niet uit humusstolTen bestaat) meer bruinrood is en

een minder sterke ferri-reactie geeft, is m. i. de veronderstelling

ghjwettigd, dat men in hoofdzaak ijzerrijke silicaten voor zich heeft.

Waar wij een binding hebben door tamelijk zuiver ferri-hy-

droxyde, komt deze gewoonlijk ten deele tot stand door biologische

processen. Er bevinden zich in dat geval oplosbare ferro-verbin-

dingen in liet grondwater en deze worden aan de oppervlakte, of

op het niveau, tot waar de vrije zuurstof in de grond doordringt,

onder de inwerking van ijzerbactcriën ^) geoxydeerd. Het is echter

aan geen twijtel onderhevig en in het laboratorium gemakkelijk

aan te toonen, dat deze oxydatie ook zeer wel zonder ijzerbacteriën

plaats vinden kan.

De binding docr ferririjke silicaten komt naar alle waar-

schijnlijkheid tot stand, doordat bij de verweering van het oorspron-

kelijke gesteente, het kiezelzuur gemakkelijker in oplossing gaat

als het ferri- en het aluminium-hydroxyde.

Maxwell -) publiceert hierover enkele interessante ge-

tallen.

Il ij geeft op de gemiddelde samenstelling van versche lava,

dergelijke lava in verweerden toestand, en van den donkerrooden grond

die er uit ontstond.

1 Vergelijk over ijzerb.icleriën de gewone nieuwere hanJ- en leerboeken OTcr bacteriologie.

2) Maxwell. Lavas and Soils of the Ha-.vaiian Islacds Ilonolulu, 169.S.

, Reports of tbe Uuwaiiau Experimt-nt Station and Laboratories 18Pi>.

IIoDolula 1896.
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Si Ü2. Fe2 O3 Aio O;: Ca O.

Oorspronkelijke lava.
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Bij het onderzoek van den op plaat II fig. 5, 6 en 7 afgebeelden

lossen rooden grond, op de natuur van het bindmiddel, komt men tot

zeer verrassende resultaten.

Het blijkt namelijk dat in den in fig. 5 afgebeelden mooien grond

het bindmiddel in de meeste conglomeraten ferrireactie geeft en

niet door ammonia wordt aangetast, terwijl de resten van kruimel-

vorming die men nog in den in fig. 7 afgebeelden wortelrotgrond vindt,

geen ferrireactie geven en wel door ammonia worden aangetast.

Inden verschen grond, die voortdurend door sterke aanslibbing in

stand gehouden wordt, berust de kruimelvorraing dus hoofdzakelijk op

de aanwezigheid van ferri-hydroxyde of ferririjke zeolitische silicaten,

maar deze conglomeraten worden blijkbaar op den duur ontleed.

De structuurachteruitgang van dergelijke gronden, wanneer de

slibtoevoer ophoudt, komt dus daarop neer, dat het aantal kruimels

met humusstoffen als bindmiddel niet toeneemt in die mate, waarin

het aantal kruimels met ferrihoudende silicaten (of ferri-hydroxyde)

als bindmiddel afneemt.

Dat is m. i. een duidelijke wenk dat men door vermeerdering

van de humusstoffen in den grond deze structuurachteruitgang

moet kunnen voorkomen.

Wij zullen niet ver van de waarheid af zijn^ wanneer wij aan-

nemen dat de ontleding van de kruimels met ferri als bindmiddel,

hoofdzakelijk berust op reductie en uitspoeling, waarbij het ijzer

in den vorm van oplosbare ferro-verbindingen verdwijnt.

Zeer mooi is dit te zien dadr, waar men tamelijk zuiver lerri-

hydroxyde als bindmiddel heeft, in oerbanken dus.

De oerbanken vormen zich op de grens van de oxydatie- en

reductielaag in den bouwgrond.

Voor de ontleding van de kruimels met ferrisilicaten als bind-

middel is het plausibel een overeenkomstige wijze van ontleding aan

te nemen. In hoeverre misschien nog koolzuur hierbij een rol speelt

is niet a priori te zeggen, i)

Op de tegenstelling tusscben ferro-kruimeivorming en humus-

1) Wel kan er onder omstandigheden op groote schaal vorming van zwavelijzer in den
grond plaats vinden, waaneer er namelijk bij rotting van organische stoffen zwavelwaterstof
vrij komt.

Een deel van het ijzer dat oorspronkelijk de kruimelvorming tot stand bracht, kan ook
op deze wijze onwerkzaam gemaakt worden.

De omzetting vaa ferri-hydroxyde in zwavelgzer en omgekeerd, speelt een groote rol

bij het optreden van de zoogenaamde oxydatie» en reductiekleuren in den bouwgrond. Voor
Onderzoekingen over dergelijke kleurveranderingen kan men met veel succes gebruik maken
Van glazen buizen die met gips volgegoten zijn. Een overgang van de roode oxydatie- in
een zwart blauwe reductiekleur eo omgekeerd onder den invloed van biologische reductie- en
oxydatieprocessen, is hierin zeer gemakkelijk aan te toonen.

Deze onderzoekingen zijn echter nog niet afgesloten.
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kruimelvorming berust voor een aanzienlijk deel de oude contro-

verse omtrent de beteekenis van de humus in den grond.

De landbouwkundigen die volhielden dat de humus in den grond

gunstig werkte op de physische gesteldheid, hebben zich altijd be-

roepen op gronden waar geen aanslibbing plaats vond en consta-

teerden daar verbetering van de physische gesteldheid bij humusver-

meerdering en achteruitgang van de structuur bij humusvermindering.

De landbouwkundigen die de beteekenis van de humus bestre-

deu 1) beriepen zich daarbij steeds op het zeer gei ing humus-

gehalte van de buitengewoon vruchtbare gronden, waar regelmatige

sterke rivierslibtoevoer plaats vond.

Volgens onze onderzoekingen is het plausibel aan te nemen

dat wij in deze uitzonderingsgevallen met kruimelvorming door

ferrisilicaat (of eenige andere oorzaak) te doen hebben. Waar

voldoende kruimelvorming in den grond door ferrisilicaat (of op

eenige andere wijze) tot stand komt, is humus overbodig, waar

dergelijke oorzaken echter achterwege blijven, zooals in het mee-

rendeel der oude cultuurgronden het geval schijnt te zijn, is

de landbouw op humustoevoer tot den grond aangewezen, ten einde

de structuur in stand te houden en eventueel te verbeteren.

Behalve een kruimelvorming door humusstoffen of door ferri-

verbindingen kan inde natuur ook nog op andere wij ze kruimelvor-

ming tot stand komen.

Wanneer wij de kleigronden met korrelstructuur, in water

opschudden en aan deze suspensie wat sterke kaliloog toevoegen,

verkrijgt men een vlokkig neerslag, dat zeer mooie kruimelstruc-

tuur vertoont. De klei coaguleert.

fïet ligt voor de hand aan te nemen dat de oppervlakte van

de kleideeltjes door de sterke loog wordt aangetast; een deel van

het kiezelzuur gaat in oplossing (zooals direct langs chemischen weg

aangetoond kan worden) en de kleideeltjes kleven tezamen door het

aluminium-hydroxyde dat uit het aluminium-silicaat onder de

inwerking van het alkali ontstaat.

Voegt men aan de suspensie wat sterk zuur toe, bijv. zwavel-

zuur of chroomzuur, dan coaguleert de klei ook, en vertoont onder

1^ Knop. Beitrage zur Kentniss der Ackercrden

.

Landwirthschaltliche Versu<ïhsstationcn XVI. 1874.

, Uebor die Bedeutung des Humus.
Landwirthschaftliche Versuchsstationen XV. 1&72.

„ Analysen vom Kilabsatz.

Landwirtlischat'tlicho Versuchsstationen XVU. 1874.

Teïers. Ueber don Mlschiamm.
Ivandwiithscbaftliclie Yersuclisstatiocen lU 18G1.



het microskoop wederom zeer fraaie kruiraelstructuur. In dit geval is

echter geen kiezelzuur aan de oppervlakte van de kleideeltjes onttrok-

ken, maar juist omgekeerd de basis, het aluminium.

De oppervlakte van de kleideeltjes is kleverig geworden door

het dunne laagje kiezelzuur dat achcer bleef bij de ontleding van

het silicaat, onder de inwerking van het sterke zuur.

Zoowel door sterke zuren als door sterke alkaliën, wordt dus de op-

pervlakte van de kleideeltjes zoodanig aangetast dat zij kleverig wordt

en dientengevolge gaat de korrelstructuur in kruimelstructuur over.

Dergelijke veranderingen van de gesteldheid der oppervlakte

der kleideeltjes treden zeer gemakkelijk in, tengevolge van de in-

werking van zeer verschillende reagentia.

Verschillende zouten werken o.a. coaguleerend, (kruimelvormend)

op de kleisuspensie, en het is logisch aan te nemen (en door onder-

zoekingen van VAN Bemmelen ') ook zeer plausibel gemaakt) dat

ook hier tengevolge van de chemische werking dezer zouten een

verandering in de physische gesteldheid van de oppervlakte der

kleideeltjes intreedt.

Het coaguleeren van de klei berust op veranderingen in de

physische gesteldheid van de oppervlakte der kleideeltjes.

Neemt de oppei vlakte van deze deeltjes weer de oorspronkelijke

gesteldheid aan, dan gaat de eens opgetreden kruimelstructuur

weer verloren. Dit zien' wij bijv. wanneer men de klei doet coagu-

leeren door middel van kaliumnitraat of natriumchloride. Worden

deze zouten weer zorgvuldig uitgewasschen, hetzij op een filter of

door voortgezet decanteeren, dan gaat de kruimelstructuur ook

weer in korrelstructuur over.

De zeer gunstige structuur van versch ingepolderde zeeklei-

gronden berust bijna uitsluitend op kruimelvorming, tengevolge van

den grooten rijkdom van dergelijke gronden aan koolzure kalk, (niet

verdeeld in den vorm van schelpjes enz , maar gebonden in de op-

pervlaktelaag van de kleideeltjes).

l)VA)i Beximelex Boilenantersuchungen in den SiedcrlanJen. Landwirtsahaftlische Versuchs»
atatinuen VU . 18GG,

, Do Zusammensetzang des'Meeresscblicks inden neaen Alluvien der Zuiderzee.

, Die Zusamensetzung des vulkanisctien Bodens in Dell, in Malang und de3
Flusstlionbodens in Kembang, weielie fiir Tabakskultur benutzt ^ye^den.

, Ueb'^r die Bestim mung des Wassers, des Humus, des Schwefels, der in den
colloïduleo Silikaten gobundenen Kieselsaüre, des Mangaus u. 9. w. im
Aekerboden.

„ Die Zusammensetzung der Ackererden. nach Anleitung der in den vorigen Abhand-
lungen mitgeteilten Analysen von gewühnüclien und viilkaniscben Thoiiböden.

„ Ueber die Ursaclie der Fruclitbarkeit des Urwaldbodens in Deli und auf Java
für die Tubaks'^ultur und die Abnahme dieser Fruchtbarkeit.

Landwirthschafcliciie Veruschsstationen XXXV H 1890.
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Naarmate deze kalk uitgewasschen wordt, gaat langzamerhand de

structuur van den grond achteruit. Volgens de onderzoekingen van van

Bemmelen verdwijnt in 20 a 25 jaar uit de bouwlaag van nieuw ingepol-

derde zeekleigronden 1% koolzuur aan kalk en magnesia gebonden.

Dergelijke versch ingepolderde zeekleigronden geven gedurende

lange tijden zeer rijke oogsten, zonder bemesting of bij bemesting

uitsluitend met kunstmest.

Op den duur echter naarmate de structuur van de grond tf ge-

volge van het uitwasschen der kalk achteruitgaat, moet voor voldoende

kruimelvorming door humus gezorgd worden en moet men overgaan

tot rationeelen landbouw met stalmest of groene bemesting.

Over dezen achteruitgang van de physische structuur van de zee-

kleigronden vinden wij het een en ander bij Mansiiolt. i)

Nadat er over gesproken is hoe op versch ingepolderde gron-

den dikwijls gedurende 50 a 100 jaar roofbouw wordt gedreven,

maar hoe ten slotte de voorraad bsschikbaar plantenvoedsel toch

uitgeput raakt, zeggen schrijvers het volgende: ,,Mit der verminderten

Fruchtbarkeit geht die Verschlechterung des physischen Zustandes

des Bodens Hand in Hand. Die köstliche Gare der neueren Polder

ist schon langst verloren gegangen, der Boden wird zaher und

undurchlassiger, so stark, dass in den altesten Poldern eine

Art Bodenkrankheit entsteht, die in Ostfriesland und Holland

zucht genannt wird und darin besteht, _das3 der Boden an be-

slimmten Stellen voUstiindig steif und undurchlassig wird und

eine so grosse Wasserkapazitat besitzt, dass die betreffende

Stellen noch tief im Fi ühjahr wegen der grossen Nasse nicht bebaut

werden kunnen. Trocknen diese Stellen im Sommer endlich aus,

dann sind sie steinhart, der Boden erhalt Risse und Spalten und

die Vegetation verdorrt.

In den neu eingedeichten Poldern kommt diese Bodenkrank-

heit nicht vor, auch nicht in den Poldern deren Sandgehalt grösser

ist als 30 bis 40%. Hauptsachlich also in den Poldern, die einen

hohen Thongehalt besitzen und über 100 Jahre alt sind. Doch auch

auszer diesen krankhaften Stellen ist der Boden in diesen alteren

Poldern steif, nasz, ungar und deshalb wenig ertragreich".

D(! grondoorzaak van den achteruitgang van dergelijke zee-

J) L). R. Mansiiolt en A. J. Man.shoi.t. Die Stiokstofferniihrung der landwirtschaft-

liehen Kulturpflanzen. bremen 1895.

Het boelvje is oorspronkelijk in het Hollandscli als antwoord op een prijs-vraag geschreven.

Op de mededeelingen in dit werkje voorkomende omtrent achteruitgang van «Ie structuur

van kleigronden ten gevolge van langdurige bebouwing zonder stalmest, werd ik kort na het

Congres te Soerabaia door den Heer BouBicius opmerkzaam gemaakt.
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kleigronden en van het optreden van de zucht, (die met het

wortelrot een verrassende overeenkomst vertoont) is daarin gelegen

dat, naarmate de kruimelstructuur van den bodem door uitspoeling

van de kalk langzamerhand in korrelstructuur overging, er niet

voor gezorgd werd dat krui meivorming door humusstolTen in de

plaats trad van de kruimelvorming door koolzure kalk.

Verbetering van de grondstructuur der zware kleigronden door

kalkbemesting wordt in Europa vrij veel toegepast, de enkele

proeven die er hier in lodie mede genomen zijn, hebben over het

algemeen geen gunstige resultaten opgeleverd. Toch is, voor zoover

mij bekend, de kalkbemesting in Europa nooit op een dergelijke

wijze tot systeem gemaakt dat men getracht heelt de structuur vnn

den bouwgrond uitsluitend door geregelde kalkbemestingen. zonder

stalmestbemesting. in stand te houden.

Op de basis van de door van Bemmelen verstrekte gegevens,

moest men er ook wel toe komen om een dergelijk systeem a priori

te veroordeelen. Er zou dan toch geregeld zooveel kalk toegevoegd

moeten worden als er door uitspoeling verloren ging.

1% CaC03 in de '25 jaar uit de bouwlaag vertegenwoordigt

(dikte van de bouwlaag op l d. M. volume gewicht van den grond

op 2*1., getaxeerd) 1000 kilo koolzure kalk per jaar en per Hectare.

Een eigenaardige methode van structuurverbetering van den

grond wordt af en toe in Engeland toegepast, wij bedoelen het

kleibranden. ^) Vooral in vroeger tijd, omstreeks 50 y^ar geleden, is

hiervoor zeer veel propaganda gemaakt, o. a. door Beatson.

De klei wordt of in daarvoor geconstrueerde ovens of in met

grond gedekte houtstapels, op de wijze van houtskoolmijten, aan

een zachte gloeiing blootgesteld.

Het komt hierbij vooral aan op Je juiste regeling der temperatuur,

bij te hooge temperatuur wordt de gebrande klei steenhard, bij te

lage temperatuur droogt zij alleen maar sterk uit. Wanneer matig

vochtige klei op de juiste temperatuur wordt gebranl, moet zij tot

eene los^e poederachtige stof worden, die als zoodanig dan uitge-

strooid worden kan.

Dat het bij dit kleibranden ook speciaal er op aan komt om
kruimelvorming tot stand te brengen, blijkt onmiddelijk wanneer

wij dit kleibranden in het klein zelve op een platinablikje in een

spiritusvlam gaan toepassen.

1) VAS Hall. Hei klei- of leeaibranden.
Tijdschrift Toor Sgverheid in >'ederl.-Indië 1855.
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De kleideeltjes bakken tot kruimels tezamen.

Volgens de voorstanders van het S3'steem kon door ééne zware

bemesting met gebrande klei de structuur van den grond wel voor

een tijd van acht jaar verbeterd worden.

De methode schijnt later meer in onbruik geraakt te zijn, ver-

moedelijk toen met de toename van de bevolking in Engeland

de met bosch bedekte oppervlakte verminderde en het brandhout

in prijs steeg.

Met het oog op de prijzen van brandstoffen in Indië zou het

kleibranden hier vermoedelijk ook geen rentabele methode van

grondverbetering zijn.

Wij zien dus hoe op zeer verschillende wijze eene kruimelstruc-

tuur van den bouwgrond tot stand kan komen: humusstoffcn, ferri-

hydroxyde of ferririjke silicaten als bindmiddel, tezamenkleven der

kleideeltjes door chemisch-phytische veranderingen in de opper-

vlakte onder den inwerking van calciumcarbonaat, tezamenbakken

der kleideeltjes onder den invloed van hoogere temperatuur; door al

deze middelen kan eene gunstige structuur van den bouwgrond

tot stand komen

.

Een bouwgrond, die oorspronkelijk eene gunstige kruimelsluc-

tuur vertoont, gaat gtnvoonhjk langzamerhand in structuur achteruit,

wanneer er geen zorg voor instandhouding van de structuur wordt

gedragen, i)

Het snelste schijnt de structuur die op de aanwezigheid van

ferrihydroxyde of ferririjke silicaten berust, te verdwijnen.

Wanneer een bouwgrond, die in hoofdzaak ferrikruirnelstructuur

vertoont, niet voortdurend slibtoevoer krijgt, schijnt onder het

op onze rietgronden vigeerende landbouwsysteera soms reeds na

acht jaar de kruimelstructuur geheel en al verdwenen te zijn.

Een kruimelstructuur, die op de aanwezigheid van humusstolfen

berust, houdt het langer uit, wij komen later op deze kwestie uit-

voerig terug (hoofdstuk IV, V en VI), maar kunnen voorloopig wel

aannemen, dat een mooie kruimelstructuur die op de aanwezigheid

van humusstoffen berust, onder de tegenwoordig op onze rietgron-

den heerschende landbouwtoestanden, eerst na 15 a 25 janr geheel

verdwenen zal zijn.

1) Vergelijk hierover o.a ook:
Hoppe. Ueber Veriioderunsen des WaMbodens durch Abhnlzunj?. Centralblalt f. d.

gftsammto Forstwezen. ^Vien 1898.

RAM4>fM. Die Eiuwirkung der Sticuentiiahmo auf Lebmböden. Zoltscbrift f. Forst und
Jagdwezen 1890.



Het langste houdt het uit de structuur, die ontstaat tencevolee

van het coaguleeren van de klei onder de inwerking van calcium-

carbonaat. Wij hebben hier op Java echter bij de rietcultuur

nergens met versch ingepolderde zeekieigronden te doen, zoodat

deze koolzure kalkstructuur ^) voor ons slechts van ondergeschild

belang is.

Wij hebben hier op Java in hoofdzaak rekening te houden met

kruimelstructuur tengevolge van de aanwezigheid van humusstoffen

en met kruimelstructuur tengevolge van de aanwezigheid van ferri-

hydroxyde of ferri-silicaten.

Eene gunstige structuur die het gevolg is van de aanwezigheid

van ferri-hydroxyde of ferririjke silicaten als bindmiddel kunnen

wij niet door maatregelen van landbouwkundigen aard te voorschijn

roepen. In die gevallen waar, dank zij den irrigatie-toestand, een

dergelijke structuur aanwezig is en in stand gehouden wordt, zijn

wij van de zorg voor de grondstructuur ^rij wel ontheven. In alle

andere gevallen is het noodig te zorgen voor eene humusstructuur

en moet m. i. in het heerschende landbouwsysteem op instand-

houding en vermeerdering van het humusgehalte gewerkt worden,

zooals dit trouwens reeds herhaaldelijk 2) jn het licht is gesteld.

Aan het slot van deze onderzoekingen over grondstructuur zal

het misschien niet overbodig zija er even aan te herinneren dat

de grondstructuur, zooals die voor microskopisch onderzoek toe-

1) l>e werking van de koolzure kalk op de structuur is nog niet geheel (.pgehelderd,

zooveel echter staat wel vast dat zij beiust op een wisselwerking tiisschen koolzure kalk en
verweringsproducien van silicaten. In hoeverre wij hier te doen hebben met een inwerking
van de koolzure kalk op de zeolitische silicaten of misschien met een neerslaan van zich in

oplossing bevindend vtij kiezelzuur door de kalk, is nrg niet bekend.
De aanwezishuid van koolzure kalk in den grond is op zichzelve beschouwd nog geen

waarborg voor eene gunstige structuur. Gronden die ontstaan zijn door de af£etting van kalk-
slib uit zout water, kunnen eene zeer ongunstige structuur hebben, eene enkele maal Jieb ik

wortelrot geconstateerd op gronden die zooveel fijn verdeeld calciumcarbonaat beyatten, dat zij

met zuren opbruisten.
Js de koolzure kalk grof verdeeld in den vorm van schelp- en koraalfragmenten, dan is

er van een invloed op de structuur heelemaal geen kwestie. In vele woiteirotgronden komen
aanzienlijke hoeveelheden schelpen en koraal voor.

liij de zuivering van het molensap met kalk worden niet alleen verschillende organische
stoffen maar ook do bleideeltjes neergeslagen, hier hebben wij feitelijk overeenkomstige om-
standigheden als waaronder zich in zee de zeeklei afzet.

Het filtervuil oefent dan ook een zeer gunstige werking uit op de structuur van den
bouwgrond en bemesting met filtervuil wordt bijv. in Djocja nog al eens toegepast.

Het is ook niet ui*:gesloten dat men bij rationeele toepassing van kalkbemesUng beter

resultaten verkrijgen zoude dan tot nu toe hier in Indië verkregen zijn, (proeven met kalk-
bemesting staan oofe op het programaaa vo3r de veldproeven in dit jaar aan het proef^tation
Kagok te nemen); dat wij echter in geregelde kalkbemesting een middel zouden liebben dat

op z-er sroofe sc'.iaal toegepast, al onze iietf;rouden zoo noodig in goeien structuurtoestand
Züude kunnen houden, en dus de humustocTOer zoude kunnen vervangen, komt mij niet waar-
schijnlijk voor.

Een bepaling van het kalkselialte in de grond geeft nog gcene directe aanwijzingen
omtrent het als of niet eanwezig zijn van koolzure kalkstructuur. Er moet hiertiij rekening
gehouden worden, zoowel met de eventueele aanwezigheid van koolzure kalk in schel()frag-

menten enz., als met de eventueele aanwezigheid van kalk in nog niet verweerde silicaten.

2) bijv, reeds 40 jaar geleien door Fro.mbero. Verslag van de uitkomsten vim een ver-

gelijkend chemisch onderzoek van twee suikerrietgronden. Natuurkundig Tijdschrift XVII, 1859.
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gankelijk is, wel een zeer belangrijke rol speelt bij het optreden

van groeistagtiaties en het ontijdig afsterven, echter niet de eenigste

factor is die hierover beslist.

De eischen die door verschillende planten aan de grondstructuur

gesteld worden zijn zeer verschillend, zoo stellen bijv. groenten en

vele sierplanten in dit opzicht zeer hooge eischen, terwijl andere

planten ook op gronden met slechte structuur zeer goed slagen kunnen.

Van de verschillende riet variëteiten stellen Loelhers, geel

Baljan, Maniok en Mmilla de hoogste eischen, ook Fidji en G. Z. 100

zijn tamelijk gevoelig. Import Cheribon stelt minder hooge eischen

dan generalie. Weinig gevoelig voor grondstructuur-invloeden zijn

Djamprok en cenige nieuwe zaadrietvariëteiten.

Behalve echter de kwestie van variëteit en eventueel herkomst

en groeikracht van de bibit leggen vele andere factoren gewicht in

de schaal. Op een grond die onder het microskoop gezien een minder

mooie maar niet buitengewoon slechte structuur vertoont, zal onder

gunstige omstandigheden —goede grondbevverking, vroeg en diep

planten, goede drainage in den Westmoesson en zoo noodig vol-

doende irrigatie in den Oostmoesson, behoorlijke bemesting — nog

geen kwestie zijn van ontijdig afsterven en kunnen misschien nog

zeer mooie producties worden gemaakt, terwijl onder ongunstige

onstandigheden op een grond met geheel overeenkomstige structuur

het wortelrot misschien in zeer hevige mate optreden kan.

De kwestie komt daarop neer, dat de microskopische structuur

wel de belangrijkste maar niet de eenigste factor is, die over de

physische gesteldheid van den grond beslist.

Door goede rationeele bewerking, waarbij vooral intensief

uitdrogen een rol speelt, kan men een grond met slechte structuur

toch nog wel in goede physische gesteldheid brengen, en een grond

met mooie structuur die slecht en onvoldoende bewerkt is, zal in

den regel een ongunstige physische gesteldheid hebben.

Een grond met slechte structuur eischt echter zorgvuldiger

bewerking en de eenmaal verkregen gunstige physische gesteldheid

gaat er veel eerder verloren dan op een grond met goede structuur

het geval is.

Zijn dus de overige omstandigheden gelijk, dan zijn ook de

gronden met betere structuur steeds in het voordeel. Dit komt

vooral uit wanneer de omstandigheden waaronder gewerkt wordt

betrekkelijk ongunstig zijn, de structuur kan dan zelfs zeer veel

gewicht in de schaal leggen.



HOOFDSTL'K K.

MisYormingen die aan den rietwortel optreden, tengerolge

Tan niechauisehe inrloeilen yan den bouwgrond.

(Met 3 platen en i tekstfiguren).

Meer dan veertig jaar geleden werd er reeds door Sachs op-

merkzaam op gemaakt, dat studiën over het wortelstelsel der cul-

tuurplanten in den kring der onderzoekingen der proefstations een

rol behoorden te spelen. Op dat tijdstip ^) was omtrent de pbysio-

logie van den vrortel nog slechts zeer weinig bekend, iets wat niet

verwonderlijk is, wanneer men bedenkt op hoeveel moeilijkheden

men stuit wanneer men nauwkeurige waarnemingen en proefnemingen

aan lovende en normaal groeiende wortels verrichten wil.

Deze uitspraak van veertig jaar geleden kunnen wij tegenwoordig

nog volkomen beamen en niet alleen op de physiologie in

engeren zin maar ook op de pathologie van den wortel toepasselijk

verklaren.

Zoowel de kennis van de physiologie als van de pathologie

van den wortel is voor den praktischen landbouw van overwegend

belang en toch is, tengevolge van de groote moeilijkheden, die men
bij onderzoekingen op dit gebied ondervindt, hierover nog slechts

betrekkelijk weinig bekend.

Speciale onderzoekingen over de physiologie van den rietwortel

zijn tot nu toe nog niet verricht en de pathologische onderzoekingen

op dit gebied hebben zich in hoofdzaak beperkt tot de (zuiver

raycologische) studie van enkele schimmels die aan networtels ge-

vonden werden.

In mijn voordracht over de waterverzorging van de rietplant

in 19J0 op het Congres te Semarang gehouden, werd reeds gewezen

op de eigenaardige misvormingen die de wartels van de aan wortel-

rot lijdende planten vertoonen en werd getracht deze misvormingen

door afbeeldingen nader te karakteriseeren.

„Wanneer wij de wortels van de zieke planten, hetzij van een

) Sachs in Lan jwirsthsobafdichs Versachsscatioaen II. 1860. blz. 1 ,.d4sz Eeraleldie
Thatiofheit d.eser Aistalt^-n ('Ier Versnch^stationen) 3o vielfach &<•{ phys'ologische oder che>.

niische Behandlun?- der Wurzeln arg<:wie«en isf, w-ihrend andererseits eerade die Physiologie
der Wurze'.n zu den lückmhaftesten Theilen ur.serer VVisfenschaft crehört, eln Mao^rl. der
nicht überra«chen darf. wenn man bedenkt, welohe ofi beinare unüberwindliche Schwierig-
keiten der sicheren Beobachtung und dem Experimentiren mit lebendigen nnd normal thatigen
Wurzeln s'ch ent?egen stellen"'.
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rietplant van Olean of uit het Kendal'sche of van Pekalongan, of

een maïsplant van de een of andere herkomst onderzoeken, vinden

wij steeds een karakteristiek ziektebeeld.

De wortel is als het ware aangevreten, er zijn gaten in, vooral

dikwijls dicht bij den top. De wortelharen vrrtoonen in de omgeving

van deze gaten een eigenaardige deformatie: zij zijn kort, ver-

wrongen, soms vertakt en vertocnen een abnormaal dikken wand.

Het is vooral het groeipunt van de dikke wiirtels dat aangetast

wordt, in de tweede plaats komen de dunnere zij wortels,

In het algemeen vormt de plant, zoodra de groei in het groei-

punt belemmerd wordt, talrijke takken, bij den rietstengel, die

aangetast is door topbcorder of toprot, loopen bijv. de oogen

uit. Zoo vormt ook de wortel, wanneer het groeipunt gedesorga-

niseerd wordt, nieuwe zijtakken, en wanneer deze telkens weer

aangetast worden komen de eigenaardige w^ortelvertakkingen tot

stand, die voor het wortelrot karakteiistiek zijn."

Door deze korte beschrijving van het ziektebeeld trachtte ik

toan het wortelrot te karakteriseeren en ter kenschetsing van de

ziekte zoude ik ook nu niet veel meer aan deze diagnose kunnen

toevoegen. In de oorzaken van het ontstaan dezer misvormingen

had ik toen echter nog geen helder inzicht ^) wat vooral daaraan

lag, dat ik toen geen materiaal in het voor onderzoek geschiktste

stadium tot mijne dispositie gehad had.

Verreweg het meeste riet toch, dat men als aan w'ortelrot lij-

dende onder de oogen bekomt, is reeds bijna geheel verdroogd en het

geheele wortelstelsel is reeds afgestorven en dikwijls ten deele be-

be.-:chimmeld, ton deele verrot. Het gunstigste tijdstip voor het

onderzoek omtrent het ontstaan der bewuste misvormingoj is dan reeds

lang voorbij. Onderzoekt men echter het wortelstelsel van het aan

wortelrot lijdende riet in het midden van den Westmcesson, dan

kunnen wij zonder moeite de wijze van ontstaan der bewuste mis-

vormingen vervolgen. Ilecli men eens aan geschikt materiaal het

optreden der misvoi mingen vervolgd, dan kost het geen moeite om
ook voor mateiiaal dat op een ongunstig tijdstip verzameld weid,

dezelfde wijze van ontstaan der misvormingen aan te toonen.

1) Dat wij hier iiiet niet pelie g'ewono besclitdiging vnn infectieuscn aard te doen liailden,

was toen reeds volkouien duidelijk en er werd leeds in d-i jïPiioemiie voordracht door mij op

gewezen dat het -wortelrot aan den grond l.echt, dal een zieke plant tijdig overgeplant noggezonde
stokken voortbrengen kan, dat de wortel» Van den zieken stok dus in dit geval de wortels van

den gezonden stok niet infecteeren.

'i'en tijde dat ik de bewuste voordracht schreef vermoedde ik, (zooals achteraf blijkt ten on-

rechte) dat wij te doen hadden met gewone, algemeen verbreide, saprophyto };rondbacteriën

die onder bepaalde condities parasitair gingen optreden; dus een analogen rol vervulden als de

boterzuurbacteriën bij de bacteriosis.
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Om nu te weten wat wij met den naam misvorming mogen

aanduiden, moeten wij eerst weten lioe de normale wortel er

uitziet.

Wanneer men onder gelijke condities riet kweekt in krandjangs

waarvan enkele gevuld zijn met een grond die een physisch zeer

mooie structuur vertoont, andere met metselzand en enkele met een

typischen wortelrotgrond, dan kan men op verschillende lijden het

wortelstelsel van dergelijke planten onderzoeken.

Blijkt het nu dat ei' zich opvallende verschillen vertoor.en in

den bouw van het wortelstelsel in de krandjangs met verschillende

grondsoorten, dan is het aan geen twijfel onderhevig dat deze

verschillen een gevolg zijn van het verschil in de grondgesteldheid.

Bij dergelijke krandjangcultiiren heeft men dikwijls, vooral

bij de krandjangs met zand en met lossen grond, veel last ervan

dat de grond bij h.et gieten weggespoeld wordt, Dit is gemakkelijk

te verhelpen door binnen in de krandjang eene laag kadjangmatten

aan te brengen, op de wijze zooals dit in suikei krandjangs

geschiedt.

Men kan deze kadjangmatten ook buiten om de krandjangs

heen binden, (bij onze krandjangculturen in Probolinggo hadden

\vij deze methode gevolgd) dit is echter niet aan te raden, omdat

dan talrijke wortels zich ontwikkelen in de vochtige, niet of slechts

ten deele met grond gevulde tusschenruimten tusschen kadjang-

mat en krandjang, zoodat men op deze wijze een eenigermate ab-

normaal ontwikkeld wortelsysteom verkriigt. Bovendien rotten

de krandjangs veel eerder wanneer zij direct met den vochtigen

grond in aanraking zijn, dan wanneer zij nog door eene laag

kadjangmatten van den grond zijn gescheiden.

Het eerste wat ons opvalt wanneer wij het wortelstelsel van

dergelijke krandjangculturen op een leeftijd van 4 a 5 maanden

onderzoeken, is het kort blijven van de wortels ia de krandjangs

met wortelrotgrond.

Bij de krandjangculturen in Probolinggo was dit verschijnsel

niet zoo duidelijk tengevolge van de zoo even besproken minder

juiste wijze van inrichting der krandjungs. Da enkele wortels in de

krandjangs met wortelrotgrond, die hier de wand der krandjang

bereikt hadden, waren hier doorheen gegroeid en hadden zich in

de tusschenruimten tusschen de bamboe en de kadjangmat

sterk uitgebreid, zoodat de planten zelfs hoofdzakelijk op deze wortels

schenen te leven. Buitengewoon duidelijk trad echter het vei schijnsel
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op bij nieuwe krandjangculturen, die aan het proefstation Kogoli in

Augustus en September lUOl werden aangezet en in Januari en Fe-

bruari van het loopende jaar werden onderzocht

Als type van een grond met zeer mooie physische structuur

werd hier genomen den grond uit den in het jaar 1901 door het proef-

station beplanten proeftuin, (in het vorige hoofdstuk besproken en

afgebeeld) een zavelachtigen kleigrond met typische ferri-structuur,

waar nog nooit riet op gestaan had. Als type van een grond met
zeer slechte physische structuur werd genomen zwaren kleigrond

van wortelrotplekken op de onderneming Kaliwoengoe Kendal. Wij

hebben hier met reeds zeer lang in cultuur zijnde zware kleigronden

(vermoedelijk oorspronkelijk zeeklei) te doen. Ter vergelijking waren

er ook nog krandjangs met grof zand.

Het bleek nu dat de wortels in de krandjangs met wortelrot-

grond over het algemeen gesn grooter lengte bereikt hadden dan 1 a

2 d.M. terwijl de wortels in de krandjangs met proeftuingrond

en met zand meerendeels eene lengte van meer dan 5 d.M,

bereikten.

De wortels van het riet in de wortelrotkrandjangs bleven alle

besloten in een grondvolume van hoogstens 10 d.M^., terwijl de

wortels van het riet in de krandjangs met zand en proeftuingrond

door de geheele krandjang heengegroeid waren en dus over een

volume grond van omstreeks 60 d.M^. beschikken konden. Bij do

wortelrotplanten was het zeer opvallend, dat de het eerstgevormde

wortels, dus die van de bibit en de onderste wortels van den stok

langer en beter ontwikkeld waren dan de wortels die hooger op

aan den stok ontstaan waren. Deze eerstgevormde wortels hadden

zich blijkbaar gevormd in de eerste drie a vier weken na het plan-

ten, dus voordat de grond m de wortelrotkrandjangs zich gezet

had. In de krandjangs met proeftuingrond en zand was een der-

gelijke tegenstelling niet waar te nemen.

Dit feit, dat de wortels op wortelrotgrcnd veel korter blijven

dan op gezonden grond, kan men ook in de aanplant gemakkelijk

constateeren.

Wij zijn zeker niet ver van de waarheid af, wanneer wij aan-

nemen, dat op gronden met werkelijk mooie physische structuur

de rietwortels gemiddeld omstreeks driemaal zoo lang worden als

op de gronden waar het riet in hevige mate van wortelrot te lijden

heeft. De wortels dringen daarbij naar beneden toe zeker minstens

tweemaal zoo diep in den grond in, zoodat \\ij ons zeker niet aan
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overdrijving schuldig maken, wanneer wij aannemen, dat op gronden

met werlielijk mooie structuur het grondvolume waarover de riet-

plant beschikt, cmstreeKS achttien (3X3X2) maal grooter is dan

op de gronden met buitengewoon slechte structuur.

Voorloopig nog afgezien van de (in het volgende Hoofdstuk

te bespreken) kwesties, de doorlatendheid van de bouwgrond

betreffende, hebben wij ook in dit kleinere volume waarover

de wortels beschikken, een van de oorzaken te zoeken waarom

het riet op de wortelrotgronden zoo spoedig van de droogte te

lijden heeft.

Wanneer een rietplaat op een grond met werkelijk mooie

structuur over een grondvolume van omstreekt 300 d.M^ beschikt,

zal zij op een typische wortelrotgrond misschien over een grond-

volume van •20d.M''. kunnen beschikken.

"Wanneer wij nu zouden willen taxeeren hoe lang (afgezien van

nieuwen watertoevoer uit den ondergrond) twee verschillende planten

onder de-ze verschillende condities in het leven zouden kunnen

blijven rcet bet water dat zich in het grondvolume bevindt waar-

mede de wortels in contact zijn, dan kunnen wij voor de basis

van eene berekening uitgaan van getallen zooals die indertijd door

mij in de voordracht over de water verzorging van de rietplant

werden opgegeven.

Wij nemen dus aan dat bij het ophouden van den Westmoesson

de grond in beide gevallen omstreeks 40% (volume percenten)

water bevat en dat de levende plant hiervan ^!a dus 30yo opnemen

kan, dan heeft de eene plant 00 Liter water ter beschikking eu de

andere 6 Liter water.

Taxeeren wij de verdamping van het zwaar uitgestoelde en rijk

bebladerde riet op den grond met de mooie structuur op 3 L. en

die van het minder uitgestoelde en niet zoo dicht bebladerde riet

op den typiscben wortelrotgrond op 1 L. per dag en per stoel, dan

zou toch het riet op den grond met de mooie physische structuur het

30 dagen uithouden eer het verdrogingsverschijnselen begint te ver-

toonen, terwijl bij het riet op den wortelrotgrond deze zich reeds na

zes dagen openbaren.

Wij hebben hierbij geene rekening gehouden met nieuwe water-

toevoer uit den ondergrond, in de praktijk zijn dan ook deze tijden

iets anders en wel 2 a 3 maanden voor de gronden met buiten-

gewoon mooie, en S a 10 dagen vcor de gronden met buitengewoon

slechte structuur.
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Dit kort blijven van de wortels ^) is echter slechts eene

van de eigenaardigheden, die zich aan het wortelstclsel van

de op wortelrotgrond gegroeide planten voordoen, en aange-

zien er nog talrijke andere factoren dan de structuur van den grond op

de lengte van de wortels invloed uitoefenen, is dit kort blijven

van de wortels minder geschikt om er een wortelrot-diagnose op te

baseeren.

Veel karakteristieker zijn de reeds herhaaldelijk vermelde

gaten, die in de wortels vooral in de nabijheid van het groeipunt

der dikke wortels ,,ingevreten" worden.

Door nader onderzoek is het mij gelukt aan te toonen, dat

deze gaten slechts een enkel type vertegenwoordigen van een

geheele reeks misvormingen, die hoofdzakelijk aan de dikke

wortels optreden als onmiddelijk gevolg van den zeer grooten

weerstand, dien de wortel bij het indringen in den wortelrotgrond

ondervindt.

Door eenige schema's heb ik getracht het ontstaan van enkele

dezer misvormigen te verduidelijken.

In deze schema's (tekstfiguur 1 a, 6 en c — 2a en h — 3a

en & — 4 rt en h.) zijn schematische doorsneden door worteltoppen af-

gebeeld en is met verschillende tint aangegeven: i het wortei-

mutsje, 2 het nog in celdeeling verkeerende meristeem van het groei-

punt, o de zune waar in hoofdzaak de celstrekking plaats vindt, 4

het reeds uitgegroeide gedeelte van den wortel.

De wortels volgen in het algemeen bij het indringen in den

grond voor zoover mogelijk de reeds aanwezige kanalen, bijv.

gangen door de werkzaamheid van regenwormen gevormd, gangen

die ontstaan zijn door het wegrotten van de wortels van een

vorif7 n-ewas. -) of, wat vooral voor de dunnere wortels in den

bovengrond een groote rol speelt, de ruimten die zich bevinden tus-

1) Het is niet onmogelijk dat de slechte groei van hot riet, speciaal de in den loop van

den Westmoesson optredende groeistagnatios op de wortelrolgrondea niet alleen indirect gevolg

zijn van de slechte ontwikkeling van het wortelstelsel (onvoldoecde waterverzorging, onvol-

doende voeding) maar er ook op een nog niet nader te definieeren wijze direct mede samen-

Laogen.
Door Kny werd voor enkele gevallen een eigeneardige correlatie tusschen den gioei

van wortels en stengels aangetoond.

Vero-, Kny. On Correlation in the Growth of Eoots and Shoots. (Second Foper).

Se-iaraat afdruk uit de AnnaU of Botany. december 1'JOl, en de hier aangehaalde

Uteratuur.
, , , . , . ...

2) Door SciiüLTZ Lupitz werd aangetoond dat de gunstige werking van sommige legummo'

sen al3 voorvrucht voor granen ten deele daarop berust, dit djor de diep wortelende legumi-

noien voorvrucht in don ondergrond een si'oot aantal fijne kanaaltjes gevormd worden .
De

wortels van het graangewas volgen teu deele deze kanaaltjes en kunnen zoo dieper in den

grond indringen dan htt geval zoudo zijn, wanuejr de voorvrucht geen diepgaand worlelsyS'-

tpemhad.
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schen de teugevülge van de grondbewerkingeu betrekkelijk los op

elkander gestapelde aardkluitjes. ')

Waar de wortel tegen het een of andere gronddeellje stuit.

tracht hij dit op zijde te dringen, teneinde in de oorspronlelijke

richting -) verder te groeien. Kan het weerstandbiedende grond-

deeltje niet op zijde gedrongen worden, dan zal meestal de wortel

zich zijwaarts afbuigen en trachten om het deeltje dat weerstand

bjod heen te groeien.

Een grond met goede physische gesteldheid biedt aan dit indringen

van den wortel weiLÏg weerstand, zocdat in gevallen, waar de wortel niet

in de oorspronkelijke richting verder groeien kan, de worteltop al-

tijd wel zijdelings een uitweg vindt. Dit wordt anders in gronden met

slechte physische gesteldheid hier komt het telkens voor, dat de wortel

tegen gronddeeltjes stuit, die niet op zijde gedrongen worden kun-

nen, terwijl een zijdelingsche uitwijken van den worteltop ook door een

te grooten weerstand verhinderd wordt.

In dergelijke gevallen wordt het deeltje, dat niet op zijde ge-

schoven worden kan, als het ware in den wortel ingedrukt, zooals

men een zandkorrel of steentje in eene plastische massa, stopverf

bijv. indrukken kan.

Er doen zich hierbij nu zeer verschillende gevallea voor, het

eenvoudigst geval is het schematisch in fig. 1 a, b en c, weerge-

gevene.

Het gronddeeltje dat in lig. 1 nog niet door den groeienden

worteltop bereikt is, stellen wij ons als onwrikbaar gefixeerd voor.

In fig. i by is de groeiende worteltop er mee in aanraking ge-

komen, in fig. 1 c, zien wij hoe de groeiende top na het passeeren

van deze hindernis bijna onmiddellijk weer de oorspronkelijke ge-

stalte aanneemt. Er is in den wortel een korte groeve of gat

1) Voor zoover mij bekecd werd hierop bet eerst door Sachs in de hierboven reeds gecii

teerde verhacdeling opmerkzaam gemaakt.
,Zucachst dracgt sich Dun die Frage anf. auf weiche "Weise die Wurzeloberflachen dem

Boden s»in hygroskopisch zurückgehaltenes Wasser entziehen. Weun man Pflanzen in mit lo-

ckerer Erde gefüUten glüsernen Gefagsen wachsen lasit, so ist es leic.it zu beobachien, -wie

die lebendigen Wurzelo, den Eoden durchziehen. Man bemerkt an den Wurzeln, welche
zwisehen der Wand des Glases and dem lioden hiuabwachseD, dass sie diesen nur an wenigcn
Stellen berührec; die Codentheile sind durch unzahlige grosze und kleine Zwischenrafim?

getrennt, darch welche die Wnrzein hicdurchwachseD: in deo groszen Lücten sicd cie Wur-
lelbaare immer am langsten. Diese Lücken im Bodea sind immer mit Luft gefüllt, ausgenom»
men die wenigen Augenblicke, wo das aufgegossene Wasser durchstiömt um unten Uurchzu»
laufen. Mit Ausnahmo di?ses Moments be.nerkt men in dem vegetationsfahigea Boden kein

Wasser, nur die dunkle Farbe desselben zeigt an, das3 er feucht ist.

2) Vergelijk over da richting, die door de hoofJ» en zijwortels gevolgd wcrdt, de van
zuiver physiologische (niet landbouwkundige) gezich spanten uitgaande onderzoe Wingen van
Sacus. Cz*rEK: Schober. enz.

CZAFEK in Pringsheima Jahrbücher XXXII. He't 2 lS9ScnXXXV. Heft 2 1900.

ECHOBES in Botaniscbe Zeitung 189S, Ileft 1.
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ontstaan; het gronddeeltje dat de vorming van deze groeve veroor-

Ficj. i.

Ing. ^.

zaakte, ligt in het naar den oorsprong van den wortel gekeerde

(het basale) uiteinde van deze groeve.

Een ander ge-

val is in fig. 2, a

en 6 schematisch

voorgesteld, het

gronddeeltje kon

ook hier door

hetwortelmuts-

je dat er het

eerst mede in

aanraking kwam niet op zijde gedrongen worden; het dringt

door het wortelmutsje heen en eenigszins in het groeipunt in.

Het turgescente weefsel van het groeipuntraeristeem biedt

echter aan een indringen van het gronddeeltje meer weerstand dan

het wortelmutsje deed, zoodat het gronddeeltje nu verschoven

wordt en bij het verder groeien van den worteltop mede wordt geno-

men, liet wortelmutsje sluit zich weer geheel om een dergelijk

gronddeeltje heen, en dit blijft zoo binnen in het weefsel van het groei-

punt ingesloten. Het gronddeeltje dat halverwege in het meristeem is

ingesloten, werkt storend op den groei en veroorzaakt het ontstaan

van eene lange groeve op den wortel. Eene dergelijke groeve begint

daar waar het gronddeeltje oorspronkelijk lag en strekt zich tot het

groeipunt uit.
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Fi'j

Het schijnt te kQuaen voorkomen, dat ten slotte het gronddeeltje

toch weer door groeiprocessen in het meristeem naar buiten wordt

gedrongen, zoodat dan de groeve zich wel over een zekeren afstand,

maar niet tot aan het groeipunt uitstrekt. In dit geval vinden wij

dus het deeltje dat tot de vorming der groeve aanleiding gaf, in het

van den oorsprong van den wortel afgekeerde (het apicale) uiteinde

van de groeve.

Een derde geval is in fig. 3 a en b afgebeeld.

Hier is zoo-

als in het in fig.

1 veronderstel-

de geval, het

gronddeeltje on-

wrikbaar, het is

echter zoo groot

dat het groei-

punt, wanneer

het na het pas-

seeren van deze hindernis, weder de normale gestalte aanneemt,

niet weder de normale afmeting verkrijgt. De resten van het

meristeem der oorspronkelijke wortels vormen zich tot een nor-

maal meristeem van eenen dunneren wortel, die dan (wanneer er

zich geen nieuwe storingen voordoen) normaal verder groeien kan.

Er ontstaat dus een korte groeve of gat, ongeveer als in fig.

1, maar veel dieper en de wortel wordt hier plotseling aanmerke-

lijk dunner. Het gronddeeltje dat de storing veroorzaakte ligt,

zooa!s ook bij het in fig. 1 veronderstelde geval, in het naar den

oorsprong van den wortel gekeerde (het basale) uiteinde der groeve.

In het vierde in fig. 4 a en b voorgestelde geval is het deeltje

dat weerstand

bood ook be-

trekkelijk groot

en de wortel

groeit er cen-

traal tegenaan,

het meristeem

neemt, nadat

het deeltje er

binnengedrongen is, niet weder de oorspronkelijke gestalte aan, de

groei van den wortel is gestuit, de cellen van het meristeem deelen zich

Fij. 4.

b.
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niet meer maar strekken zicVi — zoo mogelijk — nog een weinig

en verliezen daarmede ten slotte hun meristematisch karakter:

Deze in de scliema's voorgestelde gevallen doen zich in gron-

den met slechte physische gesteldheid herhaaldelijk, hijna aan allo

dikke wortels voor, in verschillende combinaties en met verschil-

lende complicaties.

Zoo heeft men als zeer belangrijke complicatie de vorming

van zijwortels. ledere storing in het vegetatiepunt van den wortel

geeft (zooals reeds in de voordracht over de waterverzorging van

de rietplant vermeld werd) aanleiding tot de vorming van zijwor-

tels, die dan basaal (dus aan de naar den oorsprong van den wortel

gekeerde zijde der storing) optreden.

Zoowel het verschijnsel, dat het groeipunt van den wortel na

eene verwonding' weer den oorspronkelijken vorm aanneemt, zich

regenereert, *) als de vorming van zijwortels als onmiddellijk ge-

volg van verwondingen, kan men experimenteel gemakkelijk

vervolgen.

Van de vorming van zijwortels als onmiddellijk gevolg van

verwondingen geven lig. 19, 20 en 21 een denkbeeld.

Deze figuren hebben wel is waar geene betrekking op riet-

wortels maar op den kiemwortel van de erwt, die experimenteel ver-

wond werd door afsnijden van den top, onmiddelijk onder het me-

risteem van het groeipunt.

In fig. 20 ziet men hoe reeds 24 uur na het aanbrengen van

de verwonding als eerste reactie strekking en enkele deelingen in

de buitenste schorscellen en in de cellen van den centraalcylinder

opgetreden zijn. De wondvlakte wordt op deze wijze min of meer

overwelfd.

In fig. 21 ziet men ho8 3 X 24 uur na het aanbrengen van

de verwonding de wondvlakte gedeeltelijk overwelfd is en hoe er

reeds een krans van zijwortels, onmiddellijk onder de wondvlakte

is aangelegd. Van dezen krans van zijwortels zijn er in het

praeparaat in kwestie twee getroffen. ^

Regeneratie van het groeipunt zelve geschiedt hier niet, deze

*) De gronte verliandeling van Lopriouk over „Rcgeneration g-e^paltener Wurzer' is fot

mijne spijt hier niet tot niijue liispositie, voor zoover ik mij lierinner wordt er hierin

echter geene melding gemaakt van dergelijke (ook onder het begrip regeneratie vallende)

misvormingen als door mij voor rietworteh onderzocht.

Enkelo jaren geleden werden door mij eenige, niet gepubliceerde, experlinenteele onder-

zoekingen over regeneratie en over de vorra-ng van njeuwe zijwortels bij verwondinjen van

liet wortelgroeipunt verricht. De figuren 19—21 zijn geteekend naar raicrotooinpiraeparaten

ten dienste van dit onderzoek gemaakt.
De vorming van zijwortels onmiddellijk basialwaarts van de wond is physlologisch ge-

lijkwaardig met de morphologiscLe regeneratie van het verwonde groeipunt zelf.
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komt alleen voor, wanneer er nog een deel van het oorspronkelijke

meiisteeni gespaaid is gebleven.

Wanneer de worleltop middendoor gespleten is, kan zich bijv.

aan beide helften een normaal gevormd, volledig nieuw groeipunt

uit de helft van het oorspronkelijke groeipunt regenereeren

.

Een andere reeks van complicaties, die ook zeer veelvuldig op-

treden, zijn de secundaire aantastingen door schimmels, bacteriën

enz. Bacteriën-vegetatie aan de door mechanischen druk van de

gronddeeltjes ontstane wondvlakten komt zoo veelvuldig voor, dat

ik (zooals reeds gezegd; oorspronkelijk meende dat deze bacteriën

op de een of andere wijze bij het optreden van deze misvormingen

een rol zouden spelen. In latere stadiën, wanneer de stengels reeds

beginnen te verdrogen en de wortels reeds, tengevolge van water-

gebrek raeerendeels afgestorven zijn, treedt dikwijls saprophyte

schimmelvegetatie op aan deze wondvlakten die een paar maanden

vroeger ontstonden toen de grond nog nat was en de wortels nog

krachtig vegeteerden.

Ook komt het voor, zooals reeds door Zehntner *) waar-

genomen werd, dat de onder normale omstandigheden steeds

aan de wortels voorkomende parasitische en half parasitische schim-

mels, zich in omgeving van de door mechanischen druk ontstane

wonden buitengewoon sterk gaan vermeerderen.

Op deze kwestie komen wij in een later hoofdstuk uitvoerig terug.

De sterke vertakking, tengevolge van de herhaalde groeistoringen

aan het groeipunt van de wortels, valt bij het onderzoek van het

wortelstelsel der aan wortelrot lijdende planten onmiddellijk op. Aan

de reeds afgestorven of aan slecht gepraepareerde wortels, waarvan

de groeipunten meerendeels afgebroken zijn, is deze buitengewoon

sterke vertakking eene zeer karakteristieke aanwijzing voor de her-

haalde storingen in het vegetatiepunt, die de wortel gedurende

zijnen groei ondervond.

In fig. 1 en 2 van de bij dit hoofdstuk behoorende platen zijn

op natuurlijke grootte afgebeeld stukken van een normalen rietworiel

en van een rietvvortel die in wortelrotgrond gegroeid is. De normale

rietwortel is afkomstig van een in Probolinggo in een krandjang

met grond van de Zuidtuinen van Soember Kareng, (type van

eenen physisch mooien grond); de in fig 2 afgebeelde rietwortel van

een eveneens in Probolinggo in een krandjang met wortelrotgrond

van Olean gekweekte rietplant.

) Wortelziekta van het Loethersriet. Verslag over 1899 van liet Proefstation Kagok. blz. 50.
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Men ziet hoe de normale rietwortel lang is, betrekkelijk weinig

en tamelijk regelmatig vertakt, terwijl de laatste dunste zijtakken

ook zeer lang zijn. Bij den in den wortelrotgrond gegroeiden rietwortel

is de bouw gedrongen, de vertakking is onregelmatig en toont

duidelijk aan hoe herhaaldelijk de een of andere tak niet verder

doorgroeien konen haar rol dan door nieuwe, onmiddellijk onder de

stagnatie ontstane zijtakken, werd overgenomen. De laatste, dunste

zijtakken zijn in geringeren getale aanwezig en minder in de lengte

gestrekt dan bij den normalen wortel het geval is.

De hier als type voor wortelrot afgebeelde wortel stelt nog lang

niet een extreem geval voor, in de krandjangculturen met Kali-

woengoegrond, die hier in Kagok door mij aangezet werden, was de

vertakking dikwijls zóó dicht en de bouw van den wortel zoodanig

gedrongen, dat het karakter van een dergelijken wortel onmogelijk

in eene teekening op natuurlijke grootte kan weergegeven worden.

De in fig. 1 en 2 afgebeelde riet wortels zijn oude wortelstuk-

ken, waarvan de groei reeds opgehouden heeft, en zij geven alleen

de habitus weer, zooals men die met het bloote oog in den tuin

na schoonspoelen van het wortelstelsel waarnemen kan.

In fig, 3, 4 en 5 zijn bij zwakke vergrooting stukken afgebeeld

van jonge, dikke wortels, die in gronden met physisch zeer slechte

structuur gegroeid waren. Het betreft hier groeistagnaties, die in

de maand October in het jonge riet op een der Pekalongansche

fabrieken optraden, en waarvoor geene andere oorzaak dan de slechte

physische gesteldheid van den grond (wortelrot) *) aan te wijzen was.

Dezelfde tegenstelling tusschen de langgestrekte, betrekkelijk

weinig vertakte wortels in gronden met goede en de gedrongen,

sterk vertakte wortels in gronden met slechte structuur, die men

met het bloote oog reeds aan het wortelstelsel waarneemt, treedt

nog duidelijker op, wanneer men de dunne wortels bij eene ver-

grooting van 20 a 30 maal onderzoekt.

In fig. G en fig. 7 zijn vergroot afgebeeld de laatste vertak-

kingen van wortels, gegroeid in grond met slechte en gegroeid in

grond met goede structuur.

D^ in fig. 6 afgebeelde „bezemvorming" is ook weer volstrekt

niet een uiterste geval en er zijn zelf bij het praepareeren enkele

worteltakje.3 verloren gegaan. Uit deze „bezempjes" laat zich de

grond gewoonlijk niet of slechts met zeer veel moeite uitwasschen,

*) Reeils in de voordracht over de watervarzorging' Tan de rietplant werd opmerkzaam
gemankt op deze in het Pekalongan'sche in de maanden October en November optredende

tjpische gevallen van wortelrot.
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zoodat men naar de praepareernaald moet grijpen om een inzicbt

in de structuur van deze vormingen te verkrijgen.

Behalve de misvormingen, die voornamelijk aan de dikke wortels

en de bezemvorming, die voornamelijk aan de dunne wortels optreedt,

vertoonen ook de wortelharen hoogst eigenaardige (eveneens reeds

in de voordracht over de waterverzorging van de rietplant vermel-

de) abnormaliteiten.

In fig. 8 zijn afgebeeld eenige wortelharen van riet dut gegroeid

is in grond met mooie kruimelstructuur. De teekening werd ver-

vaardigd naar een praeparaat van riet, gegroeid in krandjangs

met grond uit den proeftuin Kagok 1901 — 1902. In talijke andere

gevallen, (krandjangculturen in Probolioggo, zoowel als riet her-

komstig van verschillende ondernemingen of voor infectieproeven

met wortelschiramels gebruikte laboratoriumcultures) had ik gelegen-

heid dergelijke normaal ontwikkelde wortelharen waar te nemen.

]n lig. 9 zijn afgebeeld, bij dezeltde vergrooting, eenige wor-

telharen, gegroeid in krandjangs met grof zand gevuld.

Wij zien hoe de wortelharen hier nog iets, maar niet noemens-

waard langer zijn dan in den proeftuingrond.

In fig. 10—18 zijn afgebeeld, ook weer bij dezelfde vergrooting,

eenige wortelharen van riet gegroeid in krandjangs met tN^pischen

wortelrotgrond. Wij zien hoe de wortelharen kort, verwrongen,

soms vertakt zijn, een abnormaal dikken wand vertoonen en hoe de

oppervlakte van de wortelharen geheel bedekt is met zeer kleine

gronddeeltjes, die er aan vastkleven of er eenigermate ingedrongen zijn.

Deze in fig. 10— 18 afgebeeldde gevallen zijn extreem, atkom-

stig uit de krandjangculturen met Kaliwoengoegrond, hier aan

het proefstation aangezet. Dergelijke extreeme gevallen zijn echter

volstrekt geene uitzonderingen, maar er komen naast deze uiterste mis-

vormingen altijd talrijke overgangen tot de normaal gevormde

wortelharen vcor.

Deze overgangsstadiën vertoonen dikwijls eene merkwaardige

overeenkomst met de welbekende vergroeiingen van de wortelharen

met bodemdeeltjes, waarop het eerst door Sachs *) de opmerk-

zaamheid werd tjevestigd.

*) Een speciaal onderzoek lle^ft Sachs voor zoover ik, met de nuj ten dienste staande

literatuur kan nagaan, hier niet pan gewijd.

(In de lijst der publicaties van SaCiis door Goedel in zijne necrologie Flora 1897 gegeven

vimi ik ten minste geer.e verhandeling vermeld, woarvan de titel cene aauwijzins geeft dat de

resultaten van een speciaal onderzoek omtrent deze vergroeiingen van de wortelharen met de

gronideeltjes daarin neerselegd zouden zijn).

Het eerst maakt Sachs naar ik meen melding van deze vergroeiingen in het Lehrbuch der

Botanik. Op bl . 360 van den 4en druk (1874) vinden wij dergelijke vergroeiingen afgebeeld

voor de rhizoïden van een mos.
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Deze beroemde plantenphysioloog toonde ook aan dat de wor-

tels, die aan de oppervlakte van een marmerplaat groeien, door de

afscheiding van zuren het marmer aantasten kunnen, en hij schrijft

aan de bewuste vergroeiingen van do wortelharen met de grond-

deeltjes de rol toe, dat door dit innige contact de noodige voedings-

zouten gemakkelijker aan de gronddeeltjes kunnen worden onttrokken.

Het komt mij echter voor dat deze vergroeiingen van de wor-

telharen met de gronddeelrjes lang niet zoo algemeen verbreid zijn

als Sachs vermoedde en als men in de hand- en leerboeken over

landbouwkunde gewo(mlijk vermeld vindt.

Bij suikerriet en maïs komen zij ten minste op pb3"sisch mooien

grond zoo goed als niet voor en vertoonen zich speciaal op i^hysisch

slechten grond.

Bij een uitvoerig onderzoek omtrent de wortelharen (rhizoïden)

van eenige levermossen ^) heb ik indertijd dergelijke vergroeiingen

niet geobserveerd. Haberlant beeldt in de PhijBiologische Pflanzen-

anatomie als voorbeeld van deze vergroeiingen van de wortelharen

met gronddeeltjes, deze niet af bij eene plant die in den grond groeit,

maar bij eene plant die normaal aan muren en rotswanden voor-

komt. (Linaria Cymbalaria), Het is niet onwaarschijnlijk, dat de

wortelharen hier tevens den rol van hechtorganen vervullen.

Het komt mij dan ook plansibel voor om voorloopig aan te nemen,

dat waar wij werkelijk vergroeiingen van wortelharen met grond-

deeltjes observeeren, deze opgevat moeten worden als misvorming

van het wortelhaar, tengevolge van eenen abnormalen mechanischen

weerstand van den grond. Volgens mijne waarnemingen vergroeit

een normaal wortelhaar niet met de gronddeeltjes, hoogstens kan

er kwestie van zijn dat, tengevolge van slijmafscheiding -) aan de

oppervlakte der wortelharen, kleine gronddeeltjes aan de oppervlakte

vastkleven.

Waar wij waarnemen dat de gronddoel jes zoodanig aan de wortel-

haren vastgehecht zijn, dat zij door voorzichtig afspoelen met water

niet worden verwijderd, zal men m. i. meestal te doen hebben met een

analoog verschijnsel als bij de misvormingen van de dikke rietwortels,

dat namelij k ten gevolge van den mechanischen weerstand van den grond

de gronddeeltjes in den wand van het wortelhaar gedrukt zijn. De dik-

1) Kamerliso. Zur Physiolojio und Biologie dor Marchantiaceëa . Flora 1897.
Voor de rliizoïden der Marchantiaceen vind ilc ook nerg'ens deze vergroeiingen vermeld,

hoewel juist altijd deze rhizoiiien zeer de aandacht hebben gctrukken en herhaaldelijk aan
onderzoekingen werden onderworpen.

2) Over slijraafdcheiding aaa de oppervlakte van wortelbarca werden door Sohwarz eenige
onderzoekingen verricht.
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kere wand en de ein-enaardifre vorm van deze ..misvormde" wor-

telliaren laten zich m.i. op deze wijze volkomen ongedwongen

verklaren.

Nog even moet ik er op attendeeren, dat het bij het onderzoek

van wortelharen van belang is het materiaal onmiddellijk na het

uitgraven te onderzoeken of (indien dit laatste onmogelijk is) te

fixeeren.

Wortelharen groeien zeer snel, vooral in vochtige lucht. Bij

planten, die met eene groote kluit grond uitgegraven worden, is het

niet te vermijden dat deze kluit hier en daar een weinig scheurt.

Hierdoor komt een deel der oppervlakte van enkele wortels bloot

en bevindt zich deze oppervlakte in eene vochtige omgeving, dan

kunnen er zich in weinige uren in de lucht nieuwe wortelharen

gevormd hebben.

Men ziet misvormingen der wortelharen vooral dikwijls in sterke

mate optreden in de omgeving van de hierboven besproken mis-

vorming van de dikke wortels, wat, de wijze van ontstaan in

aanmerking genomen, ook a priori te verwachten was.

In fig. 22 is eene lengte doorsnede door den top van eenen mis-

vormden dikken rietwortel voorgesteld in een stadium, waar het oor-

spronkelijke groeipunt reeds geheel zijn meristemalisch karakter

verloren heeft en waar onmiddellijk onder den top een zij wortel

tot ontwikkeling is gekomen. Deze zij wortel is schuin afgesneden,

iets verder naar beneden vinden wij eenen anderen zij wortel, die in

het vlak der doorsnede ligt.

In lig. 23 is eene dwarsdoorsnede door den top van eenen mis-

vormden rietwortel afgebeeld, een toestand overeenkomende met

het in tekstfiguur 4 gegeven schema. Het gronddeeltje, dat ten-

gevolge van den te groeten weerstand in het groeipunt gedrukt werd,

is bij het maken van het praeparaat verwijderd, zoodat nog slechts

het gat te zien is waar het oorspronkelijk in stak.

Dezelfde misvormingen die zich aan de rietwortels vertoonen,

kunnen ook voorkomen bij maïs. die op wortelrotgrond groeit.

Zoo is in lig. 2i omstreeks 12 maal vergroot de gedeformeerde

top afgebeeld van een maïswortel, afkomstig van materiaal dat

door mij in September 1900 in het plantrayon van de fabriek Gen-

ding (tuin Padjoerangan) verzameld werd Over groote oppervlakten

vertoonde zich hier volslagen misgewas in de maïs, de plekken

waar zich dit vertoonde, stemden vrijwel overeen met de plekken

waar het riet enkele maanden te voren door wortelrot afgestorven was.



42

De hier afgebeelde maïs wortel top is in fig. 25 weer afge-

beeld van eene andere zijde gezien, omstreeks een kwartslag naar

rechts omgedraaid. De gronddeeltjes, die door hun weerstand

de misvormingen deden ontstaan, zijn meerendeels nog in het

weefsel vastgeklemd. Ook de vorming van zij wortels onmiddellijk

onder de plaats, waar de groeistoring in het groeipunt begon, is

duidelijk.

In fig. 2ö is eene lengtedoorsnede weergegeven door dezelfden

worteltop, die in fig 24 en 25 afgebeeld werd. Wij zien hier dezelfde

misvorming van de wortelharen die ook bij het riet voorkomt. Op

gronden met goede physische structuur vormt de maïs normale

wortelharen, overeenkomende met de normale wortelharen die het

riet op dergelijke gronden vormt.

Oük bij de padi komen misvormingen van den wortel voor als

gevolg van den mechanischen invloed van eenephysisch slechte grond-

gesteldheid. Bij de padi is het optreden van wortelrot echter eene

uitzondering, omdat gewoonlijk tengevolge van de gebruikelijke be-

werking, de geheele buuwlaag van de sawah eene weeke modderbrij

vormt.

In het plantrayon van de fabriek Wonoredjo komt misgewasin

de pidi af en toe voor op plekken, die als wortelrotgrond bekend

staan. In fig. 27 is eene dwarsdoorsnede afgebeeld door een rij stwortel

(materiaal van Wonoredjo ontvangen) waarin zich in het reeds

uitgegroeide gedeelte een gat bevond, blijkbaar ook ontstaan door

een gronddeeltje, dat in het groeipunt van den wortel gedrukt was.

In het vorige hoofdstuk hebben wij gezien, dat de gronden waar

zich schijnbaar ongemotiveerde groei stagnaties en ontijdig afsterven

van het riet vertoonen, bij microskopisch onderzoek gekarakteriseerd

zijn door eene buitengewoon ongunstige physische structuur. In dit

hoofdstuk hebben wij gezien hoe als gevolg van eene ongunstige

physische gestoldheid van den bouwgrond, het wcrtelstelsel zich op

eene abnormale wijze ontwikkelt en de verschillende misvormingen

vertoont die voor wortelrot karakteristiek zijn.

Ons blijft nu nog over om, naar aanleiding van het in deze

twee hoofdstukken besprokene, toe te lichten hoe wij wortelrot

kunnen diagnosticeeren en wat eigenlijk de overeenkomst en het

verschil is tusschen het typische wortelrot en de wortel ziekte van

het Loethersriet.
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Dat zoo min het wortelrot als de wortelziokte van Loethersriet

door parasieten veroorzaakt worden, hoewei er zooals reeds vermeld

secondair af en toe parasieten een rol bij spelen, zullen wij later

in Hoofdstuk Vil uitvoerig behandelen.

Beide ziekten moeten beschouwd worden als'gevolg van de on-

gunstige physische structuur van den grond, tengevolge waarvan het

wortelstelsel klein blijft en de besproken misvormingen optreden.

Dat de hoofdzakelijk op de vulkanische zandgronden optredende

wortelziekte van het Loethersriet en het vooral op zware kleigron-

den optredende wortelrot, oorspronkelijk als verschillende ziekten

beschouwd zijn geworden, ligt hoofdzakelijk daaraan, dat beiJe

ziekten zich op zoo verschillende wijze openbaren.

De wortelziekte van het Loethersriet openbaart zich hoofdza-

kelijk als chronische groeistagnatie die in het begin van den ^Yest-

moesson een aanvang neemt, het wortelrot openbaart zich hoofd-

zakelijk als acuut afsterven in het begin van den Oostmoesson.

De vulkanische zandgrood met korrelstructuur sluit zich eerder

dan de kleigrond met overeenkomstige structuur, maar sluit zich

ten slotte niet zoo dicht.

Als gevolg van het meer chronische verloop van de eene

ziekte en het meer acute verloop van de andere, krijgt men bij

wortelziekte van het Loethersriet gewoonlijk onderzoekingsmateriaal

waar nog vrij veel levende wortels aan voorkomen, terwijl men bij

wortelrot gewoonlijk onderzoekingsmateriaal krijgt waarvan alle

wortels reeds dood en verdroogd of verrot zijn.

Wanneer men dan ook het wortelsysteem op wortelrotgr on-

den onderzoekt midden in den regentijd, dan komt dit vrijwel over-

een met het wortelsysteem van aan wortelziekte van het Loethers-

riet lijdende planten en wanneer men omgekeerd het wortelsysteem

van aan wortelziekte van hot Loethersriet lijdende planten onder-

zoekt, nadat het riet bijna geheel verdroogd is, dan krijgt men een

beeld dat met het gc^vone beeld van wortelrot vrij wel overeenkomt.

Alle drie rubrieken van misvormingen. I deformatie en abnor-

male vertakking der dikke wortels, 11 abnormale vertakking der

dunne wortels, III abnormale bouw der wortelharen, komen zoowel

bij de eene als bij de andere ziekte voor.

Men zal dan ook het rationeelste doen, wanneer men de wortel-

ziekte van het Loethersriet (die ook bij Muntok, G, Z. 100 en Cheribon

is waargenomen), voortaan mede onder het begrip wortelrot rangeert.
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Zooals wij reeds aan het slot van het eerste hoofdstuk uiteen-

zetten, is er geene scherpe grens te trelvken lusschen gronden met

slechte en gronden met goede structuur, en evenmin is er eene

scherpe grens te trekken tusschen wortelstelsels met weinig en wor-

telstelsels met vele misvormingen.

Bijna geen rietgrond heeft zoo mooie structuur, dat er bij

nauwkeurig onderzoek niet hier of daar aan de rietwortels de een

of andere wortelrotdeformatie te vinden zoude zijn, en bijna geen

rietgrond heeft zoo slechte structuur dat er zich niet, in den eersten

tijd na het planten, nog enkele normale wortels en later ook nog

wel eens hier of daar enkele bijna normale wortelharen in zouden

ontwikkelen.

Het komt mij rationeel voor, in die gevallen, waar de misvor-

mingen slechts sporadisch optreden, niet te spreken van wortelrot,

en dezen naam alleen toe te passen op die gevallen waar het aantal

misvormingen aanleiding geeft om voor groeistagnaties of ontijdig

afsterven te vreezen.

Doet men dit, dan moet men er nog wel rekening mede houden,

dat niet alleen het meer of minder misvormd zijn van het wortel-

stelsel over den groei en over het in het leven blijven van het gewas

beslist.

Met den meer of minder dichten stand van het gewas en de meer

of minder dichte bebladering is de totale verdamping per bouw

oppervlakte evenredig, en naarmate deze totale verdamping grooter

is, moet ook het gewas over eenen grooteren watervoorraad beschik-

ken of er moet meer water uit den ondergrond opstijgen.

Zoo kunnen al de factoren die op den stand en de bebladering

van het gewas invloed hebben, ook direct influenceeren op het

afsterven door watergebrek en het is aan geen twijfel onderhevig dat

het opvoeren der producties door zwaardere kunstmestbemesting i)

het gevaar voor ontijdig afsterven doet toenemen.

Men riskeert dat er op een gegeven oogenblik geen water ge-

noeg meer voor het zwaardere, meer verdampende gew'as in den grond

aanwezig is of toegevoerd worden kan.

1) Op de bemesting-proeven met stalmest aan het Proefstation Oost-Java genomen (circu-

laire proetstitjon Oost-Java 9 Juni 19Ü1) kom ik in liet laatste hoofdstuk nog teiug.

Overeenkomstige resultaten, dat namelijk door de stalraestberaesiinjr de groei van

het gewas bevorderd werd, maar ook het alsterven bespoedigd, werden door mij ook nog bij

enkeie op mijn verzoek genomen bemejtingsproeven op fabrieken waargenomen, vooral in

gevallen waar weinig water gegeven werd. Naar alle waarschijnlijkheid hebben wij hier juist

te doen met een sneller uitdrogt-n van den grond, tengevolge van de sterkere verdamping

van het dichtere en zwaarder bebladerde gewas.
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Bij de beoordeel ing van de waarscljijnlijidjeid of een tuin spoedig

tengevolge van wortelrot afsterven zal, heeft men dan ook niet al

dergelijke factoren rekening te houden.

Het kan natuurlijk dikwijls voorkomen dat men wortelstelsels

te zien krijgt die zoo mooi zijn, dat men a priori de mogelijkheid

van afsterven door wortelrot ontkennen moet, en omgekeerd zal

men ook dikwijls wortelstelsels te zien krijgen die zoo slecht ont-

wikkeld zijn en zoo vol zitten ract misvormingen, dat het advies

volkomen gerechtvaardigd is om zoo spoedig mogelijk na het op-

houden der regens te gaan malen.

In vele gevallen echter staat men in twijfel en is het kwes-

tieus of de tuin over 14 dngen zal beginnen acuut dood te gaan of dat

zij het misschien nog vier weken zoude kunnen uithouden, om dan

langzaam te gaan afsterven.

Al deze factoren die op het tijdstip van afsterven influenceeren,

laten zich (nog geheel afgezien van weersgesteldheid, die zich heele-

maal niet laat voorspellen) niet onder cijfers brengen en dus ook

moeilijk tegen elkander afwegen. Eene groote routine en nauwkeurige

kennis van de omstandigheden waaronder op de onderneming in

kwestie gewerkt wordt, is in de dubieuse gevallen noodig, om met

eenige zekerheid een oordeel te kunnen uitspreken.



HOOFDSTUK III.

Onderzoekiugen over de doorlateiullieid van den bouwgrond.

(Met 1 tekstfigimr en 3 platen met graphiscbe voorstellingen).

De doorlatendheid van den bouwgrond voor water en lucht is

voor den landbouw een factor van buitengewoon groote beteekenis,

en onderzoekingen hierover zijn er dan ook zeer talrijke verricht.

Over het algemeen hebben deze onderzoekingen zich steeds

aangesloten aan de onderzoekingen over de structuur van den grond

en Züoals daar bestaat er ook hier een eigenaardige wanverhouding

tusschen het aantal verrichte onderzoekingen en de beteekenis der

verkregen resultaten. Het ligt niet in onze bedoeling hier de geheele

kwestie van de doorlatendheid van den bouwgrond voor lucht en

water kritisch te behandelen. Wij willen slechts aan de hand van

eene nieuwe methode van onderzoek op de gezichtspunten opmerk-

zaam maken, die volgens onze opvatting in deze de meeste aan-

dacht verdienen.

Hoeveel water een bouwgrond doorlaat en hoe snel dit ge-

schiedt hangt er o. a. van af hoeveel water de bewuste grond van

te voren bevat.

Een bouwgrond die niet verzadigd is met water zal, wanneer

zij met water in aanraking komt, zich gewoonlijk eerst met water

verzadigen, voordat zij water begint door te laten.

Nu kan een bouwgrond op twee wijzen met water verzadigd

zijn, wij zouden deze kunnen onderscheiden als stagnaiie-verzadiging

en drainage-verzadiging.

Een bouwgrond bevindt zich in een toestand van stagnatie-

verzadiging, wanneer het niveau van het grondwater gelijk staat

met- of hooger dan de oppervlakte. In dit geval zijn alle holten en

poriën in den grond met water gevuld.

Men spreekt hier ook wel van maximum watercapaciteit.

Een bouwgrond bevindt zich in een- toestand van drainage-

verzadiging, wanneer zij zooveel water bevat als bij behoorlijke

drainage in den grond vastgehouden worden kan, In dit geval zijn de

enge capillaire ruimten in den grond met water, de wijdere met lucht

gevuld. Men kan hier ook spreken van minimum watercapaciteit.

In het algemeen moet een bouwgrond aan de volgende eischen,

wat betreft de doorlatendljcid, voldoen.
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I. In een toestand van stagnatie verzadiging moet hij gemakke-

lijk eene aanzienlijke lioeveelheid water door drainage afgeven kun-

nen. De overgang van den toestand der stagnatie-verzadiging in

dien der drainage-verzadiging moet gemakkelijk plaats vinden.

II. Nadat door drainage het overtollige water uit den grond

weggevloeid is, moet de bouwgrond nog eene aanzienlijke hoeveel-

heid water vasthouden. Tn den toestand van drainage-verzadiging moet

zij veel water bevatten.

III. In den toestand van drainage-verzadiging moet zij gemak-

kelijk doorlatend zijn voor water, zoodat eea eventueel verlies, dat

er tengevolge van verdamping (hetzij van de onbedekte oppervlakte

of van het geteelde gewas) uit den grond plaats vindt, gemakkelijk

weder uit den ondergrond aangevuld wordt.

Als V orbeeld van eene grondsoort die wel aan de tweede en

derde, maar niet aan den eersten eisch voldoet, kunnen wij veengron-

den aanvoeren.

Hier is slechts een gering verschil tusschen stagnatie- en

drainage-verzadiging, deze gronden zijn, zelfs bij behoorlijke drainage,

zóó nat, dat er bijna geen lucht indringen kan. Eene overmaat van

water zakt er zeer gemakkelijk in weg en bij verdamping stijgt er

ook zeer gemakkelijk water in op, zooals uit de wijze van ontstaan

der hoogveenen duidelijk genoeg is.

Als voorbeeld van eene grondsoort die wel aan den eersten maar

niet aan den tweeden en derden eisch voldoet, kunnen wij gronden

aanvoeren die uit grof materiaal, grint en grof zand bestaan.

Het overtollige water zakt hier heel gemakkelijk in weg, de

grond houdt echter slechts zeer weinig water terug. In den toestand

van drainage-verzadiging bevat de grond slechts weinig meer water

dan in luchtdrogen toestand en heeft er ook zoo goed als geene water-

opstijging uit den benedengrond in plaats.

Als voorbeeld van eenen grondsoort die wel aan de tweeden maar

niet aan de eersten en derden eisch voldoet, kunnen wij zware plas-

tische kleigronden (kleigronden met korrelstructuur) aanvoeren. Hier

hebben wij ook weer slechts een gering verschil tusschen stagnatie-

en drainage-verzadiging, de verzadigde grond is echter zeer moeilijk

doorlatend en het water stijgt er dan ook moeilijk in op.

Met het oog op de onderzoekingen die ons bezig houden, is

vooral de laatste van de drieeischen, die wij aan eenen goeden bouw-

grond kunnen stellen, van belang.

Na het ophouden vanden Westmoesson, wanneer het riet dicht-
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bebladerd is en er geen watertoevoer duor regen meer plaatsvindt,

worden er per bnuw oppervlakte en per dag zeer aanzienlijke boe-

lieden water verdampt, en gaat tengevolge van de verdamping en

de drainage *) de grond spoedig uit een stadium, dat dicht bij

stagnatie-verzadiging komt, in een stadium van drainage-verzadi-

ging over.

liet tijdstip waarop het riet dan begint at testerven is feitelijk

afhankelijk van vijf factoren, nog afgezien van de weersgesteldheid.

A. de verdamping.

B. eventueelen watertoevoer duor irrigatie,

C. de uitbreiding van het wortelsysteem.

D. de hoeveelheid water die de plant aan den grond onttrekken

kan, wanneer er geen nieuwe watertoevoer plaats vindt.

E. de doorlatendheid die de grond in dezen toestand van drainage-

verzadiging vertoont.

Wat de verdamping betreft, hierbij speelt de stand van het

gewas, de bebladering (tijdstip en aard van do bemesting) en de

variëteit een groote rol.

Wat de watertoevoer door irrigatie betreft, zoo komt, wan-

neer men alleen maar water door de goten stroomen laat en niet

den geheelen tuin- inundeert, hier ook weer de doorlatendheid van

den grond en natuurlijk de lengte der plantgeulen bij te pas.

De uitbreiding van het wortelsysteem is reeds in het vorige

hoofdstuk ter sprake gekomen.

De hoeveelheid water die de plant aan den grond onttrekken kan

wanneer er geen nieuwe watertoevoer plaats grijpt, loopt op de meeste

grondsoorten niet zoo erg ver uiteen.

Alleen grintgronden en grove zandgronden maken in dit opzicht

eene zeer ongunstige uitzondering.

Er blijft ons dus nog te bespreken over de doorlatendheid van

den grond, en wel speciaal de doorlatendheid in den toestand van

drainage-verzadiging.

Deze doorlatendheid kunnen wij natuurlijk niet meten door

water op de grondzuiltjes te gieten en hierdoor heen te laten fil-

treeren. Zoo meten wij de doorlatendheid in den toestand van stag-

natie-verzadiging en hoewel deze in sommige gevallen niet ver van

de door ons gezochte doorlatendheid in den toestand van drainage-

verzadiging afwijkt, zoo kunnen toch in andere gevallen (bijv.

*) ^YanIlce^ teu minste de draiuagogoten niut diclif^ogooid zijn, zooals onder sommige

omstaudighedcn zeer ratiooeel ig.
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grindgronden) deze twee zoozeer uiteenloopen, dat dergelijke bepa-

lingen voor ons slechts relatieve waarde hebben.

Het eenvoudigste is hier om op de wijze, die reeds terloops

vermeld werd in de voordracht over het wortelrot, (Congres Soe-

rabaia 1901) den natuurlijken toestand zooveel mogelijk na te bootsen,

en in den te onderzoeken grond onder den invloed van de verdam-

ping een waterbeweging van beneden naar boven, dus tegengesteld

aan de richting van de zwaartekracht, op te wekken.

Deze waterbeweging in den grond, waarmede wij hier te dcen

hebben, vertoont eene groote analogie met de waterbeweging in de

plant. Ook daar hebben wij eene opstijging van het water tegen de

richting van de zwaartekracht in, onder den invloed van de verdam-

ping der bladeren

.

Eene nauwkeurige kennis van het probleem der waterbeweging

in de plant ^) is dan ook wel in staat om in menig opzicht in de

waterbeweging in den grond een beter inzicht te geven.

De door mij gebruikte methode is gebaseerd op eene bij de

studie der beweging ia de plant reeds zeer lang bekende -) en

ook in 1900 op het congres te Semarang gedemonstreerde methode.

Wij laten water verdampen aan de oppervlakte van een poreus

lichaam en wekken hierdoor eene zuiging op. Onder den invloed van

deze zuiging laten wij water door den te onderzoeken grond heen

filtreeren.

In de figuur hier achter is een bekerglas voorgesteld gedeelte-

lijk met water gevuld, waarin een glazen buis is gezet die aan

weerskanten door eene ingegoten gipsprop is afgesloten. Tusschen de

gipspr'oppen bevindt zich de grond dien wij op hare doorlatendheid

willen onderzoeken. De oppervlakte van het water in het beker-

glas is met een dun olielaagje bedekt. Naarmate nu aan de opper-

vlakte van de bovenste gipsprop water verdampt, onttrekt deze

water aan den grond, de grond onttrekt op hare beurt water aan

de onderste gipsprop en deze zuigt zich voortdurend opnieuw vol

uit het water in het bekerglas.

1) Vergelijk de voordracht over de walerTcrzorgins van de rietplant en de speciale literatuur,

o. a. Kamerlisg zur Physiologie uad Ijiologie der Marchantiaceën. Flora 1S97.

, OberfUichen spannunij und Cohiision. Botanisches Centralblatt 1S98 en de

tallooze (naar schatting om-treeks 200) kleine en grooie origiceele publicaties Tan Askesast.
UÖHM, Dixojf ASD Jolt, Elfvisg, Errera, Godlewski, Hales, R. Hartig, Th. Hartig,

HoFMEisTER, Jaxse, Ad . Mayer, Mohl, Rauweshofk, Sachs, Scueit, gcnLEiDEjr, Schwesdkser,
StEISBRISCK, STRAZBIRÜER, ZlM-MEKMANX, CDZ. BDZ

2) Liebig, Th. Hartig en Böhm hebben er het eerst gebruik van gemaakt, de metbode is

later door Askexasy verbeterd. Hales nam 17 j jaar geleden ook reeds overeenkomstige proeven

waarbij echter nog geen scherp onderscheid werd gemaakt tusschen opstijging in een ledig

capillair svsteem en beweging tengsvol^e van evcnwichtsstoringen in een gevuM dito.
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fi I II .y\ViOi\

Wij hebben dus eene verdampingszuiging tengevolge waarvan

zich water door het grondzuilfje heen be\Yeegt. Door herhaalde

wegingen van het geheele apparaat

kunnen wij bepalen hoeveel water

er door verdamping aan de opper-

vlakte van den bovenste gipsprop

verloren gaat.

Een overeenkomstige hoeveelheid

water filtreert door den grond heen

om het verdampingsverlies van

de bovenste gipsprop steeds weer

op nieuw aan te vullen.

Wij hebben dus in de hoeveelheid

water die verdampt wordt eene

maat *) voor den filtratieweerstand,

dus voor de doorlatendheid van

den grond.

Beproeven zijn zeer eenvoudig te

nemen, men maakt eerst de gipsproppen aan den bovenkant, door de

buizen te plaatsen in een vlak, uit papier gevouwen bakje met versch

aangemengde gips. Zijn deze gipsproppen vast geworden, dan vult

men de buizen met bepaalde hoeveelheden van de te onderzoeken

grondsoorten. Ten slotte giet men boven op versch aangemengde gips.

Men kan ook de buizen van beneden op andere wijze afsluiten,

bijv: met grof zand en een vaatten prop, het afsluiten met eene gips-

prop verdient echter de voorkeur, omdat men daarbij zeker is dat

de grondmassa zich niet verschuift en steeds goed in aanraking

blijft met den onderkant van de bovenste gipsprop.

Gewoonlijk weerden de onderzoekingen verricht aan fijnaarde,

die verkregen was door wrijven van den luchtdrogen grond in een

mortier en afzeven door eene zeef van 1 m.M.
Deze fijnaarde werd luchtdroog in de buizen gevuld, losjes

aangestampt en voor het begin van de proef capillair met water

verzadigd. Dit geschiedde door na het invullen van den grond,

(dus voor het afsluiten der buizen met de onderste gipsprop) de

*) De filtratieweerstand is echter niet, zooals men allicht geneigd zoude z[jn te veronder-
stellen, bij vergelijkende proeven omgekeerd evenredig met de hoeveelheid water die per tijd-

en oppervlakte-eenheid verdampt wordt. De filtrafieweerstand is eene (nog niet afgeleidde

functie van deze verdamping. L'adere beschouwingen liietomtrent behoorcn hier niet tehuis,

maar wij kunnen voor eene orienteering omtrent deze kwestie nogmaals naar de voordracht
over de waterverzorging van de rietplaut en het daar op bl. 'ó'ó en 'ói (van de Congresver-
handelingen) medeg-edeelde verwijzen.
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buizen omgekeerd (dus met de bovenste gipsprop naar beneden) in

water te plaatsen, waarbij dan zorg gedragen werd dat het niveau van

het water baiten de buizen niet hooger stond dan het grensvlak

van gipsprop en grondzuil.

Het blijkt nu weldra dat bij deze wijze van experimenteeren,

de doorlatendheid van verschillende grondsoorten bij het begin

van de proef niet noemenswaard verschilt. Eerst na eenige dagen

beginnen zich verschillen te openbaren, van dien aard, dat van eenige

grondsoorten de doorlatendheid snel vermindert, terwijl de door-

latendheid van andere grondsoorten constant blijft of slechts in

geringe mate afneemt.

Dit resultaat was bijna a priori te verwachten.

Bij het begin van de proef hebben wij in de verschillende

buizen eene massa grondkluitjes van ongeveer overeenkomstige af-

meting (kleiner dan 1 m,M.) die los op elkander gestapeld en op-

pervlakkig bevochtigd zijn, door het capillair opgestegen water.

Langzamerhand echter treden in deze grondmassa verande-

ringen op, vooral van dien aard dat deze grondkluitjes uiteenvallen

in afzonderlijke kruimels en korrels, die zich dan onderling op ver-

schillende wijze rangschikken kunnen.

Wij kunnen de grondmassa in onze proefbuizen bij het

begin van de proef vergelijken met den goed uitgezuurden grond,

die na watertoevoeging tot eene mulle massa uiteenvalt.

Het is nu de vraag of de grondmassa in onze buizen deze

oorspronkelijke mulle geaardheid en daarmede de gemakkelijke

doorlatendheid voor water behoudt, of dat zij deze geaardheid bin-

nen korteren of langoren tijd verliest.

En dit is juist de kwestie waarop het bij onze onderzoekingen

over het wortelrot aankomt. De goed uitgezuurde wortelrotgrond

heeft onmiddellijk na de eerste bevochtiging met water dezelfde

mulle geaardheid als een grond met typische, mooie kruiraelstruc-

tuur. In het eene geval echter blijft deze geaardheid op den duur

vrij wel behouden, in het andere geval gaat zij binnen korteren

of langoren tijd verloren.

Wij hebben ook gezien hoe in den regel de eerstgevormde wortels

in den wortelrotgrond, die dus gevormd werden op een tijdstip dat de

grond nog een mulle geaar^Jheid heeft, beter ontwikkeld waren, dan de

wortels die zich later vormen, wanneer de grond zich „gesloten" heeft.

Het komt er dus bij onze proeven hoofdzakelijk op aan om

na te gaan in hoeverre op den langen duur de doorlatendheid die
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de verschillende grondsoorten tengevolge van de bewerking ver-

kregen, veranderingen ondergaat.

Wij zullen dit aan eene van onze proeven *) demonstreeren.

Proef I.

Een serie glazen buizen werd van gipsproppen voorzien en

daarna gevuld met resp. telkens 70 Gram van de volgende lucht-

droge grondsoorten.

No. 4. Grof zand,

No. 3. Humusrijke vulkanische zandgrond, (de in hoofdstuk

I besproken en afgebeelde koffiegrond).

No. 2. Rict(jrond met mooie structuur, (hoofdzakelijk ferristruc-

tuur) de in hoofdstuk I besproken en afgebeelde losse

roode grond van de Zuidtuinen van Soember Kareng.

No 4. Brantasslib.

No. 5. Wortelrot grond van Olean Legoendang. Kleigrond waarop

zich sinds eenige jaren wortelrot vertoont.

JNo. 6. Wortelrotgrond van Gending Soember Kerang . Lr>s3e

roede grond waarop zich wortelrot vertoont

No. 7. Wortelrotgrond van Olcan Lcgoendang, vermengd met

10 % Brantasslib.

No. 8. Wortelrotgrond van Gending Soember Kerang^ vermengd

met 10 y^ Brantasslib.

No, 9. Wortelrotgrond van Olcan Legoendang, vermengd met

10 % grof zand

No. '10. Wortelrotgrond van Gending Soember Kerang, vermengd

met iO % grof zand.

No. 11. Wortelrotgrond van Olean Legoendang, vermengd met

'20 % grof zand.

Behalve natuurlijk bij het zand werd overal van fijnaarde ge-

bruik gemaakt en dus ook bij de buizen No. 9, 10 en 11 telkens 03

(resp. 56) Gram luchtdroge fijnaarde met 7 gr. (resp. 14) Gram

grof zand zorgvuldig gemengd.

Nadat de proef aangezet en de verdamping aan de oppervlakte

van de bovenste gipsproppen dus reeds begonnen was, bleven de

apparaatjes eerst een tiental dagen staan, voor de wegingen begonnen,

teneinde eventueele verschillen in den vochtigheidstoestand van de

verschillende gipsproppen te elimineeren.

*) Het komt mij onnoodig -voor hier van al de genomen proeven de resultaten mede
te deelen. Ook is de volgorde van de proeven niet die waarin zij genomen werden, maar
die welke voor het betoog het gemakkelijkste is.
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Het behoeft ter nauwernood gezegd te worden, dat de verschil-

lende buizen dezelfden diametei' hadden, zoodat dus de vrije gips-

oppervlakten gelijk waren.

De apparaatjes waren zoodanig opgesteld, dat zij niet door de

zon beschenen werden.

Het resultaat van de eerste weging op 16 Juli 1901 en van twee

latere wegingen op 20 Juli en 19 Aug, 1901 laten wij hieronder volgen.

De wegingen geschiedden tot op '/lo gram nauwkeurig.
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Het blijkt onmiddellijk, dat terwijl de hoeveelheden verdampt

water over de eerste periode voor de verschillende buizen betrek-

kelijk weinig uiteenloopen (zij varieeren tiisschen 18,3 en 2-2 Gram)

deze hoeveelheden voor de tweede periode merkbaar sterker varieeren

(tusschen 45,9 en 32 4 Gram)

.

Om nu een goed inzicht in deze verandering, voor iedere grond

afzonderlijk beschouwd, te verkrijgen, kunnen wij de verdamping

gedurende de tweede periode uitdrukken in percenten van de hoe-

veelheid water die gedurende de eerste periode werd verdampt.

Wij kunnen deze resultaten dan vereenigen in het volgende

tabelletje.
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theoretisch te verwachten was, wijst er op, dat de verdarapings-

condities gedurende de tweede periode misschien iets gunstiger waren,

of dat er tusschen de tweede en derde weging iets meer dan

1,9 X den tijd verliep, die tusschen de eerste en tweede weging ver-

loopen was. *;

Voor den lossen rooden rietgrond is de verdamping gedurende den

tweeden termijn zelfs aanzienlijk sterker dan voor den eersten termijn.

Daarentegen is voor beide wortelrotgronden de verdamping ge-

durende den tweeden termijn minder dan gedurende den eersten ter-

mijn. Bij den wortelrotgrond van Olean is het verschil zeer duidelijk,

bij den wortelrotgrond van Gending valt slechts een gering verschil

te constateeren.

Wanneer wij in aanmerking nemen dat vcor het zand, de

Brandtasslib en den humusrijken boschgrond iets meer dan de theo-

retisch verwachte verdamping gevonden werd, en wanneer wij

zien dat de wortelrotgrond van Gending, na vermenging met zand,

eene eveneens vermindering van de verdamping vertoont,

dan is het duidelijk genoeg, dat wij hier niet met eene toevallige

proeffout te doen hebben, maar wel degelijk meteen geringen achter-

uitgang in de doorlatendheid.

Door vermenging van de wortelrotgrqcvdcn met iOyo slib wordt

de achteruitgang in de doorlatendheid, die de grond in den oor-

spronkelijken toestand vertoonde, geheel opgeheven. Beide wortel-

rotgronden vertoonen na deze vermenging gedurende de tweede

eene sterkere verdamping als gedurende de eerste periode.

De vermenging met zand heelt daarentegen niets geholpen, ja

schijnt zelfs ongunstig gewerkt te hebben.

Dat door vermenging van den wortelrotgronden met zand geene

blijvende grondverbetering bereikt zoude kunnen worden, werd

trouwens reeds, uitsluitend gebaseerd op theoretische overwegingen,

door mij in de voordracht over het "wortelrot voorspeld.

Wij zien dus hoe tengevolge van het een of andere verschijnsel

dat in den grond plaats grijpt, de doorlatendheid van den bouwgrond

aanzienlijke wijzigingen kan ondergaan in betrekkelijk korten tijd.

Deze achteruitgang in doorlatendheid, die wij hier experimen-

teel vervolgen, berust niet op vermindering van het totale poren-

*) Wanneer bijv, de eerste en derde wegins beide om 12 uur voormiddaors en de

tweede om 10 uur plaats gevonden hebben, zouden wij voor deu iweeden periode reeds 192

pCc. mogen verwachten yan de voor de eerste periode gevonden waarden.
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volume. "Wij neraen in de buizen waarvan de doorlatendheid

afneemt, geene contractie van den grond waar, den grond blijft

overal onmiddellijk aan het glas en de gipsproppen aangesloten.

Dit verschijnsel, dat de doorlatendheid van een bouwgrond

afneemt tengevolge van inwendige verschijnselen, zonder dat het

totale porenvolume vermindert, zoude ik met den naam sluiten van

den grond willen bestempelen.

Terwijl bij het zetten van den grond, (vergelijk de schema's in

Hoofdstuk I) wel vermindering van het porenvolume plaats vindt,

dus ook macroskopisch waarneembare en experimenteel aantoonbare

(vergelijk de literatuur over grondstructuur, o. a. Wollny) con-

tractie plaats grijpen moet, treden bij het sluiten van den grond

dergelijke verschijnselen niet op.

Wij kunnen ons voorstellen dat bij het intensieve uitdrogen

dat bij het uitzuren den hoofdrol speelt, de afzonderlijke korrels en

kruimels door capillariteitsverschijnselen i) tezamengezogen zijn tot

kleine steenharde kluitjes, die dus uit vast aaneengesloten grond-

deeltjes bestaan.

Het is nu hier de kwestie in hoeverre deze kluitjes geheel in korrels

uiteenvallen, zoodat daarbij de oorspronkelijke wijde poriën die

zij tusschen zich inlieten geheel verdwijnen, om plaats te maken

voor tallooze zeer enge poriën (waarin het water een zeer groeten

wrijvingsweerstand ondervindt) of dat zij uiteenvallen in krui-

mels en korrels, waartusschen minder maar wijdere poriën over-

blijven.

In ieder geval, de verklaring van het verschijnsel nog daargelaten,

heeft de grond met korrelstructuur, behalve de neiging om zich te

zetten (die wij in de schema's in Hoofdstuk I weergaven maar niet

experiementeel vervolgden 2) ook neiging om zkJi te sluiten.

1) Op analoge vei'schijnselcn in de plantenphysiolrgie wprcl door mjj opmerkzaam ge-

maakt in eene kleine voorloopige raededeeling. Zur Physiologie uiid Biologie der ZcUmenihran

Bot. Ceniralhlatt 1897.
Hier werd bijv, gewezen op het aan iedereen, die wel eens microskopisch gewerkt beeft,

welbekende verechijnsel, dat twee schcone dekglaasjes waartusschen zich zuivere alcohol of

gedistelleerd M'ater bevindt, tengevolge van de verdamping van deze vloeistof door capillariteits-

verschijnselen, zoo vast aaneengezogen kunnen worden, dat men ze slechts met moeite weer
scheiden kan.

lilen kan in dergelijke gevallen soms zelfs Kewos'sche kleurringen zien optreden, dan

zijn de twe? glasoppervlakten elkaar dus plaatselijk genaderd tot op een afstand die niet ver

van de golflengte van hel licht afwijkt.

Deze en dergelijke beschouwingen, die in hoofdzaak als juist erkend zijn, hebben den grond

gelegd tot eene geheel nieuwe opvatting omtrent vele hygroskopisclie verschijnselen (bijv. het

openspringen van meeklradcn, droge vruchten enz.) die men I)ij de plant waarneemt.
Vergelijk do literatuur der laatste jaren over „Bewcgunysraechanismen o. a. Steixbuinck.

2) Uver het verschijnsel dat wy als zich zetten vanden grond aanduiden, zijn talrijke onder-

zoekingen verricht, waarbij men meestal van directe bepalingen van het porenvolume of

van het volumegewicht van den grond uitging.
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Beide verschijnselen zullen in den regel samengaan en beide

leiden tot hetzelfde resultaat: geleidelijke vermindering van de

doorlatendheid van den bouwgrond met korrelstructuur, telkens

nadat door de bewerking deze doorlatendheid tijdelijk zoo hoog

mogelijk was opgevoerd.

De tegenstelling tusschen wortelrotgronden en gezonde gronden

wordt nog nader bevestigd dcor proef II en proef lil.

Proef IL

Een viertal buizen werd gevuld telkens met 80 Gram fijnaarde,

bereid uit de voIo:ende grondsoorten.

l. Gezonde grond van de onderneming Trangkil.

II. Wortelrotgrond van de onderneming Trangkil (op het oog

niet van den grond Xo. 1 te onderscheiden \

III. Als No. 11 uit een ander credeelte van hetzelfde orrond-O o

monster bereid.

IV. Wortelrotgrond van de onderneming Trangkil (mengsel van

de voor vulling van de buizen 2 en 3 gebruikte fijnaarde)

gemengd met 5% Brantasslib.

Na het aanzetten van de proef bleven de apparaatjes eerst enkele

dagen staan eer de wegingen begonnen.

Er werd om de twee dagen ongeveer om dezelfden tijd gewogen

telkens op 0,1 Gram nauwkeurig.

De volgende o;ewicbtsverminderinuen werden ceconstateerd.

Datum.
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Datum.
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termijnen door optelling uit de oorspronkelijke gegevens bepalen,

vermindert het aantal gegevens waarover wij beschikken.

Wij zien hier wel dat de verdamping in de periode van 26

Augustus tot 1 September meer bedroeg dan in de periode van 1 tot 7

September, blijkbaar is dus de doorlatendheid van de grond overal

achteruit gegaan.

Op welk tijdstijp deze verandering in de doorlatenheid onge-

veer ingetreden is, of deze geleidelijk in den loop van de twaalf

dagen (van 2ö Augustus tot 7 September) of schokgewijze afgeno-

men heelt, zien wij echter niet.

Bij dergelijke getallenreeksen als de door ons hier bepaalde, die

op de eene of andere wijze varieëren, worden gewoonlijk de resultaten

min of meer gemaskeerd door toevalligheden, proef fouten, weersge-

steldheid enz. enz.

Wij hebben om de algemeen gangbare uitdrukkingen van

QüÉTELET ') te gebruiken hier eene waarde die onder den

invloed van eene „cause constante" varieert, maar tevens onder den

invloed van diverse ^,causes accidentelles," afwijkingen vertoont van

de theoretische waarde.

Zijn nu in het algemeen de variaties die onder den invloed der

„causes accidentelles" optreden, groot, en is de variatie die onder

den invloed van de „cause constante" plaats vindt, klein, dan is het

door de toepassing van gemiddelden mogelijk een aanzienlijk deel

der fouten te elimineeren. Onze correctie-methode berust op eene

bijzondere toepassing der gemiddelden -), en is, zooals trouwens

iedere correctie-methode, op de waarschijnlijkheidsleer 'gegrond.

Wij bepalen achtereenvolgens het gemiddelde tusschen de

eerste en tweede, de tweede en derde, de derde en vierde term enz.

van de gevonden getallenreeks. Nemen wij nu weer het gemiddelde

tusschen de eerste en tweede, tweede en derde term, enz. van deze

nieuwe reeks dan verkrijgen wij, wat ik zoude willen noemen de

eecorrigeerde waarden.

1) De beroemde statistiker die het eerst de variatiea aan metino'en van het menschelyk
lichaam vervolorie. De te^enwoordigre variabiliteitistatistiek (de Vries, OaltoS, Lcdwig, enz.)

is jreheel opgebouwd op de door Qcételet gelegde grondslagen.

2) Een theoretische behandeling van de nier voorg^sldgen correctie, methode hoop ik

bij gelegenheid elders te publiceeren. De methode komt, zooals men bij nauwkeurige beschou»

wing ziet, daarop neer, dat wij voor de term Pn van de reeks de waarde '/, t^u — 1
i '/i ^^ 'i

-p '/, t^n ~T~ 1 substitueeren.

De , causes accidentelles" werken op de drie termen in— 1, in en rn -p I op verschil-

lende wijze in, zoodat de door deze toevallige oorzaken veroorzaakte fouten voor een zeer aau-

zienlijk deel tegen elkander wegvallen.
Wij zullen in een van de volgende hoofdstukken deze correctie-metlio Ie w>>der toepassen

en daarby dan tevens in eene graphische voorstelling het resultaat van de toepassing dezer

methode demonstreeren.
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Bij de toepassing op de door ons bepaalde gewichtsvermin-

dcringen verkrijgen wij dus bet volgende resultaat: (waarbij de V^o

grammen verwaarloosd zijn).

I.
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de hoev. water die doorgel. wordt bij No. I nog bedr. 70 y^ v. d onrspr: lioev.

» » » » » )) » » II » » Cl » )) » )) »

D r> » )) 5) B )) )) III )) » 56 » B » » »

» )) » » » » 5) 3) IV :») » 07 » » )) » »

De vermenging met slib heeft dus een zeer duidelijken invloed

ten goede uitgeoefend, de wortelrotgrond met slib vermengd doet

slechts weinig voor den goeden grond onder.

Wij moeten hierbij wel in betoog houden, dat de goede grond

volstrekt nog niet is een rietgrond met mooie stuctuur; onder het

microskoop gezien is de structuur wel wat beter dan van den wor-

telrotgrond, maar toch slechts zeer middelmatig.

Proef III.

Een drietal buizen werd gevuld met telkens 80 Gram licht-

droge lijnaarde, bereid uit de volgende grondsoorten.

I. Goede grond van den tuin Ngasinan der onderneming Gcmoe.

II. Wortelrotgrond afkomstig van wortelrotplekken uit dezelfden

tuin Ngasinan. Op het oog niet van den gezonden grond te

onderscheiden.

III. Dezelfde wortelrotgrond, vermengd met 5% Brantasslib.

Na het aanzetten der proef bleven de apparaatjes ook weer

eenige dagen staan eer de wegingen begonnen. Er werd evenals

in de vorige proef om de twee dagen gewogen, telkens op 0,1 Gram

nauwkeurig.

De geconstateerde gewichtsverliezen waren de volgende :

Datum.
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Datum.
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In fig. 2 van Plaat I hebbea wij ook deze gecorrigeerde

doorlatendheidsdiagrammen in graphische voorstelling gebracht.

^Vij nemen een volkomen overeenstemming waar met de resul-

taten van de vorige proef,

In de eerste dagen vertoont zich eene geringe toename in de

doorlatendheid bij alle drie grondsoorten en daarna een geleidelijke

afname die bij den wortelrotgrond zeer snel, bij den goeden grond en

bij den met slib gemengden wortelrotgrond tamelijk langzaam verloopt.

Ook hier kunnen wij weer uitgaande van de gecorrigeerde waar-

de, de doorlatendheid bij het einde van de proef uitdrukken in pro-

centen van de hoeveelheid water die bij het begin van de proef

doorgelaten werd. Zoo vinden wij

voor de doorlatendheid van 1 bij het einde van de proef 73 ^/^

» h )) )) Il B » » » )) » 52 »

)) » )) B IH j) 9 )) » » » 66 »

van de oorspronkelijke doorlatendheid.

Ook hier heeft dus de vermenging met 5yo slib een zeer gun-

stigen invloed uitgeoefend; de met slib gemengde wortelrotgrond sluit

zich veel langzamer dan de niet met slib gemengde.

De zoogenaamde goede grond is ook niet mooi en sluit zich

ook zeer duidelijk. Van goeden grond is hier dan ook alleen sprake

in vergelijking met den echten wortelrotgrond.

Er werd nu nog eene oriënteerende proef genomen omtrent de

kwestie of misschien door nog sterkeren slibtoevoer de structuur nog

meer verbeterd worden kon.

Proef IV.

Een drietal buizen werd gevuld met telkens SOGram luchtdroge

fijnaarde, bereid op de volgende wijze:

I. Wortelrotgrond van Trangkil (herkomstig van een anderen

tuin dan den voor proef II gebruikten wortelrotgrond).

II. Dezelfde wortelrotgrond gemengd met 4% Brantasslib.

III. Dezelfde wortelgrond gemengd met 8% Brantasslib.

Na het aanzetten der proef bleven de apparaatjes ook weer

enkele dagen staan eer de wegingen begonnen. De wegingen ge-

schiedden ook weer op O.l Gram nauwkeurig. Eerst werd om de

drie dagen, later om de twee dagen gewogen. Tengevolge hiervan

kunnen de verkregen resultaten niet gecorrigeerd worden en zijn



dan ook ongecorrigeerd in fig. 3 van plaat I in graphische voor-

stelling gebracht.

De geconstateerde gcwicbtsvormindcringen waren de volgende:

Datum. I. II. UI.

19 Augustus 1991.
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of voor het einde van de proef in percenten van de bij het begin

der proet verdampte hoeveelheden.

voor I (30 %
voor II 77 »

voor lil 77 »

De overeenkomst tussehen den wortelrotgrond oremengd met

4 % en gemengd met 8 % slib is werkelijk frappant.

Bij zorgvuldige menging is dus de grondverbetering die men
door de toevoeging van 8 % slib kan verkrijgen, ook reeds door

vermenging met de helft van die hoeveeliieid te bereiken.

Het schijnt op het eerste gezicht zonderling dat eene vermen-

ging met dergelijke betrekkelijk geringe hoeveelheden slib, de phy-

sische gesteldheid van den grond reeds zoodanig verbetert. Wij

moeten hier echter rekening houden met de afstanden waarop bij

deze zorgvuldige menging de verschillende slibdeelijes van elkan-

der verwijderd zijn.

Een eenvoudige berekening *) leert dat bij volkomen menging

de onderlinge afstand tussehen de verschillende slibdeeltjes bij

het slibgehalte van 4 y© hoogstens '2 X ^^en diameter van het af-

zonderlijke slibdeeltje bedraagt.

Verschillende andere proeven omtrent de tegenstelling tussehen

wortelrotgrond en gezonde grond en omtrent de toevoeging van

slib aan wortelrotgrond en de daardoor uitgeoefende grondverbe-

tering, hadden overeenkomstige resultaten.

De overeenstemming tussehen de resultaten van de waarne-

mingen uit den praktijk (die op eene gunstige werking van het

slibrijke irrigatiewater wijzen) met het microskopisch onderzoek

omtrent de grondstructuur en de onderzoekingen omtrent de

doorlatendheid van den grond, is van dien aard, dat onze

opvatting omtrent de beteeken is van den geregelden slibtoevcer

voor den grondstructuur hierdoor volkomen bevestigd is ge-

worden .

De nu volgende proeven hebben betrekking op de vraag in

hoeverre door bewerking de oorspronkelijke structuur van den grond

verandert. Het is dus de kwestie of er aangetoond zoude kunnen

worden dat gronden, die gedurende geruimen tijd aan intensieve

cultuur blootgesteld zijn geweest en dus geregeld intensief werden

*) Op een volume eenheid slib komen 24 volumo eenheden oorspronkelijke grond,

(liet volume gedicht van de liichtdroge fijn.iarde vooi- beiJea als gelijk aongenomen).

In een kubus grond met een zijde = 3. ^ K 25 = 2,9. . . . / bevindt zich dus een

kubus slib met een zijdeel.
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bewerkt, meer neiging hebben om zich te sluiten, dan dezelfde

grond in haar oorspronkelijken toestand had.

Maxwell *) vermeldt omtrent eene dergelijke proef dat in

grond die gedurende eenige maanden onbedekt aan de inwerking

van de lucht en de zon blootgesteld geweest en voortdurend om-

gewerkt was geworden, de fijnaarden van 50 tot 66 % was

toegenomen.

Vermoedelijk hebbfn wij in dergelijke gevallen in hoofdzaak te

doen met een dergelijke toename van fijnste slib als wij die in den

humusrijken boschgrond door ammoniakbehandeling verkregen,

namelijk met een uiteenvallen der kruimels tot afzonderlijke

korrels.

Voor deze proef werden van drie verschillende grondsoorten

hoeveelheden grond van omstreeks 1 kilo aan langdurige intensieve

bewerking blootgesteld. De grond bevond zich in een glazen schaal

en werd telkens met gedistelleerd water aangevoerd tot eene

dunne slib, daarna in de zon intensief gedroogd onder herhaal-

delijk omroeren, na het drogen weer opnieuw met water bevochtigd

enz. enz.

Gewoonlijk was do grond drie dagen nadat er water aan

toegevoegd was geworden, weder op nieuw volkomen droog, zoodat

er dan weer water aan toegevoegd worden kon.

Proef V.

Zes buisjes werden ieder gevuld met 15 Gram luchtdroge fijn-

aarde, herkomstig van den reeds meer vermelden humusrijken

kolfiegrond.

Voor de vulling der buisjes No. i, 2 en 3 werd deze grond

in den oorspronkelijken toestand gebruikt, voor de buisjes No. 4, 5

en 6 dezelfde grond, nadat deze gedurende vijftig dagen intensief

bewerkt geworden was.

De buisjes werden op 0,1 Gr. nauwkeurig gewogen, oorspron-

kelijk om den anderen dag, op het laatst der proef niet meer zoo

veelvuldig.

De proef werd ruim 2\/2 maand voortgezet.

*) Maxwell. Reports of the Hawaiian Experiment Staiion aml Laboratories 1S9C. Honohilu

One practical experiment, in which a surface eoü was constantly exposcd for moLths

to the actioD of the air and sun by a fallovsing and constant ttirring', showtd the fine eartU

to haye increased from 50 percent to C6 percent".
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De geconstateerde gewichtsvermiiideringen waren de volgende:

Datum 1 I.
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No. 4, 5 en G dezelfde grond, nadat deze gedurende 50 dagen inten-

sief bewerkt geworden was.

De proef liep parallel met de proef No, 5.

De geconstateerde oewichtsverminderingen waren de volgende:O o O D

Datum.



bet einde der proef uitdrukken in procenten van de verdamping

bij het begin der proef en vinden dan:

oor
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met humustructuur zich hiervoor wel degelijk in acht moet

nemen. ^)

Proef VII.

Op dezelfde wijze als in proef V en VI werd een vijftal buisjes

gevuld met groad afkomstig van den tuin Sebaong Gending, onder-

neming Gending, telkens 15 Gram luchtdroge fijnaarde.

De bewuste grond is een losse roodeverweeringsgrond met iets m'nder

mooie structuur dan de grond van de Zuidtuinen van Soember Karencr.

No. 1, 2 en 3 werden gevuld met den oorspronkelijken grond.

No. 4 en 5 met dezelfden grond nadat deze gedurende vijftig

dagen intensief bewerkt geworden was.

De proef diende in hoofdzaak ter controle van de vorige proef

en liep met deze en de voorlaatste parallel.

Datum.



n

Bij vergelijking van eene periode van acht dagen bij het begin

der proef met eene periode van negen dagen aan het einde der

proef, vinden wij de volgende verdampingsverüezen:

Periode.





opgehouden hebben, verandert deze toestand en is de plant aange-

wezen op den toevoer van water dat over grootere afstanden door den

grond heen filtreert.

Ook de misvormingen die aan de wortels optreden, berusten op

hetzelfde verschijnsel, de grond die zich gesloten beeft biedt veel

meer weerstand aan het indringen van de wortels als de grond in den

oorspronkelijken muilen toestand, die zij onmiddellijk na het planten ')

gewoonlijk heeft.

Wij moeten er nog even de aandacht op vestigen, dat onze

methode geene absolute waarden oplevert, maar uitsluitend veroor-

looft de vergelijking op te maken voor de verschillende grond-

soorten die onder nauwkeurig dezelfde proelcondities werden

onderzocht.

Zoo zijn de resultaten van de proeven 5, 3 en 4 en van de

proeven 5, G en 7 wel onderling vergelijkbaar, maar kunnen niet

zonder meer met elkander of met de resultaten van proef I verge-

leken worden.

Wij hebben feitelijk nog te weinig inzicht in de natuur van het

verschijnsel waarmede wij hier te doen hebben, om eene onder-

zoekingsmethode te ontwikkelen die absolute uitkomsten geeft,

zoodat wij ons voorloopig met deze vergelijkende resultaten te-

vreden moeten stellen.

In ieder geval bevestigen deze proeven de conclusie die reeds

vroeger door mij getrokken werd, dat een directe bestrijding van

het wortelrot 2) moet neerkomen op het aanbrengen van blijvende

verbeteringen in de physische structuur van de wortelrotgronden.

1) Zoonis gpzeg-il sluiten zich onzp gronden ni.^t alleen maar zetten zich ook, telkens

nadat zjj door de bewerking mul en gemakkelijk doo latend voor wateren doordringbaar voor

de wortels f^omaakt zijn. Het schijnt dat het zich zetten van den grond (wnarbij ook de zwnarte-

kracht een rol speelt) vooral van belang is op de gronden met grovere structuur (zand-

gronden) terwijl het zich sluiten meer een rol speelt op de gronden met fijnere structuur

(kleigrondcn.)

2) Pus afgezien van de indirecte bestrijding door vroeg maljn, onder water zetten,

moeilijk vatbare variëteiten, afsnyden der bladeren, enz. enz.
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BescliouTvIn? orer de outlediug yaii organische stof in den grond.

Wanneer men van vruchtbare gronden spreekt, bedoelt men
gronden waarop groote oogsten kunnen worden gemaakt, zonder

dat er veel aan bemesting ten koste wordt crelesd. Men heeft in

dergelijke gevallen te doen met gronden die betrekkelijk veel op-

neembare plantenvoedingstolfen bevatten en die tevens eene gunstige

structuur vertoonen. Een grond kan niet geregeld, zonder buiten-

gewone uitgaven aan bemesting, groote producties opleveren, tenzij

aan beide eischen is voldaan.

Wanneer gronden onvruchtbaar zijn en zelfs bij betrekkelijk

groote uitgaven aan bemesting toch geene groote oogsten opleveren,

heeft men (wanneer ten minste niet watergebrek de oorzaak der

onvruchtbaarheid is) in den regel te doen met eene minder gunstige

grondstructuur. Vooral komt dit uit wanneer men ook met kunst-

mest dergelijke gronden niet tot hooge producties dwingen kan.

Door kunstmest kan men toch in de behoefte aan gemakkelijk op-

neembare plantenvoedingstoffen voorzien, en dus in dit opzicht

den onvruchtbaren grond brengen in een toestand, welke met dien van

den van nature vruchtbaren grond overeenstemt.

Wij hebben gezien hoe de grond een voor de landbouw gunstige

structuur kan verkrijgen op verschillende wijze.

De afzonderlijke korrels kunnen tot kruimels tezamen gekleefd

zijn door humustoffen — door ferri-bydroxyde of ferri-silicaten —
door coaguiatie van de klei onder den invloed van calciumcarbonaat

— door samenbakken van de kleideeltjes onder den invloed van

hoogere temperaturen.

Wanneer een grond een hoog gehalte aan humus bevat (mits

dit gehalte zekere grenzen niet te boven gaat) is het zeer waar-

schijnlijk dat deze grond een mooie kruimelstructuur vertoonen

zal, züodat aan den belangrijksten eisch der vruchtbaarheid is voldaan.

Het omgekeerde is daarom nog niet altijd het geval, gronden kunnen

zeer arm zijn aan humus en toch eene mooie structuur hebben, maar

dan kan men ook a priori aannemen dat deze structuur berust op

kruimelvormincr teno;evolcïe van ecnioe andere oorzaak.

Te oordeelen naar hetgeen wij hier op Java bij het rivierslib

waarnemen, is het meer dan waarschijnlijk dat bij de vruchtb.'.re
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Nijldelta-gronden waarop Knop en Peters ^) zich steeds beroepen

hebben, de structuur cok hoofdzakelijk op kruimelvorming door

ferri-silicaten berust.

Hier op Java hebben wij menigen rietgrond met eene zeer mooie

structuur die niet op humuskruiraelvorming berust. Ook van

Kemmelen attendeert er op, dat soms het humusgehalte van zee-

kleigronden in den loop van enkele tientallen jaren na de aanslib-

bing eene geringe toename kan vertoonen, terwijl de vruchtbaarheid

desniettegenstaande achteruitgaat.

Wanneer echter de oorspronkelijke vruchtbaarheid van den grond

op humuskruimelvorming berustte, neemt men bij achteruitgang

van de vruchtbaarheid (wanneer er ten minste geen kwestie is van

speciaal gebrek aan stikstof, kali of phosphorzuur) ook achteruit-

gang van het humusgehalte waar. In dergelijke gevallen gaat de

vruchtbaarheid min of meer parallel met het humusgehalte.

Dat de structuur van den grond in hoofdzaak op humuskruimel-

vorming berust, komt vooral voor bij:

[. Nieuwe ontgonnen maagdelijke gronden die zeer lang met

een oorspronkelijke vegetatie (hetzij bosch of weidegras) bedekt waren.

II. Bouwgronden die reeds lang in cultuur zijn, waar de struc-

tuur niet van nature door geregelde aanslibbing maar kunstmatig

door toevoer van groote hoeveelheden organische stof (stalmest of

groene bemesting) in stand is gehouden.

In deze gevallen heeft dan uok een achteruitgang van het humus-

gehalte zeer ver strekkende gevolgen voor de vruchtbaarheid.

1) Feters Ueher den Nilschltnim. Landwirtlischaftliche Versuchsstationen lU, 1861.

Bij elementairanalvse bleek het veische I^ijlslib te bevatten 0,68-/0 koolsiof, dus om-
streeks 1,36"/.. organische stof, de daaruit gevormde bouwgrond (die dus reeds resten van
plantenwortels etc. bevatte) had een gehalte van 1,328 '/„ koolstof dus 2,65G7o o'ganisclie stof.

Knop, Ueher die Ilechitiang des IJiinnis. Landwirthschaftliche Versuchsstationen XV 1872.

Hier werd ook guwezen op het geringe humusgehalte in het Xijlslib en daaruit het volgende
geconcludeerd:

„Nach den Vorstehenden aber, ebenso nus aUed< m, was bisjelzt mit Hilfe der Wasaer-
cultur uber die Erniiiirung der Pflaoze bekannt ist, komme ich zu dem Sfhluss, dass

die Factoren dor Fruchtbaikeit sammtlich in der chemischeb Mischnngund den physikalischen

Eigeuschaften der Mineralbesta-idtheile der Ackererde allein btgründet liegen.

Der Humus ist kein Uifactor der Fiuchtbarkeit, snndern bertits eene Function der

Factoren der Fruchtbarkeit des Ackerbodens
Hat eine Ackerenle von Natur einen hohen Humutgehalt, so sagt diese Thatsaahe aus,

dan ihr Ackei boden (die Summe aller in einer Ackererde enthaltenen Mineralbestandtheile)

schon frütier alle Eigenechalten besass, welche eiforderlich sind, um reichlich zu tragen. In

rein naturwisstnschafilirhf r Bzeiehung ist slso eine Ackereide van hohe Humusgehalt
einor solchen, die früher schon eene reichliche Ernte gab, gleich zu achten.

Knop. Ancih/seii vom Isilahsaiz. landwirthschaftliche Versuchsstationen XVll 1871.

In drie verschillende monsters ^ijlslib werd een humusgehalte gevonden van 0,230 en

1,1' "/».

Knop. Beilrcige sur Kennlniss der Aclcererden, Landwiithschaftl.che ^ ersuchsstationen

XVn 1874.

llifr wordt de aandacht gevestigd op een drooglegging van een moer (La^o Fucino bij

Avezzino in de Abruzzen) waarvan de zeer vruchibare bodem slechts 0,:i "/j, humus bevat,

daarentegen in het minerale gedeelte 40,87u carbonaten tegen 50,2"/. siliceten.
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Op zeer groote schaal heeft huinusvermindering van den

böuwgrund met de gevolgen daarvan plaats gevonden in Noord-

Amerika.

De bekende goedkoope Amerikaansche tarwe, die tot den tegen-

woordigen kritiscüen toestand van den landbouw in Europa aan-

leiding heeft gegeven, hebben wij alleen te danken aan de in

Amerika in het groot toegepaste extensieve cultuur op pas ontgonnen

prairiegronden.

De grond in .,the far West" is zeer goedkoop, de werkluonen

zijn er zeer hoog, men werkt er dus extensief, bewerkt den grond

oppervlakkig, zaait de tarwe machinaal uit, oogst machinaal, ver-

brandt de stoppels, zaait opnieuw enz., tot dat na weinige jaren

de grond geen vol.loende product meer oplevert. Dan neemt men een

ander stuk maagdelijker prairiegrond en gaat hier op dezelfde wijze

te werk.

Volgens Ladd gaat in Xurth-Oakota het hu musgehalte van de

pas ontgonnen prairiegronden in tien jaren tij ds, tengevolge van den

voortdurenien extensieven tarwebouw van omstreeks 7% terug tot

op 4.5%-

Ladd i) knoopt aan deze onderzoekingen ook de waarschuwing

aan. om den voortdurenden korenbouw na te laten en met het oog

op de grondstructuur wisselbouw met kunstweide in te voeren.

Snijder wijst er op hoe het stikstofgehalte van de prairie-

gronden in Minnesota ten gevolge van een 20 tot 25 jarigen tarwe-

bouw achteruit is gegaan van meer dan OAy^ tot op 0,25yc. Dit

stemt overeen met een acht ruitgang van het humusgehalte van

meer dan d% tot op omstreeks 3%. Door dezelfden schrijver wordt

bij eene andere gelegenheid gewezen op het groote verlies aan humus

en gebonden stikstof dat bij bosch- en prairiebranden geleden

wordt.

In nog eene andere publicatie -) wordt door denzelfden schijver

het volgende staatje gegeven van eenige grondaralj'ses. die betrekking

hebben op den invloed door het landbouwsysteem op het humus- en

stikstofsjehalte van den grond uitseoefend.

1) Ladd. Ueler den Ilmuus in Mutferloden. Gouv. Ag'lc. Exp. Stat. for Xorth

r>akota 1S98.
Referaat in Biedetmann's Centralblatt 1900 XXVHI.

2) SsijDEK. Humus in its Belalion to Soil Fertih'li/. Yearbook U.S. Dep. of Agriculture 1895.

3 Soil-itivestigations.Wïiineaoiii, Station BuUelin 65. Referaat U. S. Exp. Stal.

Ree. XI. No. 11.

a Humus hildung durch Dünjuny, Minnesota Station Bulletin 53. 1S97.

Referaat Biedermann's Centralblatt, -1

.
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citeeren ^) als bewijs voor den op zeer groote schaal in Amerika

plaats vindenden achteruitgang in vruchtbaarheid van den bouwgrond

tengevolge van de vermindering van het humusgebalte.

Stalmest-conserveering en compost-bereiding zijn in de popu-

laire Amerikaansche landbouw tijdschrilten dan ook tegenwoordig

schering en inslag.

Hier in Indië waar naist de humus-kruimelstructuur zeer

verbreid ferri-kruimelstructuur voorkomt, gaat lang niet altijd

een achteruitsan o; in de vruchtbaarheid samen m'3t achteruitiransr

in het humusgebalte.

Gevallen waar dit echter wel het geval is, zijn geene uitzon-

deringen.

Zoo is een staatje dat bijna 50 jaar geleden door van der Pant -)

hieromtrent werd gefubliceerd zeer mei k waardig:

Aaa dit uitvoerige onderzoek ontleeren wij alleen de cijfers

voor het stikstofgehalte.

Onder tegalgrond zal hier naar alle waarschijnlijkheid verstaan

zijn van regen afhankelijke sawah, grond dus die geen slibtoevoer

krijgt met het irrigatiewater.

Is dit werkelijk het geval dan blijkt dus op den tegalgrond de

structuur in hoofdzaak een humuskruimelstructuur geweest te

zijn en zien wij de vruchtbaarheid afnemen met het humusgebalte.

1) Clothiek. Need for Iiiiniiis in soils of Jf'tstern Kansas. Industrialist 1901.
Referaat U. S. Exp. Stat. Ree. XU. Xo. II.

,4 brief explauation of the causes of the decrease of the Inimus in these soils and the
urgent need of restoring it."

Smith. Forage CoiuUtioiis of the Prairie Eeyion. Yearbook U. S. Department of Agricul-
ture 1595.

,The amount of raw pra'rie land suitable f^r farm'ng is rapidly becoming less, and before

we have converted all ot it into plowed land Iet us eonsider whether such a course is most
advisable.

The advantsge of raising enongh grass to feed a suffieiont number of cattle to eat the

corn on the furm have been lost sight of."
WiiEAT. Keiituckif Station. Buil. SO . Referaat, ü. S. Exp. Stat. Ree. XII. So. II.

,The results of the fertilizer cxperiments indicated the need ot phosphoric acid and humus
in the soil''

.

WiLEY. The Relation of Cheraistry fo igriculture. Vcarbook of tho Dep. of Agriculture 1S09.
,Tlie System of agricuUure wliioh has so lai-iiely prevailed in this country of exhausting

the fertility of one field and then moviui the farm to anoiber bas c^me to sn end. Scieaiific

agrieulture now retraces Us steps and restores the ft-rtiliiy of the abandoned fields while it

prevents the exhaustion of these which are stül prffductive
."'

Q. k in Australië is op groote schaal verarming van den grond tengevolge van lacgdurigen
extensieven korenbouw ingetreden.

ÜACivoR. Die Erschüpfung d s jiinyfraüiichen Bodens in Australië. Chemjoal News 13S8.
Referaat Biedermann's Centralblatt. 17.

2) V. D. Paxt. Ocer den invloed can de inUigocultuur op die der padi. Natuurkundig
Tijdschrift v. N'ed. Indië XI. 1855. v. d. Past maakt hier ook reeds melding van den achier-

uirgang in vruchtbaarheid der Amerikaansche pronden. Toen ter tijde waren ech'er nog niet

de wesrelijke stat.^n aan de beurt maar eerst <^e oostt^lijke.

,Ik mag hier niet verzwijgen de treurige voorbeelden, die de landbouwkundige gt-schie-

denis van lariu'zime doch zekere uitputting oplevert. Nergens echter zijn zij wellicht meer in

het 00? vallende, dan in de voornaamste Staten van Noord- Amerika, Marvland, Virginië en
Noord-Carolina, die eers rijk en vruchtbaar, door een lang voortgezet stelsel van roek^looze
en uitputtende beboi.wing, in het algemeen arm geworden en tot eene hopelooze onvruchtbaar-
heid gebracht zijn."



80

Localiteit.

Tjahyana

Kertanegara

Poerbuliimo

Grondsoort.
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Voor den vruchtbaren grond raadt hij aan om te trachten de vrucht-

baarheid in stand te houden, door het onderploegen van de afge-

stroopte bladeren, en het ter plaatse laten verteren der toppen, het

terug brengen van de asch der ampas op het veld en geregelde

bemesting met guano of katjangkoeken.

Dat door van Bijlert en Breda de Haan (voortbouwende op

de onderzoekingen van van Bemmelen) voor de Deli tabakgronden

zeer groote nadruk gelegd wordt op de beteekenis van een hoog

humusgehalte, werd reeds vroeger door mij in het licht gesteld.

Ook van Romburgh komt naar aanleiding van zijne „Onder-

zoekingen naar de chemische samenstelling van gronden waarop

in Java tbee gecultiveerd wordt", i) tot de conclusie dat een hoog

humusgehalte voor een goede theeproiuctie van zeer veel belang is.

Zoo vindt hij voor het humusgehalte in den bovengrond van

oude theetuinen 3,0 — 2,7 — 2,9 %, in den bovengrond van jongere

en goed produceerende theetuinen 4,3 — 8,1 — 6,5 — Q,o%.
Wanneer men echter in riettuinen humusbepalingen verricht

in grondmoosters genomen van plekken waar het riet slecht en

waar het riet goed groeit, dan blijken hier gewoonlijk geen aan-

toonbare verschillen te zijn. Het blijkt dan dikwijls dat zoowel op

de plekken waar het riet goed als waar het riet slecht groeit, de

grond slechts eene minimale hoeveelheid humus bevat.

Reeds door Kramers -) werd een uitvoerig onderzoek hier-

omtrent ingesteld zonder resultaat, een dergelijk onderzoek van

Hughes 3) toonde ook geen hooger gehalte van humus in deu goeden

dan in den slechten grond aan.

Toch kan men hieruit niet direct de conclusie trekken, dat voer

onze rietgronden in het algemaen het humusgehalte er niet op aan

komt, men kan er alleen uit concludeeren dat onder sommige om-
standigheden riet nog goede producties opleveren kan, op gronden

die slechts een minimaal humusgehalte bevatten. ^)

1) Verslage omtrent den staat van 's Lands Plantentuin over 1895.

2) Kramebs Onderzoekingen over ^rond. Mededeelingen Proefstation Oost-Java Xo. -13 . 1S93.
a) UcGHEs. Spaiu'sh Sugar S'jili. Sugar Cane XIV 1^S2.
In den goeden grond werd 0,101 in den slechten 0,112*/, stikstof gevonden.
Het is mt-rkwaardig dat in dit onderzoek ook op de beteekenis van slibtoevoer ge-

wezen wordt.

, These soils then are relativelv gcod and bad, in proportion as thev contain a large
or small qaaatitj of the finely divided sous brought down by the rirers during flood times
vears ago, for there can be no doubt that tbe finely grained soil is better adapted to sugar
cane than the coarser quality."

Vergelijk ook van dezelfde schriJTer : Analyses of Sugar Cane Soi'a. Sngar Cane XXV
1893, waarin echter over de relatieve vrucbibaarheid of onvruchtbaarheid der onderzochte
gronden slechts zeer weinig vermeld wordt. Uet stikstofgehalte van de IS onderzochte grond-
soorten uil Austral ë, Ezypte, Spanje en NVeU-indië varieêrJe tussschen 0,09J en 0,494, het
humusgehalte dus zoo omstreeks tusschen 1,1 eo G •'»•

4) Het zoude tcch ook oologisch zijn te concluieeren dat bib:timport in het algemeen
overbodig is, oaidat in sommige speciale gevallen zonder importbibit nog zeer bevredigend^
resultaten worden verkregen.
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Over achteruitgang van het humusgehalte in bouwgronden zijn

door Dêhérain uitvoerige proeven genomen.

Van een viertal perceelen, waarvan twee regelmatig bemest

werden en twee sinds 1875 niet meer bemest geworden waren, werd

het humusgehalte van den grond in 1878 en in 1888 bepaald.

De uitkomsten vindt men m het volgende tabelletje: ^)

(-»
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Wij zien dus lioe liet humusgehalte van een corspronkelijii

humusrijken grond blijkbaar vooral in de eerste jaren sterk achter-

uitgaat, ten slotte daalt het dan tot een minimum, waarbij het

humusverlies door ontleding en de humustoevoer door stoppels,

wortels, afgevallen blad, enz. tegen elkander opwegen.

Dit minimum is voor verschillende grondsoorten en bij verschil-

lende landbouwsystemen verschillend; wij kunnen echter aanne-

men, dat het slechts zelden lager dan 1% en wei nooit hooger dan

3% ligt.

Het is nu de kwestie waarop deze achteruitgang van het hu-

musgehalte berust.

Het antwoord op deze vraag is sinds lang bekend, deze achter-

uitgang berust op ontleding van de humus. ') Bij deze ontleding

ontwijkt de koolstof van de humus in hoofdzaak in den vorm van

koolzuur. Deze ontleding van de humus berust ten deele op de

werkzaamheid van verschillende organismen van plantaardigen en

dierlijken aard, ten deele op directe oxydatie onder inwerking van

de zuurstof van de lucht.

Wij hebben dus physiologische ontleding die op de levenswerk-

zaamheid der grondorganismen berust en daarnaast een chemische

oxvdatie die zonder medewerking van organismen plaats vindt.

In het algemeen wordt in den bouwgrond alle organische stof

die voor physiologische ontleding vatbaar is, ook hieraan onder-

worpen, terwijl door chemische ontleding in hoofdzaak die stoffen

verdwijnen die door physiologisch ontledingsprocessen niet aange-

tast worden.

Wij zullen eerst de physiologische ontleding wat nader be-

schouwen.

Wanneer men een U buis met vochtige grond vult en hier

koolzuurvrije lucht doorstrijken laat, is het gemakkelijk aan te toonen

dat in den grond voortdurend koolzuur gevormd wordt. De gevonden

hoeveelheid koolzuur kan gemakkelijk door opvangen in getitreerde

oplossingen van calcium- of baryumhydroxyde of door wegen in

een natronkalkbuis qumtitatief worden bepaald.

Dergelijke onderzoekingen zijn bet eerst door Pettenkofer ver-

richt, bij bepalingen van het koolzuurgehalte van water en lucht.

Üp de beteeken is van dergelijke onderzoekingen voor de land-

*) Uitspoeling Tan de humus komt slechts in uitzonderingsgevallen Toor, en speelt ook

dan nog eeu zeer geringe rol in yergelijking tot de ontlediog.
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bouw werd (voor zoover mij bekend) het eerst gewezen door

SCHULZE 1).

Voortbouwende op de onderzoekingen van Pettenkofer zijn

door Ebermaier, Wollny en anderen, taüooze onderzoekingen over

het koülzuurgebalte van de grondlucht verricht. Op de resultaten

van deze onderzoekingen komen wij straks nog terug.

Het bewijs dat deze koolzuurontwikkeling uit den bodem voor

een zeer aanzienlijk deel op de levenswerkzaamheid van lagere or-

ganismen berust, dus een physiologisch proces is, schijnt het eerste

door Wollny 2) gebracht te zijn. Hij toonde aan, dat wanneer men

tegelijk met de koolzuurvrije lucht chloroformdamp door den grond

heen strijken laat, de koolzuurontwikkeling sterk vermindert.

In plaats van chloroform kan men ook andere gasvormige

antiseptica aanwenden en verkrijgt op die wijze steeds hetzelfde

resultaat. De koolzuurontwikkeling uit den grond vermindert zeer

sterk, houdt echter niet geheel op.

Het is lomsch aan te nemen dat, voor zoover deze koolzuur-

ontwikkeling niet ophoudt tengevolge van de inwerking van chloro-

form of eenige andere voor alle organismen giftige stof, zij op

chemische oxydatie berust. Het blijkt echter onmiddellijk bij der-

gelijke proeven dat deze chemische oxydatie veel minder intensief

werkt dan de physiologische.

De physiologische oxydatie berust in hoofdzaak op eene aan-

eenschakeling van ademhalingsprocessen van de verschillende grond-

organismen.

De in den bouwgrond achterblijvende resten van de geteelde

cultuurgewassen worden namelijk bij voldoende toetreding van

zuurstof zeer spoedig door bacteriën en schimmels aangegrepen.

Wat bacteriën betreft, schijnen hier bij rijkelijke zuurstoftoetreding,

vooral de hooibacteriën en verwante soorten op te treden, van

schimmels kan men gewoonlijk verscheidene der gewoonste verte-

1) ScHULZE Fkanz. Uaher quntititalive Bestimmung der Kohlensnüre zh ar/iicuIiiiycJieinlschen

Versitchs-wecken. Landwirthschat'tliche Versnchsstationen XII, 1869 „Oass diesen Bestimmungen

zu Grunde liegende Princip ist das langst bekannte, von Pettenkofek zur Untersuchung von Lult

und Wasser in die Chemie eingefülirte: die zu bestimmende liohlensaüre auf titritte Losiingen von

Aelzkalk oder Daryt wirken zu lassen und den durch die Kohlensaüre nicht gebundenen Theil

dieser Basen mittelst titrirter Oxalsaürelösung voinmeirisch zu bestimmen.
„Fernpr erinnern wir una liierbei an die so höchst wichiige agriculturchemische Auf-

gabe, welche die Bildung: von Kohlensaüre bei Verwesung- oder bei organischen Processen

betriiït. Mit sehr einfachen Mittein werden vergleicheude Beobaclitungen arzufüiircn sein,

betret'tend den Orund der Verweslichkeit der organischen Hubstanz in verschiedenen Erdenoder
bei ciner und derselben Erde je nach dem Grade der Befeuchtung, der Teniperatur, der

Bcini'schung fermentartig wiikender Substanzen u.s. w.
2) Wollny. Untersuchnngen über den KohlciisaUrer/ehaU der Bodenhift. Landwirth-

sctaftliche Yersuchsstatinnen XXXV, 188Ü.
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genwoordigers, o. a. talrijke Aspergillus en Penicilliumsoorteil

waarnemen, naast deze trouwens ook talrijke niet fructificeerende

en dus niet te determineeien soorten.

Bij de ademhaling van deze scbimmels en bacteriën wordt

stikstofvrije organische stof verbrand tot koolzuur en water.

Deze schimmels en bacteriën kunnen tot voedsel dienen aan

allerlei dieren, regenwormen, insectenlarven, infusoriën, nematoden,

enz. enz. Ook deze dieren halen weer adem en verbranden daarbij

weer een deel der opgenomen organische stolfen tot koolzuur en

water. De excrementen van deze dieren kunnen waarschijnlijk niet

weder direct door andere dieren als voedsel gebruikt worden, schim-

mels en bacteriën groeien er echter welig op en deze kunnen dan

weder opnieuw aan de spijsvertering van het een of andere dier

worden onderworpen.

Voor zoover mij bekend werd deze zeer plausibele opvatting

het eerst door Kostysciieff i) ontwikkeld.

Enkele voorbeelden mogen deze voortdurende omzetting van

de organische stof in den bodem toelichten.

Reeds door Keller -) werd gewezen op den belangrijken rol die in

de tropen behalve door regenwormen ook door mieren en termieten

(witte mieren) bij de ontledingen omzetting van de organische stof

in den bodem en aan de oppervlakte van den bodem gespeeld wordt,

Door de nieuwere onderzoekingen van Muller en Holtermann •^)

en anderen hebben wij in dezen rol een nog beter inzicht gekregen.

De witte mieren (termieten) knagen bij voorkeur aan dood hout

en houtachtige stoffen. Het ,. zaagsel" dat zij hier afknagen, wordt

niet direct door hen gegeten, maar gebruikt als grondstof

waaruit onder de inwerking van een door hen gecultiveerde pad-

destoel hun voedsel bereid wordt. Zij bouwen met dit zaagsel de

bekende raten op. Deze raten zijn geheel en al dooiwoekerd en

dienen als voedingsbodem voor het mycelium van de bewuste

zwam. Aan der oppervlakte van de raten vormt dit mycelium kleine

witte knobbeltjes die als voedsel door de termieten worden ge-

bruikt.

1) KosTTscnF.FF g.af uitgaande van onderzoekingen omtrent de Rnssisrlie „zwarte
aarde" zeer interessante beschouwing'en en nam zeer raerkwaardie-e proeven over de ontlediii'};'

en de ophooping van organische stoffen in den grond. De oor>pronkelijite onderzoekingen zijn

in liet Uu9sisch geschreven en dus moeilijlj toeganl<eli"ik. Referaten liierover vindt men o.a.
In \Voi.t,XY Fofscliiiii;/eii XII S. T'.» en WotLNY Forschungen. XV. S. 33.

1) Keller Huninshi/diiiig und Bodeml-ullur iinler dein Etnfhiss tierisclten Thütigl-eit,

WoLLSY Forschungen X. 18s8. Referaat Bie.ierniann's Centrnlbl. 17.

3) MULLER Die Pilzgiirten eiiiic/er siidamerikanischer Amehen. Jena 1893.
noLTERMAXJf . Filzbaiiende Termiten. Scliwendener Festschrift 1899,
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in Zuid-Amerika wordt op dezelfde wijze een paddestoel ge-

kweekt door echte mieren, de zoogenaamde bladsnijdermieren op

raten die gebouwd zijn uit stukjes die uit levende bladeren uit-

gesneden zijn.

Weer andere mieren gebruiken als voedingsbodem voor de door

hen gekweekte zwam de excrementen van de in afgestorven stam-

men voorkomende insectenlarven.

In het laatste geval wordt nu bijv. eerst een deel van de

organische stof (het afgestorven hout,) door deze insectenlarven

bij hunne ademhaling tot koolzuur en water verbrand. De zwam
die op deze excrementen vegeteert, verademt ook weer een deel der

organische stof tot koolzuur en water en de mieren die zich met

deze zwam voeden dito dito.

De organische stof in de uitwerpselen van deze mieren is dus

gevormd uit het oorspronkelijke hout, maar er is bij deze herhaalde

omzettingen een zeer aanzienlijk gedeelte reeds als koolzuur ver-

vluchtigd.

Op totaal overeenkomstige wijze werken bijv. de regenwormen,

het is herhaaldelijk aangetoond ') dat in een bouwgrond waarin

zich talrijke regenwormen bevinden, de ontleding der organische

stof sneller plaats grijpt dan in een overeenkomstigen bouwgrond

zonder regenwormen,

Tallooze insectenlarven en eigenlijk alle dieren die in den

grond voorkomen, voor zooverre zij zich niet parasitisch met de

wortels van levende planten voeden, doen geheel hetzelfde als de

termieten en de regenwormen.

Zeer merkwaardig bij deze herhaalde stofwisseling, waaraan

de organische stof in den bouwgrond onderworpen wordt, is de rol

van de stikstof.

Bij de dierlijke stofwisseling wordt in het algemeen eiwit

opgenomen en dit eiwit ten doele tot eenvoudige stikstofhou-

dende verbindingen (ureum, hippuurzuur, enz.) ontleed. Vrije

stikstof wordt bij de dierlijke stofwisseling niet gevormd. Deze

eenvoudige stikstofhoudende verbindingen kunnen zeer ge-

makkelijk onder de inwerking van zeer verschillende bacteriën

1) Hknsen. Uber die FtncJitharleit des Erdlodeiis in ihrer Ahhiingigkeit von den

Leistiivgen der in der Erdrinde lebenden Wiirmer. Landw. Jahibücher 11 18S2.

Hier wordt ook de ondero literatuur besproken o.a. de onderzoekingen van Darwin
en vinden wij ook vermeld lioe reeds ïhiel aantoonde dat de wortels der cultuurgewassen
dikwijls de wormsraDgen volgen.

WoLi.NY. UntersHchungen fiber die Becinfhtssung der Fruchtharheit dêr AcTcerkrume
durch die Thiitigheit der Regenwürmer . Wollny Forschungen XIU, 1890,
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Weer omgezet worden in een vorm waarin zij voor de plant op-

neembaar zijn, ammoniak- en salpeterzuurverbindingen. Van excep-

tioneele gevallen afgezien wordt hierbij ook geen vrije stikstofgevormd.

Een zeer aanzienlijk deel van deze ammoniak- en salpeterzuurver-

bindingen wordt weer door schimmels opgenomen en deze vormen

weer eiwit uit de opgenomen stikstofvrije organische stof -f de

opgenomen ammoniakzouten en nitraten.

Op deze wijze \^isselt bij de voortdurende omzetting van de orga-

nische stof in den grond de gebonden stikstof wel voortdurend van

vorm — eiwit-, ureum ot hippuurzuur-, ammoniak, (salpeterzuur-,

— eiwit de totale hoeveelheid gaat echter (wanneer er geen oogst

van het land gehaald wordt en geen nitraten uitspoelen) niet noe-

menswaard achteruit.

Hierop berust het verschijnsel dat bij de omzettingen van de

organische stof in de grond het stikstofgehalle toeneemt in verhou-

ding tot het koolstof-, zuurstof en waterstofgehalte.

Zoo geeft Mayer ') het voorbeeld van moerassig weiland waar

de wortelresten van de graszjden 1,8/0 stikstof bevatten, berekend

op organische stof, terwijl in de humus die uit dergelijke resten

ontstaan was 4,7
'/o stikstof gevonden werd. Er is in dit geval dus

bijna 3/4 van den oorspronkelijke stikstof vrij e organische stof verlo-

ren gegaan, aangenomen dat er geen verhes aan gebonden stikstof-)

heelt plaats gevonden.

Voor een aanzienlijk gedeelte wordt de organische stof ontleed

bij afwezigheid van vrije zuurstof, ook dan ontstaat er, ten minste

ten deele, koolzuur als eindproduct van de ontleding en dan kunnen

er producten optreden die weder op nieuw veider ontleed kunnen

worden.

Bij dergelijke processen die bij afwezigheid van vrije zuurstof

plaats vinden, neemt men gewoonlijk gasvorming waar, men spreekt

in dat geval van gisting ^)

1) Adolf Maijeb. AgrikuUur Chemie U 3e Aufloge. S. 69.

2) Bij ontledin? van stiks'oflioudende org.inische stof kan wel stikstofverlies als vrije

stikstof plaats hebben, (bij de zoogenaamde denitrificatie) in den regel echter ontwijkt, als

er sprake is yan etikstofverlies bij de ontleding van stikstofüoudende organische stof, de

sllstof als ammoniak. ,

Hoppe Seylek. (Zeilschrift fur pJti/siologisJie Chemie Vil. Referaat in Wollny For-

schungen Vil.) toon<1e aan dat bij de ontleding van eiwit onder rijkelgke luchttoetreding als

eindproducten van de ontleding uitsluitend ammonia, koolzuur en water ontstonilen.

De bouwgrcnd heeft in den regel zoodanig absorbeerond vermogen voor ammoniak dat

er van ontwijken van ammonia die vrijkomt bij ontledingen die binnen iu den grond plaats

vinden, geen kwestie is.

3) Beijerisck. L'efeer die Anaërobiose, d-is Eeductionsiermögen und das Gdhrungsvermögen.

Archives née'landaises 189J XXIX Rt-ferftHt Wollny Forschungen 19.

Volgens Bkijerinck heeft de gasontwikkeling bij de gisting de beteekenis dat diiardoor

de gistingsverwekker voortbewogen wordt met de opstjjgende gasbellen.



Ais voorbeeld van een gisting waarbij ontledingsproducten

ontstaan die opnieuw verder ontleed kunnen worden tot koolzuur en

water moge de alkoholgisting dienen.

Bij rotting van bibits kunnen alcoholgisten soms een belangrijke

rol spelen. Door Raciborsky werd aangetoond dat Saccharomyces

apiculatus soms als parasiet optreden en het ontkiemen van bibits

verhinderen kan.

Bij de alcoholgisting ontstaat gewoonlijk uit glucose alcohol en

koolzuur, ongeveer volgens de vergelijking

:

O Hi2 06 = 2 C2 115 O H -f 2 C O2.

Dit proces kan verloopen bij afwezigheid of bij minimale toe-

voer van zuurstof.

De gevormde alcohol kan bij rijkelijke zuurstoftoetreding tot

azijnzuur en water geoxydeerd worden onder de inwerking van

azijnbacteriën.

Cp Hg OH + Oo = C2 Hl O2 -f H2O.

Dit azijnzuur kan ten slotte hetzij als acetaat tot voeding van

schimmels dienen of onder de inwerking vau andere bacteriën bij

toetreding van vrije zuurstof totaal worden geoxydeerd.

C2 H4 O2 + 2 O2 = 2 C O2 + 2H2 O.

Er ontstaat dus op deze wijze bij ontleding van de glucose in

den bouwgrond ten slotte niet anders dan koolzuur en water.

Bij de boterzuurgisting ontstaat niet alleen koolzuur en water

maar ook waterstof.

Het geschikste materiaal voor de boterzuurgisting is zetmeel,

maar ook suikers en lactaten kunnen op overeenkomstige wijze

worden ontleed.

De boterzuurgisting verloopt gewoonlijk ongeveer volgens de

vergelijking

Cq Hio O5 -h H2O r=: 2 n2 -f 2CO2 + C4 Hg O2 (boterzuur.)

Er worden hierbij dus ongeveer gelijke boeveelheden waterstof

en koolzuur gevormd.

Het gevormde boterzuur kan ook weer onder de inwerking

van andere organismen verdere ontledingen ondergaan.

Wanneer wij de alomtegenwoordigheid van de boterzuur-

bacieriën in aanmerking nemen i) (men kan hunne aanwezigheid

in bijna iedere grondsoort aantoonen) is het plausibel aan te nemen

dat zij in den bouwgrond zeer dikwijls in de gelegenheid komen om
zich verder te ontwikkelen.

1) Vergelijk: Het een en ander over Bacteriosis,



Vermoedelijk zal het meeste zetmeel dat ia den grond terecht

komt, (voor zoover het niet als dierlijk voedsel dient) onder

de inwerking van boterzuurhacteriën ontleed worden. Wanneer

hout door schimmels of hoogere zwammen aangegrepen wordt,

blijkt het zetmeel tamelijk resistent te zijn. Gewoonlijk wordt

eerst door fermentwerking een splitsing teweeg gebracht *)

tusscben de cellulose en de verhoutende stoffen van den celv^'and

en daarna wordt de cellulose opgelost. Het zetmeel blijft hierbij

zeer dikwijls onopgelost achter, kan dus in den grond terecht

komen en daar onder de inwerking van boterzuurhacteriën worden

ontleed.

Een van de merkwaardigste gistingen die in den grond plaats

grijpen is de zoogenaamde cellulosegisting. ~)

fïierbij ontstaan uit de cellulose koolzuur, waterstof, azijn- en

boterzuur, sporen valeriaanzuur en hoogere alcoholen.

Bij een proef van Omelianski werd in dertien maan-

den tijds van een hoeveelheid van 3,4743 Gr. zuivere cellu-

lose 3,3471 Gr. vergist onder vorming van 2,2402 Gr. vetzuren,

0,9722 Gr. koolzuur en 0,0138 Gr. waterstof. Er ontstonden

dus ruim 3 volumedeelen koolzuur tegen 1 volumedeel wa-

terstof.

De organismen die deze cellulose gisting veroorzaken, komen

zeer verbreid in den grond voor.

Wanneer wij bijv. in een Erlemeijer kolf van 2 a 300 cc. in-

houd 10 Gr. filtreerpapier brengen en 150 a 200 cc. van een

vloeistof die per L. gedistelleerd water 1 Gr. kaliumphosphaat, 1

Gr. magnesiumsulfaat, 1 Gr. ammoniumsulfaat en 20 Gr.

calciumcarbonaat bevat, dan hebben wij hier een uitstekende voe-

dingsbodem voor deze cellulosebacteriën.

Wij kunnen een dergelijke kolf enten met eene kleine hoeveel-

heid grond, hetzij dan tuingrond of den een of anderen rietgrond,

een korten tijd waterstof doorleiden 3) ten einde de zuurstof te ver-

drijven en nemen dan na een dag of tien de cellulosebacteriën in

1) Vergelijk: o.a. Czapek, Zur Biologie der holzbewolinendea Pilzen. Ber. Deutsclie.

Bot. Ges. XVII 18!»9.

2) OMELiAX^Kr Veber die CeUitloseyahrun:j Chemisches Centralblatt. 1S05. II. Comptea
rendus. T. 125. Keferaten in Biederman'a CeatralbUtt XXV. 1896 XXVII 1898 en

XXVLII, 1899.

3) Mocht soms de een of ander deze proef nemen willen, dan mnet ik er voor waarschuwen
do kolf niet zoo af te sluiten dat de zich ontwikkelende grassen niet zoude hunnen ontwijken,

is dit namelijk hel geval, dan loopt men arooten kans dat de kolf uit elkaar sprinst. De een-

voudigste wijze van afsluiting is met een dubbel omgebogen glazen buisje dat onder water of

nog beter onder kwikzilver uitkomt. Op het kwikzilver kan men wat glycerine gieten om de

ontwikkeling van kwikzilverdampen te voorkomen.



volle werkzaamheid waar. Men ziet hier en daar in de stukjes

filtreerpapier, midden in en aan de randen doorschijnende vlekjes

ontstnan. Deze doorschijnende vlekjes veranderen ten slotte in

gaatjes en onderzoekt men nu een dergelijk stukje filtreerpapier onder

hetmicroskoop, dan vindt men daar de koloniën der cellulosebac-

teriën.

De bacterie is zeer karakteristiek, zij heeft de (ook bij de teta-

nusbacterien en enkele eiwitrottingsbacteriën voorkomende) trommel-

stokvorm, bij spoorvorming worden namelijk de sporen aan het cene

uiteinde gevormd.

Distelleert men de gistende vloeistof af onder toevoeging van

een overmaat van zwavelzuur, dan blijken er vluchtige zuren over

te gaan, zooals men in het distellaat onmiddellijk met lakmoespapier

aantoonen kan. De reuk van boterzuur is duidelijk v/aarneem-

baar.

Wanneer men snippers filtreerpapier in natten grond brengt

aelukt het ook om na twee a drie weken aan de oppervlakte

van dergelijke papiersnippers de eellulosebacteriën aan te

toonen.

Wanneer men groote hoeveelheden filtreerpapier met den grond

vermengt en calciumcarbonaat toevoegt om het zich vormende

zuur te neutraliseeren, kan men na drie weken uit den grond ook

weer vluchtige zuren afdistelleeren.

Blijkbaar vindt dus de celluloseontleding in den grond wel zeer

dikwijls onder de inwerking van deze bacterie of van verwante

bacteriën plaats.

Bij ander gistingen treedtgeen waterstof maar methaan als gistings-

gas op. Deze methaangisting is dikwijls met de zoo even besproken cel-

lulosegisling verwisseld, het is ook niet onmogelijk dat onder som-

mige omstandigheden cellulose als grondstof voor eene methaan-

gisting dienen kan, in den regel echter schijnt dit niet het geval

te zijn.

De bacterie of de bacteriën die de methaangisting veroor-

zaken zijn nog niet bekend. Blijkbaar echter heeft men hier met

zeer verbreide grondbacteriën te doen, want naast koolzuur ontwik-

kelt zich, zooals wij in het volgende hoofdstuk zullen zien,

methaan uit lederen bouwgrond.

Het is trouwens ook algemeen bekend en de naam moerasgas

wijst er op, dat methaan een hoofdb standdeel uitmaakt van de

gassen die in moerassen opstijgen.
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Het is ook door de oüderzoekiEgen van Deiierain *) aan-

getoond dat de melbaangisting een zeer belangrijken rol speelt

bij de omzettingen die de organische stol in den mesthoop on-

dergaat.

Wanneer de gisting in den mesthoop goei verloopt, moet, volgens

Déhkrain, het ingesloten gas uit ongeveer gelijke volume hoeveelheden

methaan en koolzuur, zonder bijmenging van stikstof, koolzuur of

"waterstof bestaan.

Nadat wij zoo de alcuhol-. boterzuur-, cellulose- en methaangisting

vtrmeld hebben, waarvan vooral de laatste twee bij de ontleding

van de organische stof in den grond eene zeer belangrijke rol spelen,

zouden wij nog even de denitrificatiegistingen kunnen bespreken,

niet zoozeer omdat deze een belangrijken rol spelen in de natuur als

wel omdat hunne beteekenis op zoo zonderlinge wijze overschat is

geworden.

Wanneer men een voedingsoplossing die 0,3% salpeter, 0,3 yo

glucose en de noodige voedingszouten bevat, met grond ent en

anaerob aanzet, neemt men reeds binnen de 2 X 24 uur een zeer

levendige gisting waar. Het bij deze gisting outslane gas beslaat

voor een zeer aanzienlijk deel uit stikstof die door reductie uit de

salpeter vrij geworden is.

Onder de inwerking van dergelijke bacteriën kan ook in den

bouwgrond en op den mesthoop af en toeeene geringe hoeveelheid

salpeter tot vrije stikstof worden gereduceerd, van beteekenis voor

den landbouw zijn deze stikstofverliezen echter niet. Wat de totale

hoeveelheid organische stof betreft, die op deze wijze door denitri-

ficeerende bacteriën ontleed wordt, deze hoeveelheid is zoo klein, dat

zij voor onze beschouwingen totaal niet in aaumeiking komt.

Hoofdzakelijk kunnen dus bij de physiologische ontleding van de

organische stof in den grond ontstaan, koolzuur, water, raethaan en

waterstof. De overige producten die wij zagen optreden, vetzuren bijv.

kunnen meerendeels als tusschenproducten opgevat worden, die nog

voor verdere ontleding vatbaar zijn. Hier en daar kan er echter ook wel

*) Deherais. Veler di^ BiMuHgsiceise des Stalldüngers. Comptez Tendas9S, 1S33. Keferaat

in Biederinarn's Centralblatt 13.

Deheraix et DupAXT Uberdie Zusimniensetsiin<j der in Diinger haufen eingeschlossenen Gase.

Anrales aironnmtques 19jO. Rtfrraat Biedenn;.nn's Cenira.blait ItOO.

In dt-ze verhaudfling' wordt 0(k de waarneminsr gepubliceerd dat de ontwikfcelinof van ara»

tnoniak uit de mesthoop berust op de dissociatie van amraomumcarbonaat en bij een gehalte

Van de lucht van 12'/, koolzuur njpt meer pUats Tindt. Uit de soed aansestampte en Tochtige

mfsthoop, (waarin de ingesloten gassen zeker steeds meer dan i"2 "„ kf>olzuur bevatten) kan
oan ook geen cntwrjken van ammonia in noemenswaardigt» hoeveelheid plaats vinden.

Het blijkt dus a'.-hteraf dat het goed aanstampen en vochtig houuen van de mest hetzelfde

resultaat heeft als de zoo warm aanbevolen conserveeringsmïddelen.



eens bij de tallooze omzettingen die bij de physiologische ontleding

plaats grijpen het een of andere product gevormd worden dat niet

gasvormig of vluchtig maar toch niet voor verdere physiologische

ontleding vatbaar is. Dergelijke producten moeten zich dus langza-

merhand in den grond ophoopen, wanneer zij ten minste niet uitge-

spoeld worden of door directe chemische oxydatie verdwijnen.

Ook in de oorspronkelijke grondstof die aan de physiologische

ontleding onderworpen wordt, in de overblijfselen van plantaardigen

en dierlijken oorsprong, mest, wortelresten, stoppels, enz., kunnen

enkele verbindingen voorkomen die voor physiologische ontleding niet

vatbaar zijn en dus hierdoor niet worden aangegrepen.

Ook dergelijke verbindingen moeten zich in den grond ophoopen

of door directe chemische oxydatie verdwijnen;

Van dergelijke stoffen die niet voor physiologische ontleding

vatbaar zijn, maar wel voor directe chemische oxydatie, komen spe-

ciaal de humusstoffen in aanmerking.

Wij hebben gezien dat men onder humussloffen verstaat de

bruin of zwart gekleurde, in alcaliën oplosbare, in verdunde zuren

onoplosbare, niet of zeer weinig diffundeerbare, amorphe, chemisch

nog niet nauwkeurig bekende verbindingen die in de meeste bouw-

gronden voorkomen, en daar, (zooals wij in Hoofdstuk I zagen)

dikwijls als bmdmiddel tusschen de afzonderlijke korrels een zeer

belangrijke rol spelen.

Deze stolfen die men uit boschgronden of veengronden gemak-

kelijk met verdunde alkaliën in groote hoeveelheid extraheeren en

uit het filtraat met verdunde zuren neerslaan kan, zijn niet

voor physiologische ontleding vatbaar. Deze stoffen kunnen niet door

organismen, hetzij van plantaardige of dierlijken aard als voedsel (of

als zuurstoileverend materiaal) gebruikt worden.

Het bewijs hiervoor is betrekkelijk gemakkelijk te leveren.

Wanneer men humusstoffen uit bosch^rond bereid door extraheeren

met ammoniak en neerslaan met azijnzuur, het neerslag nogmaals in

ammoniak oplost en weder met azijnzuur neerslaat, deze bewerking

nog enkele keeren herhaalt en ten slotte zeer zorgvuldig uitvvascht

met gedistelleerd water, verkrijgt men een praeparaat dat men

beschouwen kan als een mengsel van verschillende humusstolVen,

waarin betrekkelijk weinig verontreinigingen meer voorkomen.

Men kan nu verschillende voedingsbodems tezamen stellen waarin

men als eenige organische stof deze humusstoffen geeft en men kan

trachten hierop verschillende schimmels en bacteriën te kweeken.
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Men kan natuurlijk bij dergelijke cultuurproevcn uitgaan van

reinculturen van bepaalde schimmels of bacteriën, het is echter

veel rationeelerom, zooals bij mijne proeven geschiedde, dergelijke

voedingsvlceistofïen en voedingsbodems eenvoudig te enten met

humusrijken tuingrond. Wanneer er namelijk organismen bestaan

die de humusstoffen als voedsel gebruiken kunnen, kan men a

priori verwachten dat deze organismen in humusrijke gronden aan-

wezig zullen zijn.

Wanneer men nu dergelijke voedingsvlosistoffen maakt die

zwak alcalisch zijn, sporen van de noodige voedingszouten bevatt^^n

en een gehalte aan humusstollen varieerend tusschen 0,5 en 5%?
krijgt men bij enting met tuingrond geen noemenswaardige ont-

wikkeling van lagere organismen. Dergelijke proeven zijn door mij

zoowel aërob als anaërob aangezet.

Een enkele maal nam ik in de voedingsvloeistof zwakke bac-

teriëngroei waar, die echter blijkbaar teruggevoerd moest worden

of op organische stof die in den grond aanwezig was geweest of op

sporen ammoniamacetaat, die nog in het humuspraeparaat aanwe-

zig waren.

Bij overenting van dergelijke culturen op kiezelzuurhumus-

platen i) gelakte het niet om behoorlijken groei van eventueele

humiphage -) bacteriën te verkrijgen. Van schimmelgroei was in geen

van de cultaren kwestie, evenmin van aanwezigheid van infusoriën.

Het is dan ook m i. volkomen gerechtvaardigd de conclusie te

trekken dat er van eene physiologische ontleding der humustoffen

in den grond geen kwestie is.

Wanneer dus de humusstoffen uit den grond verdwijnen (en de

structuur dientengevolge achteruitgaat) hebben wij uitsluitend te

doen met eene directe chemische ox3-datie van deze verbindingen.

Eer wij op deze chemische oxydatie ingaan, moeten wij ons een op-

vatting trachten te vormen over de herkomst van de humusstoffen.

Stoffen die met de natuurlijke humusstoffen eene zeer groote

overeenkomst vertoonen, ontstaan bij de verkoling van koolhydi'aten,

bijv. uit zetmeel, suiker of cellulose. De bruine kleur van de carainel

berust op een gehalte aan dergelijke kunstmatige humusstoffen,

Ook de bruine kleur die geconcentreerd zwavelzuur aanneemt wan-

1) Kiezelzuurplaten op de bekende wijze pemaakt, zorgvuldig uitgewasschen en daarna
met een zeer zwak alkal'sche humusoplossing geimpregnRerd.

•J) Een lichter worden van de kleur der voedinjrsvloeistdffen of het optreden van lichter

gekleurde kringen om de enkele kleine bacteriën koloniën die zich op de platen ontwikkelden,
kon in geen enkel geval geconstateerd worden.



neer er houtstukjes of papiersnippers invallen, berust op de vor-

ming van kunstmatige hunnusstoffen uit cellulose.

Men kan echter nog op eene ander wijze kunstmatig verbindingen

bereiden die met de natuurlijke hurausstoffen eene zekere over-

eenstennming vertoonen en wel, door de inwerking van looizuren op

eiwit.

Wanneer men eenealcalische oplossing van pyrogalluszuur maakt

en hierbij voegt een spoor van eene oplossing van fibrine i) in

geconcentreerd azijnzuur en verder met azijnzuur aanzuurt, ver-

krijgt men een donker bruin neerslag dat van natuurlijke humus-

stoffen niet te onderscheiden is. Het is de vraag of wij voor de

natuurlijke humusstoffen eene wijze van ontstaan moeten aannemen

die met de wijze van de kunstmatige caramelhumusstoffen over-

eenstemt of eene wijze van ontstaan die met die der kunstmatige

pyrogalluszuurhumus eenige overeenkomst vertoont. Moeten wij

de natuurlijke humusstoffen opvatten als door wateronttrekking en

verkoling uit cellulose en andere koolhydraten ontstaan, of moeten

wij aannemen dat zij uit looistoffen ontstaan onder inwerking van

eiwit?

Blijkbaar is het laatste het geval. Wij kunnen de natuurlijke

humusstoffen ten minste ten deele opvatten als (chemische of phy-

sische) verbindingen van looizuurderivaten of daarmede chemisch

overeenkomende stoffen met eiwitachtige stoften.

Hiervoor pleit al direct het feit dat looistoffen zeer verbreid

voorkomen in het plantenrijk en dat looistoffen over het

algemeen niet als voedingsstof voor lagere organismen kunnen

dienen.

Vooral verbindingen van looistoffen met eiwitachtige stoffen

zijn buitengewoon resistent en voor physiologische ontleding niet

vatbaar. Leer is niets anders dan eene vei'binding van eiwitachtige

stoffen met looistoffen. Uit leer kan men met alcaliën ook weer

donker gekleurde verbindingen extraheeren die met de natuurlijke

Immustoffen volkomen overeenstemmen.

1) Niet onwaarschijnlijk vervult hier hot eiwit eredeeltelijk de physische rol om bij het

neerslaan met verdunde zuren d« hnmusstoffen mede neer te aluan, zooriat dus de op deze

wijze gevormde humusstoffen feitelijk beschouwd zouden kunnen worden als oxydatieproducten

van het pyrog'alluszuur, die bun oplosbaarheid in verdunde alcaliën en hunne onopiosbaarheid

in zuren te danken haddeu aan het eiwit, waarmede zij g-eraenjid zijn. ]Vlen zoude dus van een

physische verbiodinsr tusschen Inoizuurderivaat en eiwit kunnen spreken.

Men kan namelijk dergelijke uit pyrogalluszuur bereidde humusstoffen (en ook natuur-

lijke humusstoffen) ooft neerslaan met alcaliën en oplossen in zuren wanneer er zich slechts

aluin bevindt in de humusoplossing. Zij worden hier met het aluminiumhydroxyde neer-.

geslagen bij ammoniak toevoeging en opgelost door verdund azijnzuur.

Verder vervolgd heb ik deze onderzoekingen echter niet, wegens tijdgebrek.
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Mayer vermeld dat hij bij talrijke onderzoekingeD alleen uit

looizuur i) humusstoffen zag ontstaan.

In de natuur ontstaan dergelijke looizuureiwitverbindingen

gewoonlijk bij het afsterven van looizuur bevattende weefsels.

Zoo werd door Behrens2j er op gewezen dat de bruinkleuring

van vele vruchten bij het afsterven berust op het ontstaan van

looizuur eiwitverbindingen. Het looizuur verdwijnt als het ware

plotseling bij het afsterven en dit verdwijnen is niet zooals inen

vropger aannam, daaraan toe te schrijven, dat het looizuur dooi-

de rottingsschimmels als voedsel verbruikt wordt, maar daaraan

dat het met het eiwit uit het protoplosraa onoplosbare verbmdingen

vormt, die dus aan de analyse ontsnappen.

^Vij moeten aannemen dat dergelijke looizuureiwitverbin-

dingen uit het afgestorven plantenwcefsel vrij komen, naarmate

door de physiologische OQtleding de celwanden, het zetmeel enz.

langzamerhand verdwijnen. Het looizuureiwit dat bij het afsterven

van het weefsel ontstond, vinden wij den later als humusstof in

den bouwgrond terug.

De verkerning van het hout berust op eene impregnatie van

het kernhout met overeenkomstige verbindingen.

Het kernhout biedt wel veel meer weei stand aan de physio-

logische ontleding als het splinthout, s) maar valt deze ten slotte

toch ook ten offer en dan komt ook hieruit weer eene aanzienlijke

hoeveelheid humusstoffen vrij.

Dat men uit kernhout, (bijv. van de djohar) met alcaliën

donker gekleurde verbindingen extraheeren kan, die met zuren

neergeslagen worden, is zeer gemakkelijk aan te toonen.

Wij hebben dus bij de verkerningsstoffen van het hout en bij

het looizuureiwit dat bij het afsterven van vele plantenweefsels ont-

1) Adolf JIaver. Agrikultur chemie D. FQnfte Aufla^e. S 72.
,Uie eigentliche Frage, aus welchen chemischen Körpern die schwarzen Humuskörper

sicli bilden, scheint niemals gut in Angriff genommen zu sein. Aber die Öchwierigkeiten,
namentlieli in der sfroszen Zeitdauer der Versuche begründet, sind auch unatrwühnlicbe.
Ich selbst babe alle möglichen organischen Stoffe, auch die verschiedensten Kohlenhydrate
und Proteinstoffe in gescblossenen Flaschen mit reinem Sand und Wasser vermischt jahrelang
der Zersetzuns iiberl.issen und nur aus der Gerbsaüre unzweitelhafte Humuskörper erhalten,
wabrend doch die Erfabrung det Torfbildung zu lehren scheint, dass zum miudesten auch
die Cellulose sich daran beieiligt "

2) Behre.ns. Beitrö'je sur Kenntniss der Ohstfaide. Centralblatt für Bakteriologie, etc. II.
Bd. IV. 189S.

Een zeer interessante verhandeling die niet, zooals met de meeste onderzoekingen over
dit oLderwerp het geval is, op een eenzijdig mycologisch standpunt steat, maar lang-» physi-
olrgischen weg een nader inzicht trncht te verkrggen in de natuur van het parasiiisme der
verschillende parasieten en hunne inwerking op het levende weefsel.

3) Vermoedelijk moet ook de biologische beteekenis van de verkerniog daarin gezocht
w.irden, dat het kernbcut daardoor resibtcnter gemaakt wordt tegen rottingsprocessen, aan-
vallen van parasitaire schimmels, enz.
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staat te doen met humusstoffen die reeds bestaan voordat de

physiologische ontleding van de organische stof in den grond een

aanvang neemt. Zij worden slechts gedurende de physiologische

ontleding vrij gemaakt.

Een zeer aanzienlijk deel van de humusstoffen die wij in den

bodem vinden, ontstaat echter gedurende de physiologische ontleding

en wordt gevormd door de zwammen en schimmels die bij deze

physiologische ontleding een zoo belangrijke rol spelen.

Bruine tot zwarte kleurstoffen komiOn bij zeer vele schimmels

en zwammen in de celwanden voor, dikwijls bijv. bij rustsporen,

maar ook bijv. in het mycelium van vele houtaantastende groote

hoedzwammen. Door hout dat begint te vermolmen ziet men dikwijls

zwarte banden loopen (dergelijk hout wordt door de inlanders wel

gebruikt om er handvatsels voor krissen van te maken). Bij onder-

zoek blijken dergelijke zwarte strepen hun ontstaan te danken te

hebben aan het zwart- of donkerbruingekleurde mycelium van

Polyporeën. Ook in het weefsel vanden hoed van de gewone vuur-

zwam en zijne verwanten komen dergelijke donkere kleurstoffen voor.

Deze kleurstoffen toonen (met enkele uitzonderingen, zooals bijv.

de violette kleurstof van het moederkoren >) ook weer een groote

overeenkomst met humusstoffen. Zij lossen op in alcaliën en slaan

neer met verdunde zuren en worden overigens door de gewone op-

lossingsmiddelen niet opgelost (in tegenstelling met de meeste

gele en roode bij zwammen voorkomende kleurstoffen).

Naar alle waarschijnlijkheid hebben wij hier dan ook weer een

bron van ontstaan der natuurlijke humusstolTen voor ons. Waar-
schijnlijk vervullen deze donkere kleurstülfen in het weefsel van

dergelijke zwammen een overeenkomstige rol als de verkerningsstofTen

in het kernhout en het looizuur in den bast van vele boomen, en

wordt namelijk het weerstandsvermogen tegen rotting van de

bewuste organen van de zwam er door vergroot.

Dat deze donkere kleurstoffen die men met ammonia uit het

weefsel van vele zwammen extraheeren kan, niet voor verdere

physiologische ontleding vatbaar zijn, kan gemakkelijk aangetoond

worden.

Gewoonlijk ontstaan deze donker gekleurde kleurstoffen

uit lichter gekleurde en dan zijn zij af en toe in het lichter ge-

kleurde stadium nog wel oplosbaar in water, alcohol, aether enz.,

in het donker gekleurde stadium niet meer.

1) Vergelijk Zopf. Die Pilze.
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Men noemt dit verschijnsel waarbij de celwanden van zwammen
met donker gekleurde, zeer resistente kleurstoffen worden geïm-

pregneerd, Melanose. Dat hierbij oxydatie van de oorspronkelijk licht

gekleurde stof en ook misschien het neerslaan met eiwitachtige

stoffen een rol speelt, is niet onwaarschijnlijk.

Dergelijke donker gekleurde verbindingen die ook weer dezelf-

de verhouding tegenover alcaliën en zuren vertoonen, ziet men
dikwijls niet in de celwanden van den schimmel maar in de omge-

ving van de cellen optreden.

Volgens Beyerinck i) berust dit verschijnsel in sommige gevallen

op oxydatie van organische stoffen van onbekende natuur door

verbindingen die (zooals chinon) gemakkelijk zuurstof kunnen

afstaan.

Volgens KosTYTSCHEFF kan, waar dit verschijnsel zich in den grond

voordoet, er kwestie zijn van een verbruiken van eventueel aan-

wezige organische zuren door den schimmel, tengevolge waarvan in

het geneutraliseerde substraat gemakkelijker oxydatie (gepaard met

zwartkleuring) plaats vindt.

Hoe dit ook zij, zooveel is zeker dat de donkere kleurstoffen

die zich bij sommige schimmclculturen in de voedingsbodem

vormen, zich dikwijls tegenover alcaliën en zuren geheel als humus-

stoffen verhouden.

Het komt mij plausibel voor aan Ie nemen dat de natuur-

lijke humusstoffen die in den grond voorkomen voor het grootste

gedeelte (zoo niet geheel) herkomst'g zijn uit de vier hier aange-

wezen bronnen.

1. Looizuureiwitneerslagen ontstaan bij het afsterven van

looizuurhoudende weefsels.

2. Verkerningsstoffen van het hout.

3. Donkere kleurstoffen gevormd in de celwanden van vele

zwammen en schimmels,

4. Donkere kleurstoffen gevormd in het substraat in de om-

geving van schimmeldraden.

Nadat wij op deze wijze ons een voorstelling omtrent de

1) B&ïERixcK. l'eher Cliiiioiibildititj dufch Slreptothrix cIiroiiiDjena iind Leber.sweise

dieses \]ikioben. Centralblatt füi' iiakteriologie, Parasitenkuude uud lofektionskranKbeiien.
Zweite Abtheilung V[ Band, 191»).
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herkomst der humusstoffen hebben gevormd i) kunnen wij de che-

mische oxydatie, die zij in do natuur ondergaan, nader beschouwen.

Dat kunstmatige humusstoffen uit suiker of zetmeel bereid in

vochtige toestand aan het licht geëxponeerd onder de inwerking

van de zuurstof der lucht geoxydeerd werden, schijnt het eerste

door Beethelot 2) en Andbé aangetoond te zijn.

Deze onderzoekers toonden tevens aan dat ook de natuurlijke

uit bouwgrond geïsoleerde humusstoffen zich op dezelfde wijze

verhielden.

Door Detmer 3) was er reeds twintig jaar vroeger op gewezen

dat sommige humusstoffen reeds bij een temperatuur van 145^

een typische verbrandingslucht ontwikkelen, zoodat deze blijkbaar

aan de lucht zoo gemakkelijk geoxydeerd worden, dat men bij de

bereiding niet bij te hooge temperatuur drogen mag.

Door Déhérain ^) en Démoussy werd voor een speciaal geval

aangetoond dat zich bij 22 °C. uit 100 Gr, niet gesteriliseerde aarde

per dag 8,00 cc. koolzuur ontwikkelde en dat er zich in dezelfde

hoeveelheid grond, nadat deze gesteriliseerd was, per dag nog 0,72

cc. koolzuur vormde.

Deze 0,72 cc. koolzuur ontstonden blijkbaar door directe che-

mische oxydatie in hoofdzaak der humusstoffen.

Door deze onderzoekers werd ook aangetoond dat deze hoeveel-

heid koolzuur die door directe chemische oxydatie gevormd wordt

bij verhitting van grond boven de 80^0. zeer aanzienlijk toeneemt,

1) De vorming van natuurlijke humusstoffen kan men zeer gemakkelijk vervolgen wanneer

men half onder water gedompelde rietsfokken bij rijkelijke luchttoetreding in een met water-

damp verzadigde amospheer rollen laat. Er ontwiUkelt zich in dit geval op en in de rietstokken

een rijkelijke vegetatie van allerlei schimmels, te baginnen met ds roodrotschimmel, Hypocrea

sacchari, AspergiUus soorten, een enkele maal Thielaviopsis cthaC3ticus, Coremiumvormen van

diverse Penieilliumscorten enz. enz. Weldra worden deze verdrongen door Myxomyceten, ver-

schillende bacterën en myceliumrormen van diverse niet nader te determineeren schimmels,

die wij later als wortelschimmel No. 5 ea als semiparasitaire wortelschimmels nog nader

zullen bespreken.
Verschillende dieren, in de vloeistof amoeben en infusoriën, in het rottende weefsel

nematoden en larven van kiene vlegen en kevertjes, aan de oppei vlakte mij en nemen aan

de ontleding van de organische stof deel.

De geheele rottende massa kleurt zich langzamerhand zwart, hoofdzakelijk tengevolge van

donker bruine en zwaite myceliën, die de geheele massa doorwoekeren. De vloeistof neemt

na veiloop van een week of 'vijf, zes en duidelijk bruine kleur aan, die langzamerhand donker-

der wordt, en vertoont een duidelijk alkalische reactie. Deze bruine kleur beiust op de aan-

wezigheid van humusstoffen.

Wanneer men deze donkerbruine oplossing afgiet en nieuw water opgiet, kleurt zich dit

ook betrekkelijk spoedig bruin door nieuw gevormde of op neuw opgeloste humusstoffen.

Men kan op deze wijze in den tijd van een maand of vijt, zes, betrekkelijk aanzienlijke hoe-

veelheden humus8toi"feo, die zich in de rottende massa gevormd hebben, verzamelen.

Bij rijkelijke luchttoetreding schijnt als gasvormig ontledingsproduct uitsluitend koolzuur

op te treden.

2) Berthelot en Andrê. Ueber die freiwillige Oxydation der Humussaure una der

Pflamenerde. Comptes rendus 1892. Referaat Biederraann's Centralblatt 21.

3) Detmer. Die natürlichen Hiimusküyper des Bodens und ihre landtvirthschaftlsche Be-

deiitnng. Landwinhschaftliclie Versuchstationen XIV 1871.

4) DÉHÉRAIN ET DÉMOUSSY. Ueher die Oxydation der organischen Subsiamen des Bodens.

Annalee agronomique XXII Referaat Wollny Forschungen 19.
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zoodat dus blijkbaar bij dezo hoogere temperaturen de directe oxydatie

der humusstoffen veel energieker plaats vindt.

Wanneer men een oordeel wil verkrijgen over de intensiteit

van de ontleding de organische stof in den grond, is het zeer lastig

een scheiding te maken tusschen physioiogische en directe chemische

oxydatie Men heeft wel eenige aanwijzingen dat in sommige ge-

vallen het eene, in andere gevallen het andere proces de overhand

heeft en men kan door proeven met sterilisatie zooals door Dé[iérain

en anderen verricht, in enkele speciale gevallen wel nagaan, hoe

ongeveer de verhouding tusschen physiologische oxydatie en directe

chemische oxydatie is, in den regel moet men zich echter verge-

noegen beide te samen te vatten en de intensiteit van de ontleding

der organische stof te meten aan de totale hoeveelheid koolzuur die

in den grond ontwikkeld wordt.

Onderzoekingen over de hoeveelheid koolzuur die in den grond

ontwikkeld wordt, zijn er zeer talrijke verricht geworden door Eber-

MAiER, Muller, Petersen, Scijloesing, Wollny en anderen. In verre-

weg de meeste gevallen was het er bij deze onderzoekingen niet om te

doen om een inzicht te krijgen in de intensiteit van de ontleding

der organische stof, maar stelde men zich ten doel om het gehalte

aan koolzuur van de bodemlucht te bepalen.

Aan dit gehalte van de bodemlucht aan koolzuur heeft

men zeer groote waarde gehecht (meer dan m.i. ncodig was) onder

de invloed van de LiEsiG'sche mineraalvoedingsleer. Er was name-

lijk reeds in 1859 door Stöckuardt ^) aangetoond dat door toevoer

1) Stöckhabdt. Veber den Einfluss welche eiiie Ziifu/ir voii Luft, Kolensaüre und Ammoniak
zu dein Boden auf das Pflamenwachtlunn und die AufschlieiSHn(j der Bodenbestandheile
nusubt. Landwirthscliafiliche Versuchsstationen I. 1869.

Stöckhardt nam proeven waarbij door den grond waarin planten gekweekt werden, lucht,

lucht met koo'zuur of met koolzuur en ammoniaK heengeleid word, en bepaalde de hoeveel-

heden door de plant opgenomen en in den grond oplosbaar gemaakte aschbestanddeelen aan
het einde der groeiperioden.

Zoo toonde hij een zeer belangrijke invloed van het koolzuur op de verwering aan.
Hij vond:

I v^^A^^ Ir u. X Lucht, ' Lucht,
ZoEder , , Lucht T ir i f >11* Lucht. Tr , Koolzuur Koolzuur en

I
lucht.

,

I

Koolzuur
^^ Zuurstof.

,

Ammoniak .

1

~"

Geoogste asch 0,52 0,95 1,1-2 ' 1,01 i
1,18

In ö kilo grond aanwezige oplosbare

aschbestanddeelen na de oogst. 1,52 2,76 I 3,87 2,90 3,62

Totaal 2,04 ' 3,71 4,99 I
3,91 4,80

Overeenkomstige proeven omtrent den invloed die door een hoogere temperatuur op de ver-
wering uitgeoefend wordt, werden door Peters genomen, Landwirthschaftliche Versuchssfationen
IV, 1862.
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van koolzuur tot den grond de verweering van de minerale bestand-

deelen van de bouwgrond in sterke mate bsvorderd worden kan.

Het resultaat van al deze proeven i) kan men in het kort

samenvatten als volgt. Het koolzuurgehalte van de grondlucht

varieert zeer sterk, bij de proeven van Egermaier tusschen 4,5 en

27% (volume percenten) en is afhankelijk van de temperatuur, de

vocht'gheidstoestand, de structuur, de losheid, het klei, zand, kalk

en humusgehalte van den grond, in het kort van allerlei physisch?

en chemische factoren.

In hoofdzaak kunnen natuurlijk, zooils a priori te verwachten

was, deze factoren gebracht worden tot twee groote groepen, en

kunnen wij zeggen dat het koolzuurgehalte van de grondlucht af-

hankelijk is van de hoeveelheid koolzuur die er in den grond gevormd

wordt en van de snelheid waarmede het gevormde koolzuur uit

den grond verdwijnt.

Van de onderzoekingen die voor ons doel van belang zijn

komen eigenlijk alleen die van Petersen en vanKELLER in aanmerking.

Petersen 2) toonde aan dit de ontleding van de organische stof

in den grond door toevoeging van koolzure kalk sterk bevorderd

kan worden.

Zoo vormde een hoeveelheid grond die 1,333 K. G. droge stof

en IjQS'/o humus bevatte in den tijd van zestien dagen 915 m.Gr.

koolzuur. Een zelfde hoeveelheid grond ontwikkelde na toevoeging

van 12% koolzure kalk in dezelfde tijd bijna de driedubbele hoe-

veelheid d. w. z. 2016 m.Gr koolzuur. Dat wij in dergelijke gevallen

werkelijk met een vermeerderde ontleding van de organische stof

te doen hebben en niet met de ontwikkeling van koolzuur uit het

1) ËBERMAIER. Milthelhtngen iiher den Kohlensaiiregehalt eines bewaldeten und nicht be-

tvaldelen bodens. Laodwirthsch. Vfrsuchsstationen XXUI, 1879.

„ Untersuchnngen iiher die lïedeutung des Humus als Bodenhestandtheil

und Iiher den Einfluss des Waldes, verschiedener Bodenarten und Bodendecken auf die Zusant'

mensetzung der Bodenlu/t. Wolloy Forschung'en XUI, 1890.

MöLLER. Ueber freie Kohlensaüre in Boden. Referaat Biedermann's Centralblalt VU,
1879. 8. 631.

ScHLOESiNG. Ueler die Zusammensetzimg der Bodenlnft. Comptes renilus 1889. Referaat

Biedermann's Centralblatt. 19.

VVoLLNY. Vie Wirkung der Brache. Algemeine Hopfenzeitung 1879. Referaat Biedermann'a

Centralblatt. 9.

Untersuchungvn uher den Einflus der Pflanzendecke und der Beschattung auf den

KohlensaiiregehaU der BodenJuft. Wollny Forschungen III 1880.

, Vntersnchurigen uher den Einfluss der physikalis'hen. Eigenschaften der Bodens auf
dessen Gehaït an freier KuJilensa'iire. Wollny Forschunaen IV, 1881.

,
Untersuchungen uber den Einfluss der Earbe der Bodens auf dessen Feuchtigkeits.

verhaltnisse und Kohlensaiiregehalt. Wollny Forschungen XII, 1889.

etc. etc. usque nd infÏDitutn.

2) Petersen. Veler der Einflw-s des Mergels auf die Bildung van Kohlensaüre tlnd Salpe'

tersaüre in Ackerhoden. Landwirtbscbafliche Verauchstationen XUI, 1870.

Deze onderzoekingen werden onder leiding Tan Franz Schulze (vergelijk de noot io het

begin van dit hoofdstuk) verricht.
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carbonaat blijkt iiit de proeven van Keller ^j waarbij direct de hoe-

veelheid organische stof in den grond bepaald werd.

Herbij werd grond met by^ sojabooneomeel vermengd en

bleek er na ü weken uit den grond zonder kalktoevoeging 3,24 %
resp. 2,21%, uit den grond met kalktoevoeging 13,58% resp 5,85 "/o

der organische stof verloren gegaan te zijn.

Wat nu de kwestie van de intensiteit der ontleding van de

organische stof in den grond betreft, zoo komt men rog herhaaldelijk

de verkeerde voorstelling tegen, dat deze ontleding in de tropen

zeer veel intensiever verloopen zoude dan in de gematigde lach tsti eek.

Om dit aan te nemen bestaat geen een redelijke grond. Wanneer

wij hier over het algemeen zeer weinig humus vinden in de gronden

die lang in cultuur zijn, dan is dit uitsluitend daaraan toe te schrij-

ven dat er hier in de tropen in den regel niet genoeg voorhumus-

toevoer tot den bouwgrond zorg gedragen wordt.

Reeds Mayer -) maakt er opmerkzaam op dat de voorstelling

van BoussiNGAULT alsof in de tropische laaglanden de ontleding

van de organische stof zoo snel verloopen zoude dat er bijv. van

turfvorming geen kwestie zoude kunnen zijn, niet juist is, want dat

bijv. de boschgronden in de tropen dikwijls bijna uitsluitend uit

humusstoffen bestaan. Ook door van Bijlert wordt melding gemaakt

van veenachtige gronden in Deli.

In onze Indische natuurwetenschappelijke literatuur vindt ik

typische turfvorming^ herhaaldelijk ^) vermeld. Zoo onderzocht

Bebnelot Moens een turfsoort die bij een watergehalte van 17,61 %
1) Keller. Sakako, Pato en Shisjo. Vber die Wirkitng der Dunginig tuit KuU;besonders

auf sutnpfigen {Eeis)Feldern Imp. Univ. Tokio. CoU. of Agric. buil. XF, 1891. Referaat
Biedermann's Ceniralblatt 20.

2) Adolf JIayer. Agrikulturchemie II 5e Aufl. S'. 71.

Doussingault hat wertvoUa Beobachtungen m'tgeteilt über des Eiufluss der Temperatur
auf die VeiwesuDg, über den versoLeidenen Yerlauf dieses Froces^es in verschieden
warmen Klimaten. Die Zersetzung organiacher JJeberrebten soU nach diesen Fcrscher unter
den Tropen ganz anders verlaufen und z. 15. Torf in den heiszen Zontu eme ganz
unbekani.e BiJdung tein. DaEelbst foll der Zerfall organischer Stoffen unter Wasser vor zich

gehen ubter Bildurg van Kohlensaüre und Suirpfgas . Eibebt man zich aber in derselben

Zone eenige tausend Fustc übt p den Meeresspiegel, z. B. auf das Plateau der Atden, vro

eice mittlere Temperatur Lerrscht \on 8— 10"C., da bf ginnt nach diesem Autor auch wiider dio

Torfbildung."

3) Berselot Moens. Onderzoek eener turfsoort voorkomende nabij de dessa D/oegelangan,

in de residentie Besoeki, Xatuurk. Tijdschr. . N. I. XXVILf, 1865.

Ocer veenlagen in den kuststreken van tropische getcesten, Natunrk.
Tijdsch V. Ned. Ind. XXV][. 1864.

Ldelixq. fotanische wandeling in de omtrek van Lidara-tjina. Natuurkundig Tijdschr.

T, 5ed. Ind. XXXI. 1870.
Vlaakderen. Onderzoek van turf* voorkomende fen Zuiden van Djenoe. {Rembang). Katunik.

Tijdsch. V. «td. Ind. XXYIH. 1865.

Over de fyviscLe veenvoiming, met daarin ingesloten boomstammen, in de vlakte van Am«
barawa vergelijk: Juxghchn Java UI. Deu'sihe Au«gabe. Leipzig 1857.

Tan Wl•sCHE^Bt,o£K. Verslag ornirtht de a.'deeiitu; Amtarawa, na de aardievingen te

Aiularaua. Willem I en £anjoe l iroe. Naluurk. Tijdsch. v. ^edeil. Itdië XXIX. 1867.

Stoop, Vnslag van een onderzoek naar het ohlsiaan van een eilandje dut zi<h in de nacht

van 4 op 5 Februari ISSö in de Eaicah Pei.ing heeft gevormd. lïatuurk. Tjjdcch. v. Ked.
iBd. XLV. 1886.
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en een aschgehalte van 27,07 yo voor meer dan de helft, 55,32 %
uit organische stof bestond.

Vlaanderen beschijft een tamelijk uitgestrekte (omstreeks 34

bouw) veenlaag van 1/2 a IV2 voet dikte, die in de residentie Rem-

bang V2 a 2 voet onder de oppervlakte van den grond voorkomt.

Dit veen bevattte 25,90 Vc organische stof tegen 51,88 % asch.

De hoofdoorzaak dat men in de kuststreken van tropische

gewesten zoo zelden veenvorming aantreft, zal vermoedelijk niet

zoo zeer in de temperatuur als wol in de regen verdeeling gezocht

moeten worden.

Jn het volgende hoofdstuk zullen wij onze eigen onderzoekingen

over de ontleding van de organische stof in den grond behandelen.

Het is daarbij ons doel om te komen tot een vergelijking van

de hoeveelheid organische stof die hier aan onze rietgronden toe-

gevoerd wordt met de hoeveelheid die door ontleding uit deze

gronden verdwijnt.

Een dergelijke natuurlijk slechts in zeer grove trekken opge-

maakte humusbalans ^) moet ons het antwoord leveren op de

vraag of het mogelijk zoude zijn door toevoer van organische stof,

zoo noodig de structuur van onze rietgronden in stand te houden

of te verbeteren.

1) Detmer l.c.

, De «ben Statiker und besonders Thaer stiifzten ilire ganze praktische AuFfülirung des

Ersatzea auf die An^chauung dasa man dera Roden soviel organische Stoffe wiedert-eben miisse,

als man ihm enlnommen habe. "Wenngleich diese Ansichten unseier je'zigen wissenschaf-
liclien Krkenntniss n'cht mehr 'widerstehen kunnen, so liegt doch ein gewisses berechtigtes

Moment in ihnen. Diirch eine (lerartige Handhabung des statischen Princ'ps •wurde dpm Acker
d"ch in vielen Fallen stets eine genügende Quantitilt Humus erhalien, der ja einer der 'wich-

tigsten Factoren der Fruchtbarkeit ist.

Der Landwirth muss ahnliche Grunlsatze unfer den meisten Umstiinden auch noch
heute berücksichtigen "



HOOFDSTUK V.

Onderzoekingen over de ontleding yan organische stoffen in den grond.

(Met 4 tekstfiguren.)

De door mij over dit onderwerp verrichtte onderzoekingen iiebben

zicli in drie richtingen uitgestrekt en wel.

A. Bepalingen van de hoeveelheden koolzuur die onder

verschillende omstandigheden door verschillende grondsoorten ont-

wikkeld worden

.

B. Bepalingen van de verhouding waarin onder verschillende

omstandigheden en door verschillende grondsoorten naast kool-

zuur verbrandbare gassen (methaan en waterstof) ontwikkeld

worden.

C. Directe bepalingen van de achteruitgang van het totale gehalte

aan organische stof in verschillende bouwgronden, die gedurende

twee maanden intensief bewerkt geworden waren.

Wij zullen eerst het een en ander over de methodiek der on-

derzoekingen mededeelen.

A. Om te bepalen hoeveel koolzuur onder verschillende om-

standigheden door verschillende grondsoorten ontwikkeld wordt

hebben wij niet de grondlucht geanalyseerd, (zooals reeds gezegd

is het koolzuurgehalte van de grondlucht niet alleen een functie

van de intensiteit der koolzuurontwikkeling in den grond, maar ook

van de snelheid waarmede het gevormde koolzuur uit den grond

ontwijkt) maar wij hebben direct de hoeveelheid koolzuur gemeten

die uit een bepaalde hoeveelheid grond ontweek.

Van de te onderzoeken grond werd een bepaalde hoeveelheid,

varieerende tusschen V2 ^^ 5 kilo in een flesch of onder een getu-

buleerde klok gebracht. Wanneer men dan door koolzuurvrije lucht

de lucht uit de flesch of onder de klok verdrijft en in de uitge-

dreven lucht het totale gewicht aan koolzuur bepaalt, en dergelijke

bepalingen gedurende eenige dagen herhaalt, kan men bepalen

hoeveel koolzuur telkens in de periode die tusschen twee bepalingen

verloopt uit den grond ontweken is.

De lucht \^ordt dus niet zooals in de proeven van Sciiulze,
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KosTYSCFiEFF, Tromp DE Haas 1) cn anderen het geval was door de

te onderzoeken grond heengeleid. Wanneer men dit doet, teneinde

op deze wijze een oordeel te verkrijgen over de intensiteit van de

humusontleding in den grond, wordt namelijk door de voortdurende

luchtverversching de ontleding van de humus en daarmede dus de

koolzuurontwikkeling buitengewoon sterk bavorderd, en men krijgt

dus resultaten waarvan men a priori zeggen kan dat zij zeer sterk

afwijkeo zullen van de gezochte waarden.

De lucht die zich boven de te onderzoeken grond bevindt wordt bij

mijne proeven gedurende de b apaling langzamerhind ververscht en door

koolzuurvrije lucht vervangen. In dit opzicht hebben wij dus een toe-

stand die geheel overeenstemt met de natuurlijke toestand, waarbij ook

voortdurend aan de oppervlakte van den grond luchtverversching

plaats vindt. Bij een dergelijke methode van onderzoek wordt weldra,

zooals ook in de natuur het geval is, in den grond een even-

wichtstoestand bereikt, waarbij evenveel koolzuur naar buiten

diffundeert als er nieuw gevormd wordt. Is eenmaal deze even-

wichtstoestand bereikt en dit is reeds zeer spoedig het geval, dan

bepalen wij dus feitelijk bij onze methode van onderzoek de hoe-

veelheid koolzuur die onder de in de natuur heerschende omstan-

digheden in een dergelijke hoeveelheid grond in een bepaalde tijd

ontwikkeld wordt.

Het uitdrijven van de lucht geschiedde niet, zooals gewoonlijk

bij dergelijke proeven het geval is, met een aspirator maar met

een perspirator. Er wordt dus geen lucht door de proefinstallatie

heen gezogen, maar er wordt lucht door heen geperst. De perspi-

rator waarvan gebruik gemaakt werd is van zink, model gas-

1) Teomp DB Haas Proeven omirent nitrijicatie en dehiimifcatie indenhodein. Teijsmannia
X. 1900.

Door grond met eu zonder toevoeging van calciumcaibonaat werd gedurende zes maanden
lucht geleid en het hureusgehalte bij het begin en bij het einde der proef bepaald.
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ketel, met een inhoud van omstreeks 100 L. De noodige druk

wordt verkregen door de ketel met steenen en gewichten te be-

zwaren.

Het gevormde koolzuur werd bepaald door opvangen in een

natronkalkbuis en weging.

De lucht die uit de perspirator komt, passeert dus eerst een

natronkalkbuis om haar koolzuurvrij te maken en wordt daarna

over de oppervlakte van den grond geleid. Daarna passeert deze

lucht een chloorcaliumbuis of een zwaveizuurflesch, ten einde

gedroogd te worden en wordt daarna door de natronkalkbuis

geleid. Voor nauwkeurige bepaliugen moet achter de natronkalkbuis

nog een zekerheids chloorcaliumbuisje worden geplaatst dat geza-

menlijk met de natronkalkbuis gewogen wordt.

Aan absoluut droge lucht geeft natronkalk namelijk een ge-

ringe hoeveelheid water af, en zoo kan het wel voorkomen dat men

zonder zekerheidschloorcalciumbuis een geringe achteruitgang in

gewicht van den natronkalkbuis constateert, in plaats van de ver-

wachtte sjewichlstoename.

Zelts bij onze bepalingen waarbij het zich (zooals wij zullen

zien) om tientallen en honderdtallen milligrammen handelt en waar-

bij dus de nauwkeurigheid van een elementairanalyse volstrekt

overbodig is, kan toch in dit waterverlies van de natronkalk een

bron van grove fouten gelegen zijn, zoodat hiermede wel degelijk

altijd rekening gehouden dient te worden.

Hoe groot dit gewichtverlies voor een natronkalkbuis, waar

droge lucht doorgeleid wordt, zijn kan, blijkt uit de volgende

controle proef.

80 Juli werd een natronkalkbuis inhoudende omstreek 40 gram

natronkalk door een leiding met de perspirator verbonden, tusschen

de natronkalkbuis en de perspirator een ander natronkalkbuis en een

chlüorcalciumbuis ingeschakeld en achter de natronkalkbuis een

zwavelzuur waschflesch geplaatst. Een dergelijke waschflesch aan het

eind van het apparaat dient ter controle van de snelheid waarmede

de lucht door het apparaat heenstroomt. De opvolging was dus

perspirator, 1" natronkalkbuis om het koolzuur op te vangen,

chloorcalciumbuis, tweede natronkalkbuis (die gewogen werd),

zwavel zuu^^Yaschflesch.
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Datum.
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Voor de gewone bepaling omtrent de ontwikkelde hoeveelheid

koolzuur krijgt men dus een opstelling zooals in tekstfiguur 1
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in den regel voldoende door te spoelen met een hoeveelheid lucht

die omtreeks zes tot acht maal zoo groot is als het luchtvolume in

de flesch.

Wil men de ontwikkeling van koolzuur bij afwezigheid van

zuurstof nagaan, dan is het natuurlijk zeer eenvoudig om in plaats

van de luchtperspirator een waterstoftoestel met het apparaat te

verbinden.

Het is in dit geval rationeel om de ontwikkelde waterstof die,

vooral wanneer men ijzer gebruikt, (kleine draadnagels zijn een

zeer geschikt materiaal wanneer men groote hoeveelheden waterstot

maken moet) sterk verontreinigd is met allerlei onaangenaam

riekende verbindingen, eerst een sublimaat waschtlesch te laten

passeeren. Men gebruikt hiervoor een oplossing van sublimaat in

water, om het sublimaat gemakkelijker te doen oplossen voegt men
er wat keukenzout aan toe.

De waterstof moet natuurlijk ook koolzuur vrij gemaakt wor-

den en dus een natronkalkbuis passeeren.

Bij het wegen van de natronkalkbuis (met de bijbehoorende

veihgheidsbuis) waarin het koolzuur opgevangen wordt, moet men

in dit geval bedacht zijn op de gewichtsvermindering die een

gevolg is van het verdringen van de lucht uit deze buizen door

waterstof.

1 cc. lucht weegt omstreeks l/t m Gr., 1 cc. waterstof nog

niet 0,1 m.Gr., voor iedere cc. lucht die verdrongen wordt, neemt

dus het gewicht van de natronkalkbuis met ruim 1,3 m.Gr.

af. Bij de volumina die hier in aanmerking komen (voor een

natronkalkbuis met bijbehoorende chloorcaliumbuis in gevulde

toestand allicht om en lij de SO cc. lucht) is hier dus kwestie

van ge\^ichtsverminderingen die 100 m.Gr. en meer kunnen

bedragen.

Bij zeer nauwkeurige bepalingen is het dan ook noodig, met

het oog op het snelle dilTundeeren van de waterstof, de buisjes voor

de weging te sluiten, komt het niet op zeer groote nauwkeurigheid

aan en loopt het wegen spoedig af, dan behoeft men van deze

voorzorgsmaatregel geen gebruik te maken.

B, Wanneer men behalve het koolzuur ook de verbrandbare gassen

die zich in den grond ontwikkelen bepalen v^il, is de eenvoudigste

wijze deze gassen te verbranden en als koolzuur en water te

wegen

.

Men leidt dus het gedroogde gasmengsel eerst door een na-
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tronkalk- met bijbehoorende veilif^heidsbuis om het koolzuur te

bepalen dat zich oorspronkelijk in het mengsel bevindt. ])aarna

wordt het koolzuurvrije gasmengsel geleid door de een of andere

inrichting waarin eventueele brandbare gassen totaal verbrand

worden. Achter deze verbrandingsinrichting plaats men dan eerst

een chloorcalcium buis en daarra weer een natronkalk- met bij-

behoorende veiligheidsbuis.

In de chloorcalciiimbuis wordt het bij de verbranding ontstane

water, inde natronkalkbuis het bij de verbranding ontstane koolzuur

gewogen.

Kon gewichtstoenan)e van de chloorcalciurnbuis alleen zoude on-

middellijk aantoonen dat er uitsluitend waterstof als brandbaar gas in

het onderzochte gasmengsel voorkwam. Een gewichtstoeiiame uitslui-

tend van de natronkalkbuis zouden alleen te verklaren zijn uit de aan-

wezigheid van koolmonoxyd en de afwezigheid van waterstof en methaan.

Is er uitsluitend metbaan in het mengsel dan moet het ge-

wicht van de natronkalkbuis en dat van den chloorcalciumbuis in een

bepaalde verhouding toenemen en wel in de verhoudingvan 11 9.

CH4 -f '2 02= CO» + '2 Il-^O. Het moleculair-gewicht van CO2

is 44 (2 4- 10 + 12) dat van water 18.

Om deze verbranding te doen plaats vinden, kan men gebruik

maken van een buis met fijn gekorreld koperoxyd, zooals dit bij

de elementair analyse gebruikelijk is.

Deze methode is bijv. toegepast door Urbain i) bij zijne onder-

zoekingen omtrent het verdwijnen van het methaan uit de atmos-

feer, waarin deze onderzoeker tot de zeer merkwaardige conclusie

komt dat methaan in betrekkelijke aanzienlijke hoeveelheden door de

groene plant opgenomen en verbruikt zouden worden.

In het eerst hebben wij ook bij onze proeven van koperoxyd

als oxydatiemiddel gebruik gemaakt, het bleek echter weldra dat

men met evenveel succes in plaats van over dofroodgloeiend koper-

oxyd het gasmengsel kan leiden door een gloeiende buis. Er is

namelijk altijd zuurstof genoeg in het mengsel aanwezig (en zooniet

dan kan men deze genoakkelijk toevoeren) om in aanraking met

een lichtroodgloeiendc oppervlakte de eventueel aanwezige wa-

terstof en methaan volledig te verbranden. Zoo maakten wij dan

ook gebruik van de bekende bij Hoze kroesjes behoorenden porce-

leinen buisjes die in het midden met een flinke gasvlam (of fjunsen

1) UbbüV. Veher d(i$ Versthwlnden den Methann in der Atmofipüre. Comptes renduH 1901
Referaat liicdormuun'B Centrtilbkt l'JOl.
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spiritusbrander) tot lichtroodgloeihitte verhit werden. Wanneer de

luciit die sporen methaan of waterstof bevat niet al te snel door een

dergelijk buisje geleid wordt, kan men er zeker van zijn dat me-

thaan en waterstof volledig verbrand worden.

Bij deze onderzoekingen over de ontwikkeling van waterstof

en methaan uit den grond moet men er rekening mede houden, dat

de laboratoriumslucht lang niet altijd vrij is van de aanwezigheid

van sporen methaan, waterstof of koolmonoxyde.

Vooral wanneer men tegelijkertijd met dergelijke onderzoekingen

ook proeven in gang heeft over anaërobe culturen in een waterstof-

atmosfeer is hier een gewichtige bron van fouten. Verder schijnt ook

in een zinken perspirator zooals door mij gebruikt werd, bij de aan •

raking van zink en water een spoor waterstof ontwikkeld te worden.

Het is dan ook noodzakelijk om de lucht die uit de perspirator

komt eerst een dergelijk verbrandingsbuisje te laten passeeeren

ten einde haar van methaan en waterstofsporen te zuiveren.

De opstelling van een dergelijke proef, waarbij men dus wil

onderzoeken of er ook behalve koolzuur, methaan en waterstof

in den grond ontwikkeld worden, kunnen wij door het in tekstfiguur

2 afgebeeldde schema voorstellen.

In sommige gevallen wenschte ik te onderzoeken of de gassen die

ontstaan wanneer de ontleding van de humus zonder toetreding

van zuurstof plaats vindt, ook waterstof en methaan bevatten. In

dit geval kunnen wij natuurlijk geen gebruik maken van een wa-

terstofatmosfeer, omdat wij later juist naar het optreden van wa-

terstof een onderzoek willen instellen.

Eerst trachte ik gewone lucht te laten strijken door een

tweetal waschdesschen met alkalische pyrogailuszuuroplossing J)

het bleek dat hierbij de zuurstofabsorptie niet in voldoende mate

geschiedde. Men zoude vermoedelijk wel door een geheele reeks

achter elkander geschakelde pyrogalluszuurwaschflesschen de door-

strijkende lucht zuurstofvrij kunnen maken, een dergelijke installatie

wordt echter zeer gecompliceerd.

Veel energieker dan bij alkalische pyrogailuszuuroplossing is

de zuurstofabsorptie in een phosphorwaschflesch, een gewone

Erleraeyerkolf met dubbel doorboorde stop waarin wij wat zand

en een paar stukjes witte phosphorus brengen.

Ook deze methode heeft echter allerlei bezwaren, het verbruik

1) Alkalische pyrogailuszuuroplossing is als zuurstofabsorbcerend middel bij rookgasana-

lyse en ook at en toe bij de bacteriologie in gebruik.
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van phosphorus is zeer aanzienlijk en volkomen zuurstofvrij ver-

krijgt men de stikstof op deze wijze toch ook niet zoodat ik er ten

slotte toe overging om voor dergelijke proeven stikstof te maken.

SC

-'S —
: 'O

1
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De eenvoudigste methode hiervoor is wel die uit kaliumnitriet

en aramoniumchloride.

Op de wijze zooals door Remsen i) aangegeven lost men

gelijken gewichtshosveelheden kaliumnitriet, ammüniumchoride en

dubbelchroumzure kali gezamenlijk in weinig water op en verhit

zeer voorzichtig -) op een waterbad.

Men kan een dergelijk stikstoftoestelletje dan onmiddellijk met

het apparaat verbinden, het gas wordt dus eerst nog door een na-

tronkalkbuis en dan onmiddellijk in de flesch met grond geleid.

Om nu echter in het gasmengsel dat uit de flesch met grond

verdreven wordt de aanwezigheid van verbrandbare gassen na

te gaan, kan men niet zonder meer de boven aangegeven methode

volgen. Leidt men toch een dergelijk mengsel van stikstof met

methaan en waterstof door een verbrandingsbuisje, dan kan er

wegens de afwezigheid van zuurstof geen verbranding plaatsvinden.

Men kan nu in plaats van het verbrandingsbuisje weer een buis

van moeilijk smeltoaar glas met gekorreld koperoxyd nemen, het

is echter eenvoudiger het te analyseeren gas met gewone van kool-

zuur, waterstof en methaan bevrijde lucht te vermengen en daarna

het porceleinen verbrandingsbuisje te laten passeeren. Een derge-

lijke toevoerleiding voor lucht kan zonder moeite aangebracht wor-

den. Men krijgt dan het in nevenstaand tekstfiguur 3 voorgestelde

schema.

Het is hierbij natuurlijk zaak de stikstofontwikkeling en de

luchttoevoer zoodanig te reguleeren, dat de snelheid van door-

strooming door het tweede verbrandingsbuisje niet te groot wordt

en er toch voldoende lucht wordt toegevoerd om volledige ver-

branding te doen plaats grijpen.

C. Hiervoor werden dezelfde gedurende twee maanden intensief

bewerkte grondmonsters gebruikt, die reeds in het hoofdstuk over

de doorlatendheid van den bouwgrond vermeld werden.

Het gehalte aan organische stof werd bepaald door verbranding

en bepaling van de hoeveelheid ontwikkeld koolzuur.

De methode van oxydatie der organische stof met chroomzuur

of met kaliumbichromaat en zwavelzuur, geeft te lage resultaten

en de fout is bij deze metbode niet constant en afhankelijk

van de natuur van de organische stof die in den grond voorkomt.

Volgens onderzoekingen van Loges ^) wordt hij deze methode bijv.

1) Remsen. Einleitung in das Studium der KohleDstoffverbindungen.

2) De gasontv»ikkeling kan namelijk plotseling beg-inoen en z«er onstuimig verloopon.

3) Loges. Landwirthschaftliche Versuchsstationen X.XVIII, 1883.
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plantenvezel wel volledig geoxydoerd, wertelrcsten echter niet vol-

ledig. In sommige gevallen vond hij bij toepassing dezer methode

slecht 87 % der aanwezige hoeveelheid koolstof als koolzuur terug.

ia;
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Ook bij de analyse van zuivere humusstoffen constateerde hij een

aanzienlijiie fout en kon slechts 91 % van de koolstof 'As koolzuur

terugvinden.

Het was daarom wenschelijk bij de bepaling der organische

stof van verbranding gebruik te maken, echter indien mogelijk de

methode der elementairanalyse zoodanig te vereenvoudigen dat de

duur van het onderzoek verminderde, dat er geen voortdurende

controle bij noodig v^^as, dat men het onderzoek verrichten kon

zonder een gasoven voor elementairanalyse en zonder bezwaar

in een goed ingericht fabriekslaboratorium zoude kunnen toepassen.

Het principe van de door mij toegepaste wijziging berust een-

voudig op de toevoeging van het een of andere sterke oxydatie-

middei aan de te onderzoeken grond. Als gevolg hiervan verkrijgt

men reeds een volledige verbranding bij veel lager temperatuur dan

bij de gewone elementairanalyse.

Eerst werd getracht door toevoeging van kalisalpeter aan den

te onderzoeken grond, bij betrekkelijk lage temperatuur, een volledige

verbranding van de organische stof in den grond te verkrijgen.

Men verkrijgt op deze wijze inderdaad ook wel een volledige

ontleding der organische stof maar een deel van de koolslof ontwijkt

in dit geval niet als koolzuur maar zet zich om tot kalium-

carbonaat. Deze storenden reactie kan n;en vermijden wanneer men
in. plaats van kaliumnitraat gebruik maakt van kaliumchloraat.

Hierbij kan mm een volledige verbranding kriigen bij betrekkelijk

lage temperatuur en al de koolstof uit den organische stof ontwijkt

hierbij als koolzuur.

In tekstfiguur IV is de installatie, die voor deze onderzoekingen

door mij gebruikt werd, schematisch weergegeven

.

Om de verbrandingsbuis die niet langer behoeft te zijn dan

omstreeks 20 c.M. wordt een mantel van kopergaas en asbest

aangebracht. In de verbrandingsbuis wordt een platinaschuitje ge-

schoven waarin 5 Gr. van de te onderzoeken grond. Boven op

deze grond wordt 1/2 al Rr. fijn gestooten kaliumchloraat ge-

strooid. Het platinaschuitje bevindt zich tusschen twee asbest-

proppen.

Bij het begin van het onderzoek moet men tamelijk voorzichtig

de verbrandingsbuis verhitten en steeds de waschflesschen in het

oog houden, omdat de gasontwikkeling uit het kaliumchloraat bij

te sterke verhitting zeer hevig is. iMet iiet oog op deze hevige gas-

ontwikkeling zijn ook de twee waschflesschen aangebracht.
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1 Gr. kaJiumchloiaat ontwikkelt bij lotale ontleding 390 m.Gr.
zuurstof dus onstreeks 300 cc. Wanneer men zorg draagt dat
iedere waschflescli omtrceks een dergelijk luchtvolume heeft,\-ordt
het gevaar dat bij zeer hevige gasontwikkeling een deel van het

=1 :i
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koolzuur ongeabsorbeerd d3 natronkalkbuis passeeren zoude, sterk

gereduceerd.

Eerst nadat de hevige gasontwikkeling afgeloopen is, begint men

koolzüurvrije lucht door te leiden. Nadat men gedurende een uur

of drie hiermede voortgegaan is, kan men aannemen dat al het

koolzuur uit het apparaat verdreven en in de natronkalkbuis op-

gevangen is. In een tijdsverloop van vier uur, waarvan men alleen

gedurende het eerste uur naar het toestel behoeft om te kijken, is

een dergelijke bepaling afgeloopen.

Ter controle van de methode werden eenige proeven genomen

met uitgegloeide grond -f een bekende hoeveelheid filtreerpapier.

Het ülreerpapier bevatten luchtdroog 71,2% water en 1/3%

asch.

Hoeveelheid filtreerpapier.
Berekende hoeveelheid Gevonden

C'G Hio O5

250 m.Gr. 230 m,Gr. 216 m.Gr.

250 » 230 » 223 »

250 » 230 » 218 »

150 » 138 » 129 »

50 » 46 » 45,5 »

Het verschil tusschen de berekenden en de gevonden hoeveel-

heid bedraagt dus in deze verschillende contróleproeven 6%, 3%?

5%, 01/2% en 1% van de totale hoeveelheid organische stof.

Deze fouten zijn in ieder geval aanzienlijk kleiner dan de fouten

die volgens Loges aan den chroorazuurmethode hechten.

Om nog een oordeel te verkrijgen hoe groot de afwijkingen zijn

wanneer me ze berekent op 5 Gr. grond kan men de resultaten

van deze contróleproeven opgeven als volgt

:

Gehalte van de gpond aan cellulose,

Berekend
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Bij een drietal prüeven waarbij in plaats van cellulose saccha-

rC'Se ^euomen werd, verkreeg ik de volgende uitkomsten:

Hoeveelheid
saccharose.

Gevonden.
Gehalte v/d.

grond.

Gehalte v/d.

grond bepaald

200 m.Gr.

250 ))

100 »

197,5

235,0

97,0

4 %
5 ))

2 B

3,95 %
4,7 B

1,94 »

In procenten van de aanwezige hoeveelheid organische stui be-

draagt de l'out hierbij dus l,25yo, 0% en o%.

Wij zien dat altijd iets te weinig organische stoT gevonden wordt,

gemiddeld 4yo, dit verschil berust zeer waarschijnlijk op onvolledige

verbranding, de vorming van em geringe hoeveelheid caramelachtige

vluchtige producten die aan de volledige verbranding ontsnappen

en iu het zwavelzuur van de eerste waschtlesch worden opgenomen.

Wanneer het zwavelzuur in deze waschtlesch zich dan ook in sterke

mate kleurt is er alle reden om het resultaat van de proef te wan-

trouwen.

Bij grondonderzoekingen heb ik een dergelijke bruinkleuring

nooit in belangrijke mate zien optreden, zoodat ik dan ook in verband

met de goede overeenstemming van verschillende bepalingen in het

zelfde monster, aanneem, dat de resultaten van deze bepalingen niet

ver van do werkelijkheid afwijken en in ieder geval voor de uit-

sluitend vergelijkende proeven waarvoor zij gebruikt worden, vol-

komen bruikbaar zijn.

Na deze beschouwingen over de methodiek der onderzoekingen

kunnen wij overgaan tot de genomen proeven.

Proef No. I.

Begin Juli 1902 werd een hoeveelheid grond uit de proeftuin

die sinds ruim een maand open lag, gehaald en hiervan 3,1 K.G.

luchtdroge grond tot kleine kluiten stukgeslagen, vermengd m&tO,75L.

water en ia een glazen schaal onder een getubuleer de klok gebracht.

Door dez3 klok werd een stroom koolzuur vrije lucht geleid, de

lucht die uit de klok kwam werd door middel van een chloorcal-

ciumbuis gedroogd en daarna het koolzuur in deze lucht met een

natronkalkbuis bepaald.
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Het gewicht van de natronkalkbiiis bedroeg;

o/vii 4 uur



Het was hier belang om na te gaan of deze buitengewoon inten-

sieve ontleding op physiologische of op chemische oxydatieprocessen

berustte.

Nadat dus de natronkalkbuis de 17e gewogen geworden was, werd

den grond met 1 L. iOy^ carboloplossing vermengd, goed doorgeroerd

en de overvloedige vloeistof afgegoten. Daarna werd de grond weer

onder de klok gebracht en opnieuw koolzuurvrije lucht doorgeleid.

Het gewicht van de natronkalkbuis bedroeg:

'18 Juli 12 uur 55,270 Gr. toename 0,013 Gr.

19 » 12 )) 55,298 » » 0,028 »

De koolzuurontwikkeling is dus hierdoor de toevoeging van de

desinfecteerende stof zeer aanzienlijk verminderd. Blijkbaar berust

dus de ontleding van de organische stof hier voor verreweg het

grootste gedeelte op physiologische en slechts voor een gering ge-

deelte op directe chemische oxydatie.

Proef No. lil.

Grond uit de proeftum, omstreeks 4 K.G. vochiige grond (30%
watergehalle ongeveer) werd tot kleine kluiten gebroken in een flesch

gebracht en waterstof doorgeleid. Nadat de lucht uit de flesch en

het apparaat door waterstof was verdrongen werd de natronkalk-

buis gewogen.

Het gewicht van de natronkalkbuis bedroeg:

13/vii 4 uur 58,272 Gr.

14/vn 12 » 58,287 » toename 0,015 Gr.

15/ VII 12 )) 58,308 » » 0,021 »

16,
V.l 12 )) 58,325 » » 0,017 »

Deze proef had een voorloopig karakter, aan de natronkalk-

buis was geen veiligheidsbuisje verbonden en de nitronkalkbuis

werd steeds open gewogen.

In ieder geval blijkt er echter uit, dat de in proef 1 geconsta-

teerde ontwikkeling van koolzuur slechts voor een gedeelte op de

aanwezigheid van vrije zuurstof berust.

Ook bij afwezigheid van vrije zuurstof vindt een aanmerkelijke

koolzuurontwikkeling plaats.

Proef No. IV.

750 Gr. wortel rotgrond van ülean fiCgoendang en 750 Gr. goede

grond van Olean Daoean, werden ieder met 350 cc, gedistellecrd

water vermengd, in kolven gebracht
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én waterstof doorgeleid. De proef heeft een voorloopig karakter, er

werd geen veiligheidsbuis aan de natroukalkbuis aangebracht.

Bij de wortel rotgrond werd in verloop van 5 dagen een ge-

wichtstoename der natronkalkbuis van 0,044, bij den goeden grond

in verloop van dezelfde tijd een gewichtsafname van 0,021 Gr.

geconstateerd.

Deze proef berechtigd tot de conclusie dat de ontleding van

organische stof onder anaërobe condities in de wortel rotgrond

tamelijk intensief plaats vindt en vermoedelijk in de overeenkomstige

gezonden grond veel minder intensief,

Uit de wortelrotgrond verdween in 5 dagen minstens 24 milli-

gram organische stof, alleen, in de vorm van koolzuur, hetgeen over-

eenkomt met een achteruitgang van 0,000ö6yc per dag op luchtdroge

grond berekend. In werkelijkheid, de mcthaanontwikkeling en de

proeffout ten gevolge van het gewichtsverlies der natronkalk door

uitdroging in aanmerking genomen, moet de intensiteit van de ont-

leding veel aanzienlijker geweest zijn.

Proef No. V.

Had evenals de vorige proef een voorloopig karakter.

Er werd geen rekening gehouden met het gewichtsverlies van

de natronkalkbuis door uitdroging.

Er werd vergeleken de koolzuurontwikkeling van 1000 Gr,

wortelrotgrond van ülean Patek en 1000 Gr. gezonde grond van

Olean West Mering. ieder met 50O c c. water vermengd, en in

een waterstofatmospheer.

Bij de wortelrotgrond werd in twee dagen een gewichtstoename

van 0,017, bij de gezonde grond in dezelfde tijd een gewichtsafname

van 0,003 Gr. geconstateerd.

De resultaten van deze proef bevestigen dus de resultaten van

proef IV, een betrekkelijk sterke ontleding van organische stof in

de wortelrotgrond en vermoedelijk in den gezonden grond een veel

minder intensieve ontleding oniler anaërobe condities.

Proef No, VI.

4 K.G. luchtdroge grond van de onderneming Kemantran, tuin

Pengaren, werd met water bevochtigd (ruim 1 L. gedistelleerd water)

onder een gotubuleerde klok gebracht en lucht doorgeleid.
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De "ewichtstoename van de natronkalkbuis bedroeg:

22 — 23 Juli
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Proff No. Vlll.

lo/viii werd aangezet in vier Ilesschen.

A. 5 kilo proeftuingrond + 200 Gr. ampas + 3 L. leidingswater

B. 5 » )) » + 200 » » + 1 L. »

C. 5 B ;) » -\~ 3 L. leidingswater.

D. 5 » » » -f- 1 L. »

Gedurende drie dagen werd koolzuurvrije lucht doorgeleid, ten

einde al het koolzuur dat nog in de lucht in de flesschen aanwezig

mocht zijn te verwijderen, eerst daarna begonnen de wegingen.

De gewichtstoename van de natronkalkbuizen met hunne

respectievelijke veiligheidsbuizen bedroegen :
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A omstreek 8,5 en in de flesch B omstreeks 6,5 Gr. droge stof

van de ampas tot koolzuur ontleed.

De ampas in kwestie had reeds ruim een maand aan de lucht

gelegen, zoodat de gemakkelijk ontleedbare verbindingen saccharose

en glucose er ten minste gedeeltelijk reeds uit verdwenen waren.

Het groote verschil tusschen de intensiteit der ontleding der

organische stof in de üesschen C en D berust hierop dat den grond

in den flesch C oververzadigd met water was, onder water stond,

wat in de flesch D niet het geval was.

Door de bedekking met water wordt dus blijkbaar (wat

trouwens a priori te verwachten was) de ontleding der organische

stof in den grond in sterke mate tegengegaan.

Uit de flesch C verdween per dag 0,017 Gr. organische stof,

uit de flesch D omstreeks de vijfvoudige hoeveelheid 0,08'i Gr.

Voor de flesch C vertegenwoordigt dit een vermindering van

de organische stof in den grond met 0,00034yo per dag voor de

flesch D met 000104% per dag.

Proef No. IX.

Van den voor proef No. VI. gebruikte 4 K.G. grond van de

onderneming Kemartran, tuin Pengaren, werd bepaald in welke ver-

houding naast koolzuur misschien methaan en waterstof ontwikkeld

worden. Dit onderzoek geschiedde ^ ix 1901.

Er werd koolzuur en methaan en waterstofvrije lucht onderde

klok geleid en in een zekere hoeveelheid van het uit de klok ge-

dreven gasmengsel de verhouding tusschen methaan, waterstof en

koolzuur bepaald.

Bij het begin van de proef woog

het eerste koolzuurapparaat 78,778 Gr.

de chloor calciumbuis 54,130 »

het tweede koolzuurapparaat 118,007 »

Bij htt einde van de proef, nadat gedurende twee uur lucht

doorgeleid was, woog het eerste koolzuurapparaat 78,871 Gr.

de chloorcalciumbuis 54,142 »

het tweede koorzuurapparaat 118,021 »

Er was dus opgevangen 0,093 Gr. koolzuur en bij de verbran-

ding van de ontstane verbrandbare gassen was gevormd 0,012 Gr.

water en 0,014 Gr. koolzuur.

Bij de verbranding van methaan moet de hoeveelheid koolzuur
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die ontstaat zich tot de hoeveelheid water die ontstaat verhouden

als 11 : 9. De getallen die voor de hoeveelheid gevormd water en

koolzuur gevonden werden, voldoen ongeveer aan deze verhouding

zoodat er dus blijkbaar naast methaan geen of slechts sporen van

andere verbrand bare gassen gevormd zijn.

De hoeveelheid koolstof die als methaan OQtwijkt, verhoudt zich

tot die welke als koolzuur ontwijkt in deze proef ongeveer als 1 : 7.

Proef No. X. f

De in proef No. V vermeldde flesch met grond van Olean,

West Mering, was gedurende een week open aan de lucht blijven

staan ten einde al de ingeleide waterstof te doen ontwijken, daarna

werd zij weder gesloten en de volgende dag in het ontwikkelde

gas de verhouding van koolzuur tot verbrandbare gassen bepaald.

Begin der proef. Einde der proef.

Gewicht eerste koolzuurapparaat 79,135 79,löO

» chloorcalciumbuis 54,148 54,156

» tweede koolzuurapparaat 118,015 118,025

Er was dus opgevangen 0,045 Gr. koolzuur en bij de verbran-

ding der verbrandbare gassen waren ontstaan 0,008 Gr. water en

0,010 Gr. koolzuur.

Ook in dit geval ontwikkelde zich dus naast koolzuur geen

ander verbrandbaar gas dan methaan uit den grond.

Uit deze grond ontwikkelden zich omstreeks 2 deelen methaan

tegen 9 deelen koolzuur.

Proef No. XI.

De in proef No. V vermeldde flesch met grond van Olean, Pa-

tek werd gedurende een week open aan de lucht geëxponeerd ten

einde al de ingeleide waterstof te doen verdwijnen en bleef toen

gedurende drie dagen gesloten staan

.

Daarna werd in liet in de kolf aanwezige gas de verhouding

van koolzuur tot verbrandbare gassen bepaald.

Begm
v/d. Proef.
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In dit geval schijnt das wel waterstof naast liet methaan ont-

wikkeld te zijn. Brengen wij voor de 0,023 Gr. koolzuur die in het

tweede koolziiurapparaat opgevangen werden 0.019 Gr. water in

rekening dan blijft er 0,000 Gr. water die vermoedelijk door de

verbranding van waterstof is ontstaan.

Wij zouden bij berekening komen tot een volumeverhouding

van omstreeks 33 deelen koolzuur tegen 3 deelen methaan en 2

deelen waterstof in het in de kolf aanwezige gas.

Dit is het eenigste geval waar ik met eenige waarschijnlijkheid

de ontwikkeling van waterstof uit den grond heb aangetoond.

In den regel schijnt de waterstofontwikkeling uit den bouwgrond

een zeer onbeduidende rol te vervullen in vergelijking tot de

raethaanontwikkeling en wij maken geen erge fout wanneer wij al de

waterstof die uit den grond onder normale omstandigheden (afgezien

van kunstmatig opgewekte boterzuur- ol cellulosegistingen) zich ont-

wikkelt als methaan mede in rekening brengen. Proef Xll stemt

in dit opzicht volkomen met proef No. IX en proef No. X overeen.

Proef No. XII.

In een flesch die 1 K.G. luchtdroge wortelrotgrond van Gen-

ding, Soember Kerang -f ^00 c.c. water bevatte, werd de ver-

houding tusschen de ontwikkelde hoeveelheden koolzuur, methaan

en waterstof bepaald.

Begin van
de proef.

Einde van
de proef.

Toename.

Eerste koolzuurapparaat

Chloorcalciumbuis

Tweede koolzuurapparaat

79,685

54,176

119,857

I
79,730

! 5MB3

I

119,866

0,045 Gr.

0,007 »

0,009 »

Er is hier dus omstreeks 1 deel methaan tegen 5 deelen kool-

zuur gevormd en geen waterstof in aantoonbare hoeveelheid.

Proef No. XIII.

In een flesch die 1 K..G. luchtdroge gezonde grond van Gending,

Liprak Noord, (een overeenkomstige grond als de wortelrotgrond

van proef No. XII) -f- -^0 0.0. water bevatten, werd de hoeveelheid

ontwikkeld koolzuur vergeleken met de hoeveelheid methaan.
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Bij drie verschillende onderzoekingen werden hoeveelheden kool-

zuur van 30, 103 en 49 m.Gr. geabsorbeerd en hoeveelheden water

(uit den verbranding van het methaan ontstaan) van 5, 16 en 5 m.Gr.

Totaal werd dus 0,182 Gr. koolzuur en 0,025 Gr . water opgevangen.

Hieruit kan men een verhouding van 1 deel methaan tegen

bijna 6 deelen koolzuur berekenen.

Proef No. XIV.

Flesch A van proef No. VIII had een tiental dagen opengestaan,

werd daarna weer ingeschakeld en in het ontwikkelde gas de ver-

houding van koolzuur tot methaan bepaald.

In den loop van vijf dagen ^/ix — '^/ix werd ontwikkeld

1,035 Gr. koolzuur terwijl bij de verbranding van het gevormde

methaan 0,039 Gr. water ontstond.

Er ontwijkt dus uit den grond omstreeks 1 deel methaan tegen

22 deelen koolzuur.

Wij zien verder dat de ontleding van den organische stof niet

meer zoo intensief verloopt als in het begin van de pi oef, de

ontleding is nog wel duidelijk intersiever als bij het begin van de

proef (vergelijk proef No. VIII) in tlesch D, maar er wordt nu slechts

per dag omstreeks 1/5 van de hoeveelheid organische stof ontleed

die in de eerste dagen ontleed werd.

Dit ligt blijkbaar daaraan, dat de hoeveelheid gemakkelijk ont-

leedbare stoffen uit de ampas sterk verminderd is, zoodat nu lang-

zamerhand de moeilijke ontleedbare stoften aan den beurt komen.

Ook in flesch B van proef No. VIII bleek de intensiteit van de

ontleding der organische stof sterk verminderd te zijn.

Proef No; XV.

Flesch C van proef No. VIII had gedurende 14 dagen open

gestaan, werd daarna weer ingeschakelden de ontwikkelde hoeveel-

heden koolzuur en methaan bepaald.

In zes dagen ^^/ix — ^^^ix werd ontwikkeld 0,230 Gr. koolzuur,

terwijl bij de verbranding van het gevormde methaan 0,069 Gr.

water ontstond.

Er zijn dus gevormd 230 volumeeenheden koolzuur tegen 84

volume eenheden methaan, dus ruim 1 deel methaan op 3 deelen

koolzuur.
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Wij zien dat de ontleding van de organische stof in deze

met water bedekten grond nu iets intensiever verloopt dan een

maand geleden (vergelijk proef No. Vlll) er is nu in zes dagen

0,'230 Gr. koolzuur ontwikkeld en vroeger in 17 dagen niet veel

meer dan de dubbele hoeveelheid. 0,483 Gr.

Dus nu per dag 0,038 Gr. koolzuur tegen vroeger 0,028 Gr.

Ook in flesch D bleek bij een voorloopig onderzoek de intensiteit

van de ontleding in den loop van een maand niet merkbaar achter-

uitgegaan te zijn.

Proef No. XVII.

Om te onderzoeken hoe zich in de meervermeldde proeftuin-

grond de physiologische ontleding tegenover de directe chemische

oxydatie verhield, werd 2 K.G. proeftuingrond met 1 L. gedistelleerd

water vermengd en de hoeveelheid ontwikkeld koolzuur bepaald.

Er werd ontwikkeld in 8 dagen tijds ^-Vix tot so/,^ o,580 Gr.

koolzuur, dus 0,060 Gr. koolzuur per dag. Daarna werd aan deze

zelfde grond 1/4 L. toegevoegd van een oplossing die 24 Gr. subli-

maat en 24 Gr. keukenzout per L. bevatte, goed omgeroerd en

daarna weer de koolzuurontwikkeling bepaald.

Deze bedroeg nu in 5 dagen tijds (^o/ix tot ^/x) 0.153 Gr., dus

per dag gemiddeld 0,031 Gr.

De koolzuurontwikkeling is dus door de desinfectie tot op de

helft gereduceerd.

Schijnbaar berust dus in de proeftuingrond de koolzuuront-

wikkeling voor omstreeks de helft op physiologische en voor de

helft op directe chemische oxydatie.

Proef No. XVII.

Ten einde te onderzoeken hoe sterk de directe chemische oxy-

datie van de organische stof in den grond bij hoogere temperatuur

wel zou kunnen zijn, werd 1 K.G. luchtdroge proeltuingrond in een

kolf op een glycerinbad tot op omstreeks 110'^ C. verhit onder

doorleiding van koolzuurvrije lucht.

Gedurende omstreeks 30 uur werd op deze wijze ontwikkeld

1,565 Gr. koolzuur, wat met de ontleiding van 0,854 Gr. organische

stof overeenstemt.

Het gehalte van den grond aan organische stot schijnt dus door
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30 uur verbitten boven de 100" met 085% achteruitgegaan te

zijn wanneer ten minste niet, zooals zeer plausibel maar moeilijk

aan te toonen is, deze koolzuurontvvikkeling voor een gedeelte

berust op het uitdrijven van koolzuur dat reeds gevormd, zooge-

naamd geabsorbeerd, in den grond aanwezig was.

Proef No. XVIII.

Ten einde een voorstelling te krijgen van de hoeveelheid kool-

zuur die door poreuze lichamen geabsorbeerd worden kan, werd

50 Gr. versch uitgegloeide puimsteen geïmpregneerd met koolzuur,

daarna gedurende een etmaal aan de lucht gedroogd en toen in

een glycerinbad op omstreeks 110° verhit onder duorleiding van

koolzuurvrije lucht. Er werd op de deze wijze in 8 uur 0,022 Gr.

koolzuur uitgedreven.

Bij een andere overeenkomstige proef bleek 70 Gr. puim-

steen 0,016 Gr. koolzuur in geabsorbeerden toestand te kunnen

vasthouden.

De grootere oppervlakte van de puimsteen in vergelijking met

den grond in aanmerking genomen, is het dus niet waarschijnlijk

dat de koolzuurontwikkeling die men gewoonlijk aan directe che-

mische oxydatie toeschrijft, geheel en al op het uitdrijven van ge-

absorbeerd koolzuur berusten zoude.

Vermoedelijk berust deze koolzuurontwikkeling wel ten deele

hierop.

Proef No. XIX.

Ten einde na te gaan of inderdaad de luchtdroge grond aan-

zienlijke hoeveelheden koolzuur in geabsorbeerden toestand bevat,

werd 1 K.G. grond met 2 L. water gekookt en de hoeveelheid kool-

zuur bepaald die met de waterdamp ontweek.

Nadat de grond gedurende ruim zes uren gekookt was, bleek

er uit den grond (dus na aftrek van het uit het water ontwikkelde

koolzuur hetgeen door een controleproef bepaald werd), ontwikkeld

te zijn 0,258 Gr. koolzuur.

Het is dus niet onwaarschijnlijk dat de in proef No. XVII ge-

constateerde ontwikkeling van 1,565 Gr. koolzuur voor omstreeks

i/e gedeelte berust op het uitdrijven van geabsorbeerd koolzuur en

voor S/g op directe chemische oxydatie.
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Over de juiste verhoudin;^ van de directe chennische oxydatie

tot het ontwijken van in den grond geabsorbeerd koolzuur zoude

echter eerst een nieuwe uitvoerige proefreeks betrouwbare gegevens

kunnen leveren.

De door mij genomen proeven hebben dan ook alleen het doel

om op deze koolzuurabsorptie in den grond te wijzen en er op te

attendeeren dat men tengevolge van dit ontwijken van geabsor-

beerd koolzuur uit den grond dikwijls geneigd is de directe chemische

oxydatie in den grond te overschatten.

PaohF No. XX.
Hiervoor werd het gehalte aan organische stof bepaald in

de reeds herhaaldelijk vermelde kotïiegrond in de oorspronkelijke

toestand en nadat deze gedurende twee maanden bewerkt gewor-

den was.

In twee afzonderlijke monsters uit het oorspronkelijke groote

monster getrokken, werd gevonden een gehalte aan organische

stof van 5,20% en van 5/i8yc.

Bij vijf monsters getrokken uit de gedurende twee maanden

zeer intensief bewerkte en aan de atmospheer geëxponeerde grond

werd gevonden een gehalte aan organische stof van 4,19% '^5-7%

i,67% 4,10% en 4,25%.

Er konden uecn gemiddelde monsters van de geheele massa

genomen worden met het oog op de voortzetting van de proef.

Bovendien kwam het mij ook wrnschelijk voor om juist door

het nemen van afzonderlijke monstertjes uit liet oorspronkelijke

monster een voorstelling te krijgen van het verschil in het gehalte

aan organische stof in verschillende gedeelten van het oorspronke-

lijke monster.

Een zeer aanzienlijke achteruitgang van het gehalte aan orga-

nische stof blijkt uit de verrichtte bepalingen onmiskenbaar.

Vermoedelijk is omstreeks 20% van het oorspronkelijke gehalte

aan organische stof, tengevolge van de gedurende twee maanden

voortgezette intensieve bewerking, verloren gegaan.

Deze achteruitgang berust ongetwijfeld voor verreweg het

grootste gedeelte op directe chemische oxydatie van de humus-

stoffen. De condities toch voor de ontwikkeling van grondorga-

nismen zijn in een grond die om de twee of drie dagen totaal

uitdroogt en dan weer met gedistelleerd water tot dunne slib wordt

opgeroerd, bepaald ongunstig.
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Dat deze koffiegrond in physiscbe eigenschappen achteruit is

gegaan tengevolge van deze intensieve bewerking, hebben wij

reeds bij de onderzoekingen over de doorhitendheid van den grond

aangetoond.

Proef No. XXI.

Hiervoor werd het gehalte aan organische stof bepaald in de

reeds herhaaldelijk vermeldde rietgrond van de Zuidtuinen van

Soember-Kareng in de oors[>ronkelijke toestand en nadat deze grond

gedurende twee maan ien intensief bewerkt geworden was.

Bij vijf monstertjes getrokken uit het oorspronkelijke monster

der grond in de oorspronkelijke toestand bedroeg het gehalte aan

organische stof

2,82%, 2,57%, 2,79%, 2,67 % en 2,55%,

gemiddeld dus 2,68%.

Bij vier monstertjes getrokken ut de gedurende twee maanden

intensief be verkte grond bedroeg het gehalte aan organische stof

2,62%, 2,62 %o, 2,51% en 2,74%,

gemiddeld dus 2,62%.

Er schijnt hier dus een zeer gerioge achteruitgang in het ge-

halte aan organische stof te hebben plaats gevondt ik in ieder geval

is echter de ontleding van de organische stof minimaal geweest.

Dit ligt blijkbaar daaraan dat de condities voor de physiologische

ontleding der organische stof zeer ongunstig waren en dat er in de

bewuste grond zeer weinig verbindingen voorkwamen die vatbaar

waren voor directe chemische oxydatie.

De uitkomsten van deze proef bevestigen de resultaten van het

onderzoek omtrent de structuur. Wij constateerden indertijd dat de

structuur van deze grond in hoofdzaak ferristructuur was en

dat er slechts in geringe mate humuskruimelvorming voor-

kwam.

Wij hebben ook gezien dat de doorlatendheid van deze grond

tengevolge van de bewerking niet noemenswaard achteruitging,

wat ook zeer plausibel is, wanneer men bedenkt dat de ferri struc-

tuur niet verdwijnt tengevolge van inwerking van de atmos-

pheer, maar vermoedelijk in hoofdzaak door reductie gepaard met

uitspoeling.
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Proef Xo. XXII.

Hiervoor werd het gehalte aan organische stuf bepaald in de

reeds herhaaldelijk vermeldde rietgroud van Sebaong Gending, zoo-

wel in de oorspronkelijke toestand als nadat deze grond gedurende

twee maanden intensief bewerkt geworden was.

De structuur van deze grond is ook in hoofdzaak een

ferristructuur en de resultaten van deze proef zijn dan ook

eeu volkomen bevestiging van ilo resultaten der voorafgaande

proef.

Bij twee monstertjes uit het oorspronkelijke monster getrokken

werd gevonden een gehalte aan organische stof van

2,07 % en 1,92 %
gemiddeld dus 1,99 %

Bij vijf monstertjes uit het gedurende twee maanden bewerkte

monster getrokken werd gevonden

1,95 %, 1,91 %, 1,9G % 1,05 % en J,.S3 %
gemiddeld dus 187%.

Ook hier schijnt dus wel achteruitgang in het gehalte aan or-

ganische stof te hebben plaats gegrepen, de achteruitgang is echter

zoo gering, dat zij bijna nog valt binnen de grens van de aan de

methode hechtende onnauwkeurigheden.

Hoewel deze reeks van proeven ons nog volstrekt niet in staat

stelt om over alle mogelijke vragen de kwestie der ontleding van de

organische stot in den grond betreffende, een definitief oordeel uit te

spreken, zoo zijn wij toch door deze onderzoekingen voorloopig

hieromtrent eenigermate georiënteerd.

Wij kunnen uit onze proeven de volgende conclusies trekken:

I. Er ontwijkt uit de bouwgrond voortdurend een aanzienlijke

hoeveelheid koolzuur waarvan wij de oorsprong moeten zoeken in

de in den grond plaats vindende ontleding der humus.

De intensiteit waarmede de humus (organische stof; in den

grond ontleed wordt, kan zeer verschillend zijn.

Zoo vinden wij berekend op de iiiehtdroge grond minstens een

achteruitgang van het gehalte aan organische stof per dag

voor vochtige grond uit een

groentetuin. . . (vergelijk proef II) 0,004 %
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voor vochtige wortelrotgrond in

een \vaterstoftiimos|)heer (vergelijk proef IV) 0,00066%

voor vochtige grond uit een riet-

tuin waar het riet begon af

te sterven (vergelijk proef VI) 0,0028 »

voor gronti uit de proeftuin 1901— 1902

die onder water stond . (vergelijk proef VIII C) 0,00034 i

vüor vochtige grond uit deze proef-

tuin (vergelijk proef VHI D) 0,C0164 »

II. Naast koolzuur ontwijkt er uit den bouwgrond een aan-

merkelijke lioeveelheid koolstof in de vorin van methaan.

De verhouding tusschen koolzuur en methaan varieert sterk bij

verschillende gronden en bij dezelfde grond onder verschillende

condities. Wij vonden een verhouding van de volumeljoeveelheid

methaan tot koolzuur:

Voor een rietgrond waar het riet

begon af to sterven . . (vergelijk proef IX) 1 : 7

Voor een gezonde rietgrond van

Ülean .... (vergelijk proef X) 1 : 41/2

Voor een wortelrotgrond van

Olean ...... (vergelijk proef XI) 1 : 11 hierbij

misschien ook waterstof.

Vooreen losse roode wortelrotgrond (vergelijk proef XII) 1 : 5

Voor een losse roode gezonde grond (vergelijk proef XIII) 1 : 6

voor vochtige proeftuingrond (Vergelijk proef XIV) 1 : 22.

voor onder water staande

proeftuingrond (Vergelijk proef XV) 1 : 3.

III. Do koolzuurontwikkeling die men waarneemt na behande-

ling van den grond met desinfecteerende stoffen (proef No, il en

No. XVI) berust slechts ten deele op directe chemische oxyilatie,

maar voor een deel op het ontwijken van door den grond geabsor-

beerd koolzuur (proef No. XVII, XVIIl en XIX,)

IV. De ontleding van de organische stoffen in den grond kan

ook zonder zuurstoftoetreding tamelijk energiek verloopen.

(Vergelijk proef III, IV, V en VII)

Er werd hierbij in een geval (IV) een achteruitgang van het

gehalte aan organische stof van den grond met 0,00006 % in een

ander geval met 0,0004 per daz geconstateerd

V. Het gehalte aan hnmus van gronden die rijk zijn aan hu-

musstoffen, kan tengevolge van directe chemische oxydatie, in be-

trekel ijk korte tijd zeer aanzienlijk achteruitgaan.
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VI. Bij gronden die slechts weinig humusstoffen bcvatlen, vindt

tpgevolge van .directe chemische oxydatie slechts in betrekkelijk

geringe mate ontleding van organische stof in den grond plaats.

VII. Doorgaande verschillen tusschen wortelrot- en gezonde

gronden, wat de aard der ontleding der organische stoffen in de

grond betreft, hebben zich bij onze onderzoekingen niet vertoond.

fiet is nu de vraag of wij met onze gegevens een voorloopige

winst- en verliesrekening zouden kunnen opmaken van de hu-

mus in den grond

Deze berekening kan natuurlijk slechts in zeer groote trekken

opgemaakt worden, voor nauwkeurige berekeningen zouden talrijkere

proeven en vooral proeven in de aanplant zelve i) noodig zijn.

Voor onze taxatie kunnen wij vooropstellen dat de ontleding

van de organische stof niet in de geheele bouwlaag (die wij op 1

voet dikte kunnen aannemen) even intersief verloopt. Wij kunnen

aannemen dat in een bovenlaag van nog geen d. M. dikte en

waarvan wij het gewicht per bouw op 1000,000 kilo -) luchtdroog

aannemen, de ontleding omstreeks even intensief verloopt als bij

onze bepalingen, terwijl in den grond daaronder, tengevolge van de

zeer geringe luchtventilatie, de ontleding vrijwel verwaarloosd wor-

den kan.

Wij kunnen verder aannemen dat in de eerste maanden na het

open maken van de gronden de ontleding intensiever verloopt als

later wanneer den grond zich min of meer gezet en gesloten heeft. Wij

taxeeren dus voor de eerste zes maanden, gerekend vanaf het open

maken der gronden, een ontleding die even intensief verloopt als in

proef VIII D, voor de daarop volgende maanden een intensiteit die

slechts 2/3 hiervan bedraagt.

Voor de tijd dat den grond onder water staat als sawah, nemen

wij de waarden van prosf VIII C, voor de tijd dat de grond met

tweede gewassen beplant is, dezelfde waarden als gedurende de

laatste maanden dat den grond voor de rietcultuur in gebruik is.

Nemen wij verder aan dat er van af het openmiken van de

riettuinen tot aan de oogst vijttien maanden verloopen, dat de

!) Het zou vermoedelijk zeer wel mogelijk /ijn met groote getiibiileerde klokken (afuesneden

zuurballons) die 1 a 2d.M. diep in den grond ingegraven werden, in de aunplant zelve onder-

zoekins^eii over de uit rten grond ontwijkende hoeveelheid koolzuur te verrichten. Voorderge-
lijke bepalingen heeft mij tot nu toe de tijd en de gelegenheid nog ontbroken.

2) KoBü3 neemt voor het gewicht Vfn de bouwkruin tot op een diepte van een voet

5,000,000 kilo aan.
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vruchtwisseling is riet, padi, tweede gewassen, padi, riet, enz
, en

dat de grond terwilie van de padicultunr tweemaal .zeven maanden
onder water staat, dan kunnen wij het verlies aan organische stof

uit de grond gedurende een driejaarlij ksche vruchtwisselingsperiode

specificieeren als volgt:

Riet. 6 maanden gerekend van af

het openmaken 10000X180 X 0,00164 K.G. ~ 2952 K.G.
9 maanden daarop-

volgende 10000 X 270 X % X 0,00164 K . G. =r 2952 K . G.

Padi. 7 maanden

10000X210 X0,00034K.G. = 714K.G.
Tweede gewassen. 7 maanden

iOOOO X 210 X 2/3 X 0,00)64 K.G. = 2296 K.G.

Padi 7 maanden

10000X210 X 0,00034 K.G. — 714 K.G.

Totaal in 36 maanden 9628 K.G.

Hiertegenover staat een toevoer aan organische stof tot den

grond gedurende dezelfde periode:

Biet. Wortels, enkele niet verwijderde of

verbrandde bladresten 2500 K.G.

Padi. Wortels, bladeren, onkruid; padistroo

wordt verbrand 1000 »

Tweede gewassen. Blad en stengelresten worden gewoon-

lijk weggehaald, dus alleen wortels 350 »

Padi. Wortels, bladeren en onkruid;

het stroo wordt verbrand lOOö »

Slib. Gedurende de 14 maanden dat de

grond voor padi wordt gebruikt 250 . »

Totaal in 36 maanden 5100 K.G.

Er blijft dus gedurende iedere vruchlwisselingspreriode volgens

cnze taxatie (die zeker niet al te ver van de waarheid afwijkt) een

deficit van 4500 K.G. organische stof, die inden vorm van koolzuur

uit den grond verloren gaat en niet weer aangevuld wordt.

Dit is dus omstreeks 70 pikol organische stof.

Tengevolge van de diepe bewerking bij de rietcultuur wordt

dit verlies als het ware omgeslagen over de geheele grondmassa

tot op een diepte van 1 voet en zoude wij dus krijgen een achter-

uitgang in het gehalte aan organische stof van 0,09 % in de drie

jaar.
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Wanneer het verlies alleen gedragen werd door de bovenlaa»,

waarvan wij het gewicht op 1000,000 K.G. taxeerden, dan zou
het een verlies van 0,45 % in de drie jaar vertegenwoordigen

Deze getallen zijn, zooals wij hier niet speciaal meer behoeven

aan te toonen, (vergelijk het vorige Floofdstuk) van dezelfde orde

als die welke langs anderen weg bij onderzoekingen in Europa en

Amerika voor de ontleding van de organische stof in den bouwgrond
werden gevonden.

Terwijl wij hier in de hoogere temperatuur gedurende het ge-

heele jaar een moment hebben waardoor de ontleding van de orga-

nische stof in de bouwgrond in de hand wordt gewerkt, zijn er

ook twee redenen waarom hier de ontleding minder intensief ver-

loopen moet, over lange perioden berekend. Deze redenen zijn

1*^ de sawahcultuur; terwijl de grond onder water staat, verloopt de

ontleding van de organische stof in den grond betrekkelijk langzaam;
2e de ondiepe bewerking gedurende de periode dat de inlander

over den grond beschikt.

Het komt mij dan ook voor, dat wij niet ver van de waarheid

af zullen zijn, wanneer wij deze berekening als basis voor onze

beschouwingen gebruiken.

Het is nu aan geen twijfel onderhevig dat in sommige gevallen

de achteruitgang van het gehalte aan organische stof veel sneller

plaats vinden zal dan in het door ons gekozen voorbeeld. Bij pas

in cultuur genomen sawahgronden of bij de humusrijke gronden

van sommige bibittuinen, zal het deficit aan organische stof per

drie jaar misschien wel af en toe de '20,000 K.G. te boven gaan.

In andere gevallen waar de grond nog slechts een minimum hoe-

veelheid organische stof bevat, zal het deficit aanmerkelijk minder

bedragen dan 70 pikol organische stof per drie jaar.

Het komt mij echter voor dat voorloopig de conclusie wel ge-

rechtvaardigd is, dat wij zoo noodig (dus waar achteruitgang van

grondstructuur plaats gevonden heeft of plaats dreigt te vinden)

het gehalte aan organische stof van onze humusarme rietgronden

door geregelde toevoer van organische stof wel zouden kunnen

opvoeren of in stand houden.

Op gronden met slechte structuur en een minimum gehalte

aan humus moet door geregelde driejaarlij ksche toevoer van 2 a

300 pikol organische stof (luchtdroog) het humusgehalte wel aan-

merkelijk verhoogd en daarmede de structuur verbeterd kunnen

worden. Op gronden met betrekkelijk goede structuur, die echter
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dreigt achteruit te gaan, moei door een toevoer van 2 a 300 pikol

organische stof eens in de zes a twaalf jaar, deze structuurachter-

uitgang m. i. voorkonaen kunnen worden.

Waar al die organische stof van daan komen moet zullen wij

in het volgende hoofdstuk zien

.



HOOFDSTUK VI.

De rol Tan de hniiius iu het rationeele landbouwbedrijf.

(Met drie platen met graphische voorstellingen.)

Terwijl, zooals Sxyder i) het uitdrukt, de opvatting der landbouw-

thöoretici omtrent de invloed van de humus op de vruchtbaarbeid

als een slinger heen en weer schommelde, waren de practici het

er steels over eens dat de humus in den re^'el zeer grooten invloed

op de vruchtbaarheid van den grond uitoafende.

Terwijl in de periode van 1860 — 1890 vrij algemeen onder de

theoretische landbouwkundigen de opvatting heerschte, dat kunst-

raeststolTen, mits rationeel toegepast, zeer wel ia staat warea de

natuurlijke meststolTen, stalmest, compost en groene bemesting, te

vervangen, heelt de lanibouwersstand in Europa zich hiervan toch

nooit laten overtuigen. Over het algemeen aenomen heeft de Euro-

peesche landbouwer steeds het standpunt ingenomen dat in den

regel voor het onderhoud van de vruchtbaarheid van den grond

humustoevoer een noodzakelijk vereischte is.

Zeer duidelijk weerspiegelt zich deze opvatting in de pacht-

contracten. Men kan het als een uitzondering beschouwen dat er in

Nederland een bouwboerderij (veeboerderij en met uitsluitend weide-

land maken op deze regel een uitzondering, omdat hier de zorg voor

de instandhouding van het humusgehalte cnnoodig wordt), verhuurd

wordt zonder dat er in het pachtcontract een bepaling voorkomt

omtrent de verplichting tot het houden van een zekere veestapel

en tot het bewaren en ten gerieve van het bouwland toepassen

van de van deze veestapel afkomstige stalmest.

Waar een dergelijke bepaliog ontbreekt, vindt men toch ge-

woonlijk voorschriften omtrent de teelt van bepaalde gewassen,

waarvan het bekend is dat zij een gunstige invloed op de struc-

1) SsTDFK. Yearbooi; U. S. Departnienl of AgricuUiire 1S93 . Opinion as to the fertüi-

sing valiie of humus bas 3wuiig, pendulum like irom one extreme to anoher. The akhemisls

taught that the spirits left ihe decaying animal aod vegttable matters and entered plaots.

Bv many of the earlier cbemists, humus was coosidered as supplying the larger part of the

materials recessary for the develof ment of the erop, but when the eombined labors of

DE SausScre, Boüssisoault, Dcmas and LrFBia demonstrated that the air supplied plantsmo^t

of iheir fcod, pariicula'Iy that part whieh was supposed to come from humus, scientists as a rule,

assigned a Iüw value to humus.
From the very earliest times, however, farmers have aêsigoed a very high value to humus

as a factor of soilfertility".
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tuur van den grond uitoefenen, of men vindt verbodsbepalingen

omtrent het weghalen van sirooisel uit de bosschen of van plag-

gen van de heide. Flierdoor toch gaat de bosch- of heidegrond

sterk in vruchtbaarheid achteruit.

Er liggen hier eenige huurvoorv^aarden van boerderijen aan de

gemeenten Groningen en Kampen toebehoorende en een drietal

pachtcontracten van boerderijen onder Vorden en Hengeloo *) voor

mijen wil ik hier enkele van de bewuste artikelen uit aanhalen.

In het pachtcontract betreffende de boerderij Momberg vind

ik onder artikel 3 het volgende: „Zij (de pachters) zullen gedurende

de pachttijd steeds een, aan de grootte van de bouwplaats geëven-

redigd aantal rundvee daarop moeten houden en in den loop der

pachtjaren evenmin als bij vertrek eenige mest op het gepachte

gewonnen mogen vervoeren, maar die, bij vertrek, zonder eenige

vergoeding moeten achterlaten, evenals het stroo. Zij zullen de

bouwlanden jaarlijks ten bekwamen tijde moeten bemesten, be-

zaaien en bepoüten en steeds van alle onkruid zuiver houden en

over het geheel de gronden hanteeren en gebruiken, zooals een

goed bouwman met eigen gronden gewoon is te doen,"

In de Lijst van Gronden toebehoorende aan de gemeente Gro-

ningen onder ter Apel en ter Haar vindt ik onder de verhurings-

voorwaarden het volgenden zeer strenge artikel (art. 15): „De

bouwlanden mogen in het laatste huurjaar voor niet meer dan de

helft met winterkoren worden toegezaaid. Desgelijks zal de afgaande

huurder verplicht zijn, met uitzondering altijd van de mest, welke

hij tot het bemesten van het land, met winterkoren bezaaid, noodig

zal hebben gehad, ten behoeve van de verhuurster op den te ont-

ruimen plaats te laten verblijven al de door hem in de loop van

het laatste huurjaar vergaderde en verkregen meststoffen, onver-

schillig van waar die dan ook mogen gekomen zijn, zullende de

*) Vooricaarden van Verhurinj van 20 Stadserveii, toebehoorende aan de gemeente Kampen,
Huurtijd 1901— 1906.

Voorwaarden van Verhuring van drie Stadshomvhoeven toebehoorende aan de gemeente
Groningen voor zes jnren 1901—1907.

Lijst van gronden toebehoorende aan de gemeente Groningen onder ter Apel en Te Haar
in 1896 te verhuren voor zes jaar.

Voorwaarden van Verhuring van de aan de gemeente Groningen toebehoorende hoeren-

plaats No. 5 voor de tijd tan acht jaar.
Fachtcontract loojjende van Februari 1896 tot Februari 1902, betreffende de boerderij de

Berkenkamp onder Hengeloo.
Pachtcontract loopende van februari 1896 tot Februari 1902, betreffende de boerderij het

Stapelbroek onder Hengeloo.
Pachtcontract loopende van P^ebvtiari 1S96 tut Februari 1902, betreffende de boerderij Mom-

berg onder Vorden.
De bewuste stukken heb ik te danken aan de vriendelijke tusschenkomt van Mr. J.

N. V. D. Let Ie Amsterdam en de Heer J. C. van Kempen te Zutphen, aie ik bij dezen voor

buniie welwillendlieid nog wel mijn dunk betuig.
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afgaande huurders nimmer eenig aandeel aan de meststoffen kun-

nen beweren, hetzij wegens toegehuurd of toegebruikt land, hetzij

uit eenigen anderen hoofde, zelfs niet al waren die mestspecien

aangekocht."

Wij vinden verder in art. Ü van deze zelfde voorwaarden nauw-

keurig het aantal koebeesten voorgeschreven dat op de verschil-

lende boerderijen gehouden moet worden, op het eerste perceel

bestaande uit 12,5 H. A. bouwland, 9.5 II. A. hooiland ea 10,5 H.A.

weiland 20 koebeesten enz. enz. totaal op acht perceelen met 1Ü5 H.A.

bouwland, 93 11. A. hooiland en 153 H.A. weideland 107 koeien.

In artikel 10 van deze zell\ie voorwaarden wordt ook de ver-

koop van gras, hooi en stroo verboden en voorgeschreven dat deze

lü het gehuurde belrijf zelve moeten worden gebruikt.

In de voorwaarden voor de verhuring van drie stadsbouw-

hoeven toebehoorende aan de gemeente Groningen vind ik onder

artikel 46: ..De huurder echter zal het door hem gehuurde land in

de loop der zes huurjaren ten minste éénmaal en voor de helft der

oppervlakte tenminste tweemaal moeten bezaaien en beteelen rnet

btonen, roode klaver of erwten.

En order art. ld: „De huurders zijn verplicht het land in

geen te natten toestand te bewerken en niet dieper te ploegen dan

acht decimeter beneden de oppervlakte van het maaiveld."

Het is uit de aangehaalde voorbeelden die nog met talrijke ver-

meerderd zouden kunnen worden duidelijk genoeg.dat de noodzake-

lijkheid van geregelde bemesting met stalmest voor het behoud van

de vruchtbaarheid van den ^rond door de Hollandsche srondeigena-

ren duidelijk ingezien wordt, en dat er geen kwestie van is, dat de

zoogenaamde kunstmest in Holland de stalmest verdrongen zoude

hebben ot in de toekomst verdringen zal.

In het Hollandsche landbouwbedrijf komt over het algemeen

kunstmest eerst tot haar recht, nadat door humustoevoer voor de

structuur van den grond zorggedragen is. *)

De opvatting dat de humus een voor de plantengroei onnoo-

dig en onbeteekend bestan ideel van den bouwgrond was, is vooral

door LiEBiG verdedigd en het is onder de in dit opzicht bepaald

noodlottige invloed van Liebig geweest dat de landbouwtheoretici

in de periode van 1860— J890 de beteekenis van de humus voor de

orrondstructuur over het algemeen uit het o( s. verloren.

*) Ook in streken w.nar dé grond zeer liumusrijk is, «ie veenkoloniën bijv. kan lij.lelijk met
kuDstnieat zonder stolmest of groeiie bemesting zeer veel bereikt worden.
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Volgens de oorspronkelijke LiEBio'sche mineraaltheorie zoude de

plant uit den grond alleen de aschbestanddeelen opnemen en in de

stikstofbehoefte in den vorm van ammoniak uit de dampkring voor-

zien.

De grond was volgens Liebig uitsluitend het magazijn waaruit

de plant haar noodige voedingszouten haalde en het kwam er alleen

maar op aan of deze noodige voedingszouten in voldoende hoeveel-

heid in den grond aanwezig waren. Zoo was, ook nadat de onhoud-

baarheid van de mineraaltheorie aangetoond was en nadat men
moest erkennen dat de plant wel degelijk stikstofverbindingen uit

den grond opnam, de geheele voedingsleer van de plant in een een-

zijdig chemischanalytische richting geraakt, waaruit zij eerst lang-

zamerhand tot de meer algemeene physiologische beschouwingswijze

is teruggekeerd.

In de vorige jaargang van het landbouwkundig tijdschrift ver-

scheen van de hand van Prof. van Bemmelkn een zeer merkwaardige

studie „Bijdrage tot de wetenschappelijke biographie van G. J. Mulder,

Historisch kritische beschouwing van zijn werk: Scheikunde der

bouwbare aarde."

G. J. Mulder, geboren in 1802, gestorven in 1880, was van

1841 tot 1867 hoogleeraar in de scheikunde te Utrecht. In deze

tijd valt ook de hoofdperiode van de werkzaamheid van Liebig

op landbouwscheikundig gebied. Liebig werd geboren in 1803,

stierf in 1873, was van 1824 tot 1852 hoogleeraar in Giessen, daarna

in München. Liebig en Mulder waren in menig opzicht tegenstel-

lingen. Liebig was uitsluitend scheikundige en ook, waar hij zich

op landboiiwkund g of physiologisch gebied bewoog, bekeek hij alles

speciaal van een analytisch-chemisch standpunt. Mulder heeft op

analytisch-chemisch gebied zeker niet zooveel gepresteerd als

Liebig, hij was echter veelzijdiger en waar hij dan ook over land-

bouwkundige en physiologische kwesties een oordeel uitspreekt, is

een dergelijk oordeel beter overwogen en meer van alle kanten

doordacht dan dit bij Liebig gewoonlijk het geval was.

De eenzijdigheid van Liebig bracht hem er toe de eeuwenoude

ervaringen der praktijk gering te schatten. Liebig is doctrinair en

waar men hem niet onmiddellijk gelijk geeft, krijgt de tegenstander

al spoedig het verwijt te hooren, dat hij conservatief is, opzettelijk

(ieu vooruitgang der wetenscliap tegenhoudt of dat hij maar tot

de dilettanten behoort. Mulder kende over het algemeen aan de

ervaringen der praktijk een zeer groote waarde toe.
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Begaafd met een buitengewoon helderen en practischen blik,

doorzag Mulder de verschillen<le ihecriën van Lilbig beter dan

een van zijn tijdgenooten en merkte zeer gooil op hoe eenzijdig

en onpractisch deze veelal waren. Zoo is het clan ook niet te ver-

wonderen dat Mulder in zijn hoofdwerk: ,,dc scheikunde der bouw-
bare aarde" bijna dooiloopend tegen Liebki polemiseeit. Mulder
heeft in dit opzicht echter betrekkelijk slechts zeer weinig succrs

gehad en eerst nu in de laatste vijftien j lar komt men langzamer-

hand weer terug tot het slandjmnt dat Mulder innam en dat men
ontijdig ter wille van de theoriën van Liebig verlaten had.

De omvang van ons werk is een beletsel om de geheele

zeer lezenwaardige studie van prof van Bemmelen te bespreken,

wij nemen alleen uit het slot van de verhandeling betren en ander

over: „Liebig gaf zijn stelsel in afgeronde leerstukken (dogmata),

die volgens zijne overtuiging de landbouwwetenschap hadden her-

schapen en haar geheel verder moesten leiden.

Voor de verschijnselen gaf hij chemische verklaringen, die den

schijn wekten, alsof zij nu afdoende verklaard waren, en die dus het

verder onderzoek afsloten of althans aan zijne (Liebig's) kluisters

vastlegden.

Mulder beijvert zich daarentegen de samengesteldheid der

vraagstukken in het licht te stellen en hun geenen dogmatischen

band aan te leggen. Telkens doet hij de armoede der wetenschap

uitkomen Hij tracht voorzeker veel te vei klaren, inzonderheid uit

de leer der gelatineuse silicaten—ja, soms te veel—maar toch altijd

op eene wijze, die de vraagstukken niet afsluit maar openstelt.

Op bijna elke bladzijde van zijn boek dringen zijne uiteen-

zettingen tot nader onderzoek.

Wijst Liebig steeds de oude landbouwpractijk terug, Mulder

maakt ze zich ten nutte.

Niet Mulder maar Liebig heeft in Duitschland en elders de

richting van het onderzoek beheerscht, en eerst langzaam heeft

men zich daaraan ontworsteld. Men blijft het echter een groote

verdiende van Liedig's bemoeiingen achten, dat hij zulk een krach-

tigen stoot aan de Agrikultuurchemie gegeven en juist door zijne

orakelspreuken belangstelling en leven gewekt heeft — een leven

dat het aanzijn gegeven heeft aan die talrijke proefstations, die

thans Duitschland en de andere Germaansche staten overdekken

en ook in Engeland, België en Frankrijk nagevolgd zijn. Adolf

Mayer zegt: Üie moralische Bedeutuns von Liebig's Auftreten wird
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nicht geleugaet werden können, wenn es auch der scharfpiüfenden

Kritik immer melir und mehr gelingen sollte, das eirjcnlich

Greifbare seiner Leistunrjcn auf den Gebiete der Agrikulturcliemie,

das3 in einem in sich abgeschlossencn Satz fcrtig dargestellt wer-

den künnte, in eiii NicJds auf zu löscn.

Het komt mij echter voor, dat hot veel gelukkiger voor de

ontwikkeling der Agrikultuurchemie zoudon geweest zijn, als niet

LiEBiG maar Mülder's denkbeelden school gemaakt hadden.

De dwalingen van Ltebig zijn alle moeten wederlegd worden

en nog heden ten dage worden zij wederlegd. Zij hebben dus in

het eerst geen gelukkige richting aan het onderzoek gegeven, al

heeft, zooals van zolf spreekt, het onderzoek steeds meer licht ge-

bracht en de goede weg terug doen vinden.

De studie der vruchtbaarheid en onvruchtbaarheid des bodems

beweegt zich op den door Mulder aangewezen weg. Aan de erva-

rinf^en van de landbouwpractijk wordt recht gedaan. Het onderzoek

is weder phgsiologiscJi geworden, zooals Mulder het altijd verlangd

heeft. De beteekenis van het leven der parasitische dieren en

planten, de nd der micro-organismen voor den groei der bouw-

gewassen worden nagespoord."

De leeringen van Liebig en van zijn school (waaromler vooral

Knop heftig de beteekenis van de humus voor de vruchtbaarheid

bestreden heeft) omtrent de beteekenis van de humus vinden dan

cok tegenwoordig zelfs in Duitschland slechts weinige aanhangers.

Ook door de Imdbouwthearetici werd in de laatste vijftien jaar

herhaaldelijk op de groote beteekenis van de humus gewezen.

Vogel i) noemt de stalmest de belangrijkste meststof.

V. D. GoLTz laat zich op de volgende wijze uit: ,,Dass die

Stalldïmgung, richtig angewendet, rentabel ist, geht aus der Jahr-

hunderte und Jahrtausenden alten, noch in der Gegenwart oft

gemachten Erfahrung hervor, dass die mit besonderem Erfolge

wirthschaftenden Landwirte stets een besonderes Gewicht auf eine

reichliche Stallmistdüngung gelegt haben.

Die bei weiiem grössere Mehrzahl der Ackergrundsti:icke bedarf

zur Erhaltung ihrer Ertragsfahigheit einer regelmassigen und star-

ken Zufuhr von Kumus, die sowohl durch Stalldünger wie durch

Gründïmgung oder auch durch beides gewahrt werden kann."

1) Vogel. Der Staïlmist und sehie Besiehangen zur Fiitterunj Neue Erfabrungen auf

dem Gebiete des UÜDgerwesens 1896.

V. D. GoLTZ. Die ttirthschafilichen GriDidsül^e der Dunguncf . Neue Erfahrun» auf

dem Gebiete dea Düngervresens 1896.
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Volgens WoHLTMANN 1) is bet niet rationeel ora op grond met
physisch mooie structuur, waar door de geproduceerde mest

het verlies aan organische stof opgewogen worden moet, minder
dan l stuk grootvee op de 25 HA. te houden.

Er wordt wel in de Europeesche landbouwlitcraluur ook door

practici veel geschreven over landbouw zonder stahnest en dikwijls

worden voorbeelden uit het praktische landbouwbedrijf aangehaald

van boerderijen waar zonder stalmest gedurende lange jaren met

1) WoHLTMANN. Die Bdeutunj dev ofjanii^~Jien Diinjtiivj umi der Strohrerh-auf . Der Land-
wirt 1805. Referaat Biedermann's Ceniralblatt 24.

Vergelijk ook nog;

Maercker. Stullmisl oder Kunslduiiyer. Berlin 1890. Referaat Bicdermanj's Centralblatt 20.
„Veifasser beobachteten an einem Grundstück, welclies ursprünglich aus milden Lösslehm

bestaod und seit 30 Jalir nur mit Kunstdünger gedün^i wurde, bei einer Fruclitfolge welche
möglichst weniff Ernterückstande dem Bodem liinterliess, wie die mecliMiisclicn Bescliaffi'nheit

80 uDgiinstig wurde dass die Bcarbeitung die grössten Schwieriglieiten Terursachte. Kalk-
düngung stellte unmittelbar die milde Bodenbescliafteuheit wieder her."

„Es '8t die Aufgabe des Landwirts der ohoe Stalldünger wirlscliaften will, eincrseita die
PflanzenDahrstoffe in ausreichender Menge und der zur Aufnalimo geeigneten Form zu
geben und andererseits dafür zu sorgen dass die meciianisclie BoJenbeschaffenheit durch
die Beschaffung; von organischer Substanz oder auf eine andere Weise gut cthaltcn wird.

Orth. Boden uud Düuger, Kalk und Merr/el.

Neue Erfahrungen auf den Geblete des Diingervresens 1896.
,,Die alten gufen Beateliungsmethoden, welche sich zuin Theil auch suf die Verwendung

des Stallmists beziehen, behalten daher in der angegebenen Itiehtung stets ibre grosso Bo-
deutuDg und dürfcn nicht vernachassigt werden.

KüHN. Wirthschaftliche Bedeutnng der Grundungumj

.

Zeitschrift d. landw. Central vereins d. Prov. Sachsen 1893. Referaat Biedermaun'is Cen-
traiblatt 23.

Volgens KÜHN kan de organische stof die bij de groene bemesting toegevoerd wordt zonder
bezwaar bij de berekening van de mestwaarden verwaarlonsd worden. De crocne bemesting
zoude dus alleen beteekenis hebben wegens de opname van stikstof uit de lucht on niet
wegens de humustoevoer. Bij proeven van Kühn bleek op een grond met Sjif/u gloeiverlies,

(niet nader gespecifleerd in chemisch gebonden water en organische stof) waar sedert 14

jaar ouofgebroken winterrogge na winterrogge geplant werd, zich geen verschil te openbaren
tusschen twee proefvakken waarvan het eene ieder jaar 12000 kilo stalmest, het andere uitsluitend

kunstmest kreeg.

Er werd dus in dit geval geen verhooging van opbrengst door de rijkelijke humustoevoer
verkregen.

Deze proef is echter lang niet afdoende om daaruit de algemeene conclusie te trekken
dat de toevoer van humus door groene bemesting van geen beteekenis zoude zijn. Een der-

gelijk resultaat geld natuurlijk uitsluitend voor dezelfde condities als waaronder do proef
genomen werd, dus voor voortdurende roggebouw op overeenkomstige grond als waarop Küii»
zijne proeven nam.

Wij mogen niet uit het oog verliezen dat bij voortdurende roggebouw de ontleding
van de humus zeker niet zoo intensief verloopt als bijv. bij voortdurende hakvruehtkultuur
en dat bij roggebouw betrekkelijk veel wortel- en stoppeiresten in de grond achterblijven.

We(8KE. (Landwirthscliaftliche Versuchsslationen XIV 1871) geeft voor de hoeveelheid
organische stof die als wortel- en stoppeiresten op het veld achterblijft de volgende hoeveel-
heden aan in ponden per morgen.

rogge 2074
gerst 924
haver 1339
tarwe 1369
roode klaver 1015
lucerne 4856
esparcetten 2814
woodklaver 2311
serradella 1482
boekweit 992
erwten 1463
lupinen 1711

raapzaad 2200
Het blijkt uit deze opgave wel dat voor een proef waarmede gedemonstreerd moet wor-

den dat landbouw ook zonder humustoevoer tot de bouwgrond mogeljjk is, de keuze van rogge
(een gewas dat betrekkelijk veel organische stof in de stoppels en wortels achterlaat) als

cultuurgewas niet gelukkig genoemd kan worden.
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succes landbouw uitgeoefend is, men heeft hier echter bijna zonder

uitzondering te doen met gevallen waar groene bemesting of de

cultuur vaa diep wortelende en veel stoppels achterlatende ge-

wassen in de plaats van de stalmest is ingevoerd.

Zoo bijv. in een geval waar kwestie is van akkerbouw zon-

der stalmest met kunstmeststoffen i) en waar afwiselend koren en

klaver verbouwd en de klaver telkens ondergeploegd wordt. Er

wordt dus bijv. in Maart 1.881 tarwe en in Juni 1881 onder deze

tarwe klaver uitgezaaid. In de herfst 1881 wordt de tarwe geoogst,

de klaver blijft op het veld staan, groeit door tot de zumer 1882

en wordt dan in de bloeitijd neergeslagen en ondergeploegd.

Daarna blijft het veld braak liggen tot Maart 1881 en wordt

dan opnieuw met tarwe bezaaid enz. enz. Dat er bij een

dergelijke vruchtvvisseling zonder stalmest met uitsluitend ge-

bruik van kunstmeststoffen geen vrees behoeft te bestaan voor

achteruitgang van het humusgehalte van de grond, is duidelijk

genoeg.

In een ander geval waar gedurende vijftig jaar zonder stalmest

landbouw uitgeoefend werd -) had men de volgende vruchtwis-

seling.

Wintcrrofjfjc, bemest met Peru guano en beendermeel.

Timolhygras, voor zaadwinning.

Winlerrogge, bemesting als in het eerste jaar.

Ilave7\

Aardappels, bemesting als in het eerste jaar.

Gerst en Haver gemengd, kalkbemesting.

Klaver voor zaadwinning

In dit geval had de grond sedert vijftig jaar uitsluitend in de

stoppels humustoevoer gekregen, maar er komen dan ook in de

vruchtwisseling een gewas voor (klaver) dat buitengewoon veel

organische stof in de stoppel achterlaat, drie gewassen (Timothygras

en twee maal rogge) die veel orgatiische stof achterlaten en

slechts een hakvrucht (;iardappel3) waarbij dus door intensieve

rrrondbewerking de ontleding van de organische stof sterk bevorderd

wordt.

In Europa is de gi oene bemesting zonder stalmest voor lichte

ture
1) d'Avêne. AckerhciH oJtne SlaUdiinijer mit lcu)istUchen DaiKjetnittcln . Journal J'agricul-

pratiquc 47, ISüS. Refer.-vat in Biedermann'sCentralblatt. 1'J.

2) UiiLiCH. Fiiufsifij ihriije Gntsivirtlischaft ohiie StaUdimger umi Viehlmlli'imj

.

ifachsische landvvirtlisch. 'Zeitschrift 1891. Referaat in Biederman's Ccntralblatt. 21.
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gronden tot een S3'steem ontwikkeld door Schultz i) die oj) het

betrekkelijk ongunstig orele^en goed LupUz met buitengewoon veel

succes volgens zijne methode heeft gewerkt.

Voor zware gronden schijnt stalniestbemesting nog de voorkeur

te verdienen boven groene bemesting, de opvattingen hieromtrent

zijn echter nog verdeeld.

In het algemeen echter wordt het in Europa tegenwoordig vrij-

wel algemeen als onmogelijk erkend, op den langen duur landbouw
uit te oefenen zonder zorg voor de instandhouding van het hu-

musgehalte van den grond te dragen.

Zeer uitvoerige vergelijkende proeven tusschen stalmest en

kunstmest werden in Engeland genomen door Lawes and Gilbert. 2)

Bij deze proeven zullen wij wat langer blijven stilstaan, omdat hier

juist overtuigend bleek hoe op de duur ten gevolge van het uit-

sluitend gebruik van kunstmest de vruchtbaarheidstoestand van den

grond achteruitgaat. Dit zijn de beroemde gedurende meer dan veertig

jaar op dezelfde grondstukken voortgezette bemestingsproeven te

Rothamsted

Van de zeer talrijke, meest alle over lange termijnen voortge-

zette, aldaar genomen bemestingsproeven, nemen wij alleen eenige

vergelijkende bemestingsproeven met gerst en tarwe. Voor de

bemestingsproeven met gerst willen wij de producties vergelijken

die gedurende 43 achtereenvolgende jaren 1852-1894 op dezelfde

perceelen gemaakt werden bij verschillende behandeling. Wij kiezen

de perceelen

a steeds onbemest;

1) ScncLTz LrriTz. üeber Grandüngung und Zivischeii fniclitbau . Neue Erfahrunyefl auf
dem Gebiete des DGngerwesens 1898.

E. Bock. Das Gut Lupitz, seine Betcirtschaftinig und seine Ertrage Landwirihschafiiche
Jahrbücher 1902.

Verirelijk verder iiog over landbou'w zonder of met weinig' stalmest in Europa o. a.:
Dehlisgek. Vielihse Gründunguirthschaft auf schwerem Boden. Deutsche Land wirihsch.

Presse 18^2. Referaat Biedermann's Centralblatt 12.

FiscuER. Eine schlesische Wirthschaft ohne NtitzviehhaUintg. Der Landwirt 19. 1883.
Referaat Ëiederraann's Centralbihtt 12.

SciiiXDLKE-DoHXSEif . t'ber Bewii-tschaftung des Aclcers ohne Viehkaltung . Braunsch»
weigische Landw. Zeit. 1881. Referaat Biedermann's Centralblatt 11.

2) Stecuer. Acht-unddreissigjührige Eeicirihschaftung eines Gutes ohne Stalldiinger

,

Sachs. Landw. Zeitsch 1S79. Referaat Biederman's Centralblatt 9.

ViBRAXS. Griindunyung und Zwlschen'ruchlbau auf scJiueren Boden. Jahrb. d. Deutsche
Landw. Gesellseh. XI 1806. Referaat liiedermann's Centralblatt 26.

KsiEKiEM. Eine seitiemasse Aenderuug unserer Rotation. Baltiscbe Wochenschrift 1892.
Referaat biedermann's Centralblatt 1901-

GiLBEBT. AgricuUural hnestigntions at Rotliawsted Eiigland, during a period of fiflij
gears L'. S. Detartement of Asriculture 1891.

Behresd. Die ResuUate der hauptsac^'^ichsten in England von Laues und Gilbert aus"

ge^uhrten Felddungungsiersuche und ihre Bedeutuug fur die deutsche Landwirtschaft . Landw.
Jahrbücher X, ISSl.

2) Lawes axd Gilbert. Der Wert nicht ausgenutsten Düngers im Boden. Journal royal
agric. Soc. 21. Referaat Biedermann's Centralblatt 17.
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b geregelde jaarlijksche stalmestbemesting;

c van 1852 — 1871 ieder jaar stalmestbemesting daarna niet

meer bemest;

d geregeld ieder jaar bemest met een compleet kunstmest-

mengscl bestaande uit superphosphaat, kalium-natrium en

magnesiumsulfaaton 1000 pond raapkoek (boengkil) per acre;

e geregeld ieder jaar bemest met een compleet kunstmest-

mengsei bestaande uit superphospbaat, kalium-natrium

en magnesiumsulfaat en zwavelzure ammonia.

Voor de jaarlijksche opbrengsten van deze perceelen berekend

in bushels per acre wordt opgegeven.

-! iiwinmniUiJiiii 1.111wam»

c.

1852

1853

1854

1855

1856

1857

1858

1859

1860

1861

18f^2

1863

186 i

1865

1866

1»67

18fi8

1F69

1870

1871

1872

1873

271/4

253/4

35

31

26V3

211/,

13^/4

I6I4

I61/0

22^/3

24

18

15^/8

17^/8

151/3

131/,

163/4

10^
14

33

361/8

563/3

501/8

321/8

51-/4

55

40

415/8

543/8

493/4

59^'2

62

523/4

53 '/g

455/3

4353

467/8

47^2

541/2

387'8

541/4

33
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Een duidelijk overzicht over de onderlinge verhouding der

producties op de verschillende vakken verkrijgt raen eerst door

toepassing van onze in Hoofdstuk III besprokene correctiemethode.

Door toepassing van deze correctiemcthodc vinden wij voor

de gecorrigeerde producties in hushels per acre:



Plaat 1



CORRECTIES Ih GRAPMI5ChE VOORSTELLIMGEh. Plaat

.^5 56 j} 58 jS GO fil OU. 63 64 BS 66 Cl 68 69 70 :il }2 ;.i 7^ yj 7e 77 ^g 81 S2 S.l S4 85 86 «7 89 m m 9£ 93

TUKLICHTINO. Üe zwarte lijnen gevc^n pen grn|iliisclio viwrsteHing van ile proilncties aan gerst in busliels per acn' ni-.luiciiil.' tl acliteieenvolgende jaien (i|i lietzelfde g](^nlllleel verl<regen bij be-

niestingsproeven te Kcillminsted. De bovenste zwai-te lijn geefl deze prodncties weer voor een pioi-lVcId. 'I:il tot IS71 geregeld met stalmest bemest en daarna inet meei' bemest wej'd,

de onderste zwarte lijn geeft de proilneties weer voor een proefvclil dat nooit bemest werd.

De roode lijnen zijn verkregen door toepassing van de in lieii tekst nader besebreven correctie-niellmd»'.

Met is zonder meer duidelük. dat door toepassing van deze coi-rectie het beloop der lijnen eenvüudigei', de giapliiselie vnoistelling dus duidelijker wordt.
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Op de eerste der bij dit Hoofdstuk behoorende platen hebben wij

onze correctiemethode gedemonstreerd, wij hebben namelijk voor de

valiken van a en c de werkelijlveen de gecorrigeerde productie in gr.ipi-

sche voorstelling gebracht. Het verloop der werkelijk productie is door

zwarte lijnen, dat der gecorrigeerde producties door roode lijnen

aangegeven.

Het is met een oogopslag duidelijk dat door de toepassing

van onze correctiemethode een zeer groot gedeelte van het sto-

rende detail wegvalt, de lijn krijgt een eenvoudiger en daardoor

overzichtelijker verloop.

De periodes van eenige op elkander volgende goede of slechte

jaren worden nog wel in de lijn die de gecorrigeerde producties

weergeeft, uitgedrukt, maar de groote afwisseling tusschen de af-

zonderlijke op elkander volgende jaren is weggevallen.

Op de tweede der bij dit Hoofdstuk behoorende platen hebben

wij de gecorrigeerde [producties voor de vakken a, b, c, d en c in

graphische voorstellmg gebracht. Het is onmiddellijk duidelijk hoe

de productie van de twee met kunstmest bemestte vakken in de
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eerste jaren de productie van het stalmestvak overtreft, daarna echter

vermindert en er ten slotte ver beneden blijft.

Verder is het zeer merkwaardig hoe de productie van het vak

c dat tot 1872 toe geregeld met stalmest en daarna niet meer

gemest v^^erd, nog in 1894 de productie van het vak a dat sinds

1852 niet bemest geworden is, verre overtreft. De geregelde gedu-

rende twintig jaar voortgezette zware stalmestbemesting werkt

dus drie en twintig jaar later nog duidelijk na

Wat nu de vergelijking tusschen de productitis van htt

stalmestvak h en de kunstmestvakken d en e betreft, zoo moeten

wij hierbij wel in het oog houden dat de producties van het stal-

mestvak nog niet weergeven de maximale producties die bij

rationeel stalmest- en kunstmestgebruik bereikt kunnen worden.

Er zijn op het stalmestvak abnormaal groote hoeveelheden

stalmest gebruikt, (14 ton per acre per jaar) er is geen twijfel aan

dat bij gebruik van de helft van deze hoeveelheid gesuppleerd met

kunstmest nog aanzienlijk hoogere producties bereikt geworden waren.

Intusschen, dit nog daargelaten, is het aan geen twijtel onder-

hevig dat de vruchtbaarheidstoestand van de kunstmestvakken op

den duur achteruitgegaan is.

De in 1857 op het raapkoekvak en in 18b3 op het zwavelzure

ammoniavak bereikte (gecorrigeerde) producties zijn sinds die tijd

nooit meer gemaakt geworden.

Aan het eind van de proef verhouden zich de producties op het raap-

koekvak, zwavelzure ammoniavak en stalmestvak ongeveer als 6 : 7 : 8.

Dergelijke verschillen in productie *) kunnen zeer dikwijls

beslissen over de rentabiliteit van een cultuur.

Wat de bomestingsproeven met tarwe betreft, zoo willen wij

vergelijken een vak a dat geregeld ieder jaar een zware stalmest-

stalbemesting kreeg, een vak b dat noo;t bemest werd, een

vak c dat ieder jaar bemest werd met een compleet kunstmest-

mengsel bestaande uit superphosphaat, kaliumnatrium- en magne-

siumsulfaat + 8ö pond stikstof in de vorm van zwavelzure am-

monia per acre, en een vak d dat ieder jaar ook met een compleet

kunsmestmengsel bemest werd -f 129 pond stikstof in de vorm

van zwavelzure ammonia.

De producties van deze vier vakken in bushels per acre platen

wij hier volgen:

*) Men denke zich bijv. drie fabrieken met producties van 120, 140 en 160 pikol

suiker per bouw .





VERGELIJKEMDE BEMESTIMGSPROEVEM MET GERST TU55CHEn STALMEST EM COMPLEETE KUMSTMEST/AEMGSELS (ROTHflMSTED). Plaat II

TOKLU'IITINO. Ih' lijiu'M ^MWn v„ni li,-l v,-,l,,„|, v^

18r.-2-l«9i hl Imslu-ls |.n- :»„'.

1)P liovPllStP zwarto lijn ki-'H 'I''Z<- |iru.lin-lii-s wcit vnui' lii^t pmilvuk. chil ^.,-ipi;cM ii-'li r Jiiar iii|.t st;ilmi-sl lifincsl «vnl.

1)0 oiuliTsli' zwuiti' lijn iin-l\ ik./,p iiiuilnctirs wivr mor «mi vak dat tut 1871 gerogeW ieilci- jaar mot stalmest, ilaaina niet meer bemest werd.

De };esti|iiii'lili' niiiile lijn geeft deze prodncties weer voiir oen vak. dat geregeld ieder jaar met siiperpliosphaat, kalium, natrium, inagnesiumsulfaal iri /wavilziiiv uM.im.iiia werd lirMrirsl.

De büvenstr' ilcKjrgelrnkki-n r-orale lijn gi'eft de producties aan voiu' eeir vak. dat geregidd reder- jaar met supei-|ilriisplra!it, kiiliurir. iratrirrm. magnesiurnsullaal r-ir raapkuek. (Iioengkilj bemest werij.

lle „nd.'rsie ,-.wd.' lijr. sl,.ll ,U- pr.id.retii' vwr va.r i'en vak ,lat m„.it bemest vv'Oid.
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Hierdoor worden, hoewel het aan geen twijfel ondei hevig

is dat de vruchtbaarheid van het stalmestvak voortdurend voor-

uitgegaan is, *) vooral in ongunstige jaren de producties sterk

gedrukt.

Het is aan geen twijfel onderhevig dat de vruchtbaarheid van

de kunstmestvakken, zoowel bij de proeven met gerst als bij die raet

tarwe, op den duur achteruitgegaan is.

Deze achteruitgang in vruchtbaarheid kan niet veroorzaakt

zijn dooi' vermindering van het gehalte aan noodzakelijke voedings-

zouten, want deze zijn ieder jaar in meer dan voldoende hoeveel-

heid in den vorm van kunstmest toegevoegd, deze achteruitgang

in vruchtbaarheid moet een gevolg zijn van achteruitgang van de

physische gesteldheid van den grond.

Wanneer wij ons nu afvragen waaraan het toegeschreven

worden kan, dat deze achteruitgang in vruchtbaarheid zich bij de

bemestingsproeven met gerst veel eerder bemerkbaar maakt, dan

bij de bemestingsproeven met tarwe, dan is hiervoor een tweeledige

oorzaak aan te wijzen.

Ten eerste is tarwe voor de grondgesteldheid veel n»inder ge-

voelig dan gerst, wat ook met het uitgebreider wortelstelsel in

verband staat. Er is hier namelijk kwestie van wintertarwe (die

in het najaar gezaaid wordt, dus reeds de geheele winter tijd heeft

om haar wortelstelsel te ontwikkelen) in tegenstelling met zomer-

gerst (die in het voorjaar gezaaid en in de herfst van hetzelfde

jaar geoogst wordt).

Ten tweede blijft er bij de verbouw van tarwe meer organische

stof in de vorm van stoppels en wortelresten op en in het veld

achter, dan bij de verbouw van gerst, volgens Weiske verhouden

zich de hoeveelheden waarvan hier kwestie is ongeveer als 3 : 2.

Het blijkt dus uit de proeven te Rothamsted overtuigend, dat

bij uisluitend gebruik van kunstmest, zonder speciale zorg voor de

structuur van den grond, de vruchtbaarheidstoestand van den grond

na korteren of langeren tijd achteruitgaat.

In verreweg de meeste gevallen moet deze achteruitgang van

de structuur voorkomen worden dcor humustoevoer.

De eenigste mij bekende uitzondering waar op den duur de

*) „In fact, notwithstanding this grsat accumulatlon with'n het soil, the wheflc'ops on
the dunged (farmyard manure) pJat selJoro, if ever, show overlusuriance, and in unfaTora.
ble seasons the produce has been comparaiively small, largely owing to the encourage-
ment of weeds, and especially of grass, which in wet seasons it has been impossible tffectually

to eradicate, and what has been rione has not been accoraplished witi out injury to tho erop".
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stuctuur in stand gehouden kan wurden, zonder humustoevoer,

zijn de gronden met zware slibtoevoer, zooals wij die ook hier op

Java in sommige gunstig gesitueerde streken hebben.

Dat inderdaad de slib een zeer groote bemestingswaarde heeft,

blijkt o.a. ook uit het ruime gebruik dat de Inlandsche landbouwer

in Engelsch-Indië er van maakt. In Engelsch-Indië wordt in vele

streken voor be vloeiing gebruik gemaakt van reservoirs die in de

regentijd gevuld worden en waaruit het water dan in de droge

tijd geleidelijk afgetapt wordt. Het slib dat zich op de bodem

van deze reservoirs afzet is een zeer gezocht middel tot grond-

verbetering.

In de Bulletins van het Department of Land Records and

Agriculture, Madras, wordt herhaaldelijk melding gemaakt van dit

gebruik van slib.

„A liberal application i) of tank or channel silt, ashes and

other manure is a conspicuous feature in groundnut cultivation.

Tank silt is ot different qualities in different places. In some

tanks the silt is vary stiff; in others it is friable and much more

fertilizing; whilst in others again, being saltish it is worthless.

The ryots cart silt from very great distances; for instance, many

villagers cart silt 8 or 10 miles. Silt is also sometimes obtained

from wet land too thickly overlaid therewith. The ryots divide

their land into three or four blocks each about three acres in

area and apply about 100 cart loads to each block at intervals of

three or four years. The average quantity ot silt applied per acre

annually may ba taken at about ten cart loads. Unless a fair

amount ot rain falls after its application, the silt will not be duly

beneficial, as it hardens on the surface and checks the growth

of the erop".

De slib wordt in dit geval 2) blijkbaar niet gebruikt wegens

haar kalium-phosphorzuur en stikstofgehalte, maar in hoofdzaak

als middel ter verbetering van de grondstructuur.

Dat men echter over voldoende slib beschikt om de grond-

structuur blijvend in stand te houden, is feitelijk slechts een uit-

zonderingstoestand, en waar dit niet het geval is dient men, of

1) SoDBA Rao. The Oroinid' Earth- or Peaniit, (Arachis }ii/por/aea.)Dcp. oi LAvd Ree. and
Agriculture Madras 1894, Vol I huli. 28.

2) Ook over groene bemesting met bladeren, het houden van schapen en geiten ter wille

van de mest, het gebruik van de stwlmest enz. enz. vinden -wij in de bewuste Bulletins van

het Department of Land Records and Agriculture te Madras verscheidene interressante me-

dedeelinsen van Henson, Caine en anderen.
Blijkbiar staat de Inlandsche landbouw in Madras veel hoogor dan de Inlündsche

landbouw hier op Java.
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door keuze der vruclitopvolging of door geregelde toevoer van

organische stof tot den grond te zorgon dat er geen deficit aan

humus in den grond ontstaat.

Wat nu speciaal de rietcultuur betreft, zoo is ook hierbij de

gunstige invloed van stalmest zeer wel bekend. In West.-Indië

is 25 jaar geleden en vroeger zeer veel gebruik gemaakt van stalmest;

de overgang tot het gebruik van zwavelzure ammonia schijnt hier

vooral plaats gevonden te hebben in de jaren van 1875 — 1885.

In de jaargangen van Sugar Canc 1879 — 1883 wordt voortdurend

gepolemiseerd over de relative waarde van stalmest en zwavel-

zure ammonia. De motieven die er daar toe geleid hebben

dat de zwavelzure ammonia geleidelijk de stalmest verdrongen heeft

zijn vooral geweest de moeilijkheid om voldoende hoeveelheden

stalmest te verkrijgen en de iets hoogere producties die men bij

vergelijkende bemestingproeven tusschen stalmest en zwavelzure

ammonia in de eerste jaren waarneemt.

Rationeel ingerichte bemestingsproeven, waarbij zwavelzure

ammonia vergeleken werd met stalmest + een suppletie van zwavel-

zure ammonia en waarbij deze proeven gedurende eenige jaren achter-

een op hetzelfde grondstuk werden voortgezet, schijnen echter hier

nooit genomen te zijn. Men heeft steeds vergeleken de in het eerste

jaar na de bemesting verkregen opbrengsten van vakken uitsluitend

met stalmest en vakken uitsluitend met zwavelzure ammonia bemest.

Bij een dergelijke inrichting van bemestingsproeven waai bij

1e. men niet afwacht dat de stalmest lijn genoeg door den grond

verdeeld en ver oenoeg ontleed is om inderdaad een zoo

gunstig mogelijke invloed op de structuur van den grond uit

te oefenen;

2e. men met de nawerking van de stalmest geen rekening houdt;

^3. men niet door suppletie van gemakkelijk opneembare stikstof-

verbindingen op het tijdstip van de sterkste groei van het

gewas in de behoefte aan een groote voorraad van gemak-

kelijk opneembare stikstof voorziet,

zou men voor bijna ieder landbouwgewas de superioriteit van

zwavelzure ammonia boven stalmest kunnen aantoonen

Er is in West-Indië ook herhaaldelijk gewaarschuwd voor- en

gewezen op den achteruitgang in de phyische gesteldheid van den

grond die van het uitsluitend gebruik van zwavelzure ammonia
een noodzakelijk gevolg is, het schijnt echter dat deze waar-

schuwingen vrijwel zonder resultaat gebleven zijn.
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De voorstanders van de bemesting, uitsluitend met zwavelzure

ammonia hebben steeds van de stalmest alleen de zicli in het eerste

jaar openbarende waarde als stikstofmest in rekening gebracht *)

op de wijze zooals dit twintig jaar geleden nog in de kringen der

landbouwtheoretici gebruikelijk was.

Op Mauritius en Réunion heeft men al sinds langen tijd inge-

zien dat zorg voor de instandhouding van het humusgehaite van

den grond bij de rietcultuur even noodzakelijk is als bij iedere andere

cultuur.

Er wordt hier veel werk gemaakt van groene bemesting en

veel zorg besteed aan stalraestverzameling. Gewoonlijk worden er

van het riet zooveel snitten aangehouden als nog een loonende op-

brengst geven, daarna wordt het riet gerooid en de grond met de

een of andere groene bemestingsplant bezaaid. De grond blijft dan

dikwijls twee of drie jaar met een dergelijk gewas beplant en is

daarna weer in staat een loonende rietproductie te leveren.

) Men vergelijke over de strijd tusschen stalmesl en kunstmest in West-Indië bijv.

The future of the British West Indies. Sugar Cane XIV 1882.

,Indeed we know some planters ia the West-Indies who have given up the use of the

steamplough becauae, ttiey sar, it pays bjtter to keep mules and oxen for ploughing for the

sake of their manure! I^o greater folly than thia.

If the cattle are not overfed their manure is wnrth vefy little. Artificial manures,

it has been proved, made specially for the kind of erop and soil to be treated, are very

rauch more effecient than what some chemists aud asrriculturistsare pleasel to call natural

manures-farm yard or what in the West-Indies is called pen manure. The highest authority

on scientific agriculture M. Ville "

PiiiPSoN. How to Vse Sidphate of Ammonia econoinicalli/ and effkienthj on cane soih.

Su^arcane XI 1879. „It was not lang before cine growers discjvered the importanca of ammonia

in accelerat'.ng tho development of their crops;

Very 80)n in fact, the rainirinr c^nsistïd solely in supplying ammonia by itself, and

allowing the plant to obtain all its ether requisites wherever it could findthem. The Demarara

and W-jst-Indian soih in geaeral, considered in a virgin s';ate, a^e naturally so lich that

this answered very well fjr some time and stdl answer^i in many districts. But the supplying

of sulphate of ammonia aione is done, after all, at the expense of the soil; so that, in the

course of a comparatively short time, (dependin», ot course, on the nature of tho ortginal

soil) land that was worth a thousani pouad sterUng is found to be barely worh one

hundred.
. , ..

It is therefore pure folly to cry down sulphate of ammonia because it lias caused the

rapid exhaustion of certain West-Indian solls. This is not the fault of the ammonia, which

is, without doubt, one of tiie most important adjuncts to cane culture, but is simply due to

töe fallacious manner of using it."

PiHP^oN. A few words on Cane Manures, Sugar Cane XIII, 1&81.

„In those days, many planters were manurtng wih bulphate of ammonia alone, and

we wonde they did not contract for gas-water at onoa. At any rate it was contractfd

for here, on their behilf, and enablel thim to b irn the^ candle at both ends in a most

remarkable minner; f) thay not only stioaulated the cane and got a delusive result for

ab)ut two seasons, afcer w'dici no amount af sulphate of ammonia would increase tlie yield

beyond ha afore said 1'/^ h. h. d, but the sjü was, at the same time, deprived of lime, which

it would cost thousands of pounds to replace — it, indeed; it could be replaced."

Manure and its AppUcntion. Sugar Cane XV, 1883.

Uier wordt de raad gegeven de stalmest niet te verwaiiloozen, integendeel zooveel

mogelijk stalmest te gebruiken en met kunstmest te suppleeren.

*In deze jaargang van Sugar Cane nog verscheidene kleine opmerkingen en correspon-

denties over kunstmest en stalmest.

Harbison and Bovell. Beport upon the Experiments at Dodd's {Barbados) for 18S7—8B.

Sugar Cane XXI 1839.

Vergelijkende bemestingsproeven tusschen stalmest en kunstmest.
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Gewoonlijk wordt de groene bemesting of de stalmest met
kunstmest i) gesuppleerd.

Het is voor mij dan ook aan geen twijfel onderhevig dat

bij de suikerindustrie op Java ook reeds overeenkomstige toe-

standen wat het gebruik van stalmest en groene bemesting betreft,

1) De Kultiiur van het Suikerriet op Mauritius. Tijdschrift v. Nijverheid en Landbouw
In Nederlandsch-Indië XXIV 1S79.

Op gronden die men niet afwisselt, die uitgeput zijn door een lang-durige culiivatie
en ootbloot zijn van humus, is het onmisbaar oai met de guano of minerale mest orgauische
stoffen te mengen, ten einde zeker te zjjn van hunne werking.

Het is noodig op zulke gronden de rietstoelen na de derde snit uit te roeien en te
wisselen.

Ue zoogenaamde Ackery of bittere erwten zijn daarvoor het doelmatigst, omdat zij

niet uitdrogen en na iiet tweede of derde jaar geheel groen ingespit kunnen worden.
In de tegenwoordige toestand der suikerondernemiagen op Mauritius en Réunion eischt

de cultuur van het riet, om goede resultaten te verkrijgen, zware bemesting van organische
en minerale stoffen.

leder eigenaar, die zich van een goede opbrengst verzekeren wil, zal er toe over moe-
ten gaan, genoegzame meststoffen op te zamelen om zijn« onderneming gemiddeld met 10 K.ö.
per kuil te bemciten, daarbij niet medegerekend guano of andere scheikundige meststoffen.

Stuulmann. yotizen uber die Liiirhcirthschaft auf La Rc'uuion. Ueihefte zum Tropen-
pflaBzer, Februari ]'.101. Gerefereerd in Archief 1901.

„Man reinigt das Feld volkommen von Unkraut und hebt dannin Reihen, die stets den
Horizontalkurven des Geliindes folgen, kleine Qraben aus, die je 50 c.M. lang, L'5 bis 30
O.M. tief und 10 bis 15 c.M. breit und 30 c.M. van einander entfernt sind, so daas auf je 80
C.M. in der Reihe ein Graben kommt. Die Reihen sind von einander 1 bis l'\ M. eatfernt
In jedes Loch kommen 2 bis 3 Stecklingen.

Man schüttet etwa zwei Finger breit Erde darauf und fiillt die Grube mit Blattern von
Zuckerrohr, Kompost etc. Die Felder sind vorher sorgfiiltig mit Stallmist und Kunstdünger
versehen. De Stallmist wird in ries'gea überdachten, ausiremauerten Gruben, die in der Mitte
eine Jauchegrube haben, aufgehoben und fortwiihiend mit Jauche begossen.

Nacli 14 Monaten ist, das Rohr zum Schneiden reif. Die unterea Blütter werden sorgsara
gesammelt und als Streu oder Futter für die Tiere oder als lirennmaterial verwandt. libenso
verfüitert man die Schöpfe. Das anfahren zur Fabriek gesohieht ausschliessüch mit Karren,
die mit je zwei Ochsen oder drei Mnultieren bespanot sind. Wenn auch eine Feldbahn
ökonomischer ware, ?o kann man sie nicht verwenden, weil min den Diinger der Tiere brauclit.

Man schneidet dasselbe Feld meistens vier Jahre liintereinander und pflanzt dreimal
hintereinander neues Rohr, so dass das Feld also erst nach etwa 15 Jahren zur Brache
kommt. Bisweilen soll ein Feld noch langer tragen. Manclie Leute bauen dann nocti einmal
Mais odrtr Maniok auf dem abgornteten Feld, meistens aber lasst man es sofort zwei Jabre
brach liegen und bepflanzt es mit „Pois mascate" (Mucana utilia) deren Schoten als Schaf-
futter dienen uud deren bliitter etc. man als Gründünger unterarbeitet. Stelienweise wird auch
Indigo als. Gründünger verwandt.

Een fabriek met een plantareaal van 213 U. A. waarvan steeds omstreeks 171 H. A.
met riet beplant en 42 H.A. onder groene bemesting, had een veestapel van 42 muildieren, 28
ossen en 470 schapen.

Aan een particulier schrijven aan den Heer Prinsen Geerligs gericht omtrent de
suikerculiuur op Mauritius ontleen ik nog het volgende.

„Hier op Mauritius ziet men geen verbranden van het rletstroo op het veld. Indien de
fabriek geen tekort aan brindstof heeft wordt al het rietstroo op het veld gelaten en
ondergewerkt. Behalve de rietbladeren wordt al het gras in de tuiaen ondergewerkt en
buitendien wordsn er groote hoeveelheden s'almest, Schuimaarde, melasse, ascli van de ovens,
guano, zwavelzure ammonia, basische s'akken, kalisalpeter, chilisalpeter, guano, phospbaté,
boengkil en ik weet wel niet wat al in den grond gebracht.

Er wordt van 10 tot 20 ton stalmes*: per acre gebruikt.
ledere ondernoming heeft zijne speciale werklui voor het bereiden van de stalmest.
Ue ingrediënten worden gevonden in de faecaliën van de stallen, de vjdangei van de

woonhuizen en het kamp van de Malabirs. Speciale karren zijn er voor om al het gewiede gras
en onkruid van de wegen en erven te verzamelen en op den mesthoop te rijden.

De mestvaalten zijn goed aangelegd, in den regel gedekt en hebben drainage naar
beerputten.

Behalve de kunstmatige bemesting wordt er telken jare eeno uitgestrekte area terrein

onder groene bemesting gebracht.
Een goed geleide onderneming (er zijn geene ondernemingen die meer dan 1500 acres

in cultuur hebben) heeft aliijd ren honderd acres onder groene bemesting.
Het gewas l)lijft één a twee jaar aan en wordt dan het terrein opnieuw beplant en is

na zulk eene periode van rust en verrijking weer geheel geschikt om gedurende vijf a zes

jaar riet te dragen . Voor deze groene bemesting geelt men hier de voorkeur aan de Pois
d'Achery ."
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zouden heerscben, ten minste overal waar geen sterke slibtoevoer

plaats vindt, wanneer niet door de gebruikelijke vriichtwisseling

met padi do acbteruitgang van de physische gesteldheid van de

rietgronden gemaskeerd werd,

Wanneer men zes jaar acht.er elkander op hetzelfde veld riet

plant is het gemakkelijk de achteruitgang van den grond waar te

nemen, wanneer men echter deze zes rietoogsten over een tijdruimte

van achttien jaar verdeelt valt de achteruitgang in degrondgesteld-

heid ter nauwernood op.

Hierbij komt nog dat de padi altijd eenigszins, zij het dan ook

slechts in geringe mate een grondverbeterend gewas schijrjt te

zijn ook in gevallen waar ternauwer nood slibtoevoer tot de sawahs

plaats vindt.

De algemeene ondervinding wijst er op dat in streken waar

geen suikerriet verbouwd wordt, het vooral de tweede gewassen

zijn die de vruchtbaarheid van den grond doen \erniindcren ver-

moedelijk voor een aanzienlijk deel ten gevolge van achteruitgang

van de structuur.

Waar geen of weinig tweede gewassen verbouwd worden vindt

geen waarneembare achteruitgang van de vruchtbaarheid der sawahs

plaats, terwijl deze bij de cultuur van tweede gewassen soms zeer

merkbaar is. ')

1) Over de kwestie ran bemesting van aawah's, afgescheiden van de rictcultuur, kan
men bjjv, vergelijken.

HoLLK. Mededeelingen omtrent de rijstbouw op Java. Tijdsch. v. Nijverheid in Nederl-
Indië Vin. 1862.

„De redenen die tot mislukking van het gewas kunnen leiden: Uitputting van de grond.
Hierin kan wDrden voorzien door braaklegging, door bemesting en door nu den oogst de

sawah's tot tijdelijke viscbvijvers te maken. Bij bemesting zij men evenwel voorzielitig, ver-

mits door overbemesting de padi te welig in het blad schiet en daardoor weinig vruolit geeft.

Ook bij het aanleggen van vijvers ga men met oordeel te werk en nemen eerst behoor-
lijke proeven, vermits voor sommige gronden (b . v. drassige) het gedurig onder water staan
nadeelig kan zijn.

Ht-t voordeel van vischvijvers is, dat ten eerste het water voedende bestanddeelen uit het
gebergte aanvoert, die op de velden bezinken, dat liet wijders voedende bestanddeelen in de bo-
dem helpt oplossen en ze zoodoende opneembaar voor de padi maakt, alsmede dat het den
groei bevordert van eene menigte waterplanten, die later goed onder de grond gewerkt als

roest kunnen dienen.
lioLLE Bijdragen tot de kennis der rijstkuUiiur en mededeeling omtrent de rijstbouw op

Java, Tydsch v. Nijv. IX. 1863.

Twee ie gewassen putten de grond uit vooral als al het loof van het land gehaald wordt.
Nog talrijke andere verhandelingen van Holle in het lijdschrift voor Nijverheid en

Landbouw.
Teijsma:\n. Feanttvoording der vragen van het Nederlandsch Landhuishoudkundig Con-

gres te Dordrecht 1S61.
Tjjdsclirijft voor Nijverheid in Nederl. Indië Vni 1S62.

„ Uezelfiie regels van bemesting geldon hier voor drooge grotden evengoed als in Europa, doch
worden minder in acht genomen, omdat de sawah's of natte rijstvelden meestal daaraan geen
behoefte hebben, wijl de bemesting daarvan geschiedt, zouwei door het steeds aangevoerde
water als door de ontbinding van do rijstplant, die in den regel, b' halve de halmen geheel

op het veld gelaten wordt en omdat men alsnog Tagal of drooge gronden genoeg bezit, om
bij uitputting van deze ze door gene te kunnen verwisselen. Dit neemt echter niet weg dat

het hoogst wenschelijk ware, dat men zich meer op het bemesten der gronden toelegde wat wel

hier en daar plaats vindt, doch waarvan het belang nog niet genoegzaam door den inlander

begrepen wordt."
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Dat inderdaad bij aanhoudende cultuur van riet, zonder zorg

voo.r de structuur, de grond betrekkelijk spoedig onvruchtbaar

v^ordt, ook bij rijkelijke toevoer van stikstofmest, valt niet te be-

twijfelen met het oog op de ervaringen die hier op Java opgedaan

zijn, voordat het tegenwoordige systeem van geregelde wissel-

bouw werd ingevoerd.

Trouwens ook op Malakka ^) waar de suikerondernemingen niet

op van den inlander gehuurde gronden aangewezen zijn, maar zelve

over groote uitgestrektheden woeste gronden beschikken, kan men
niet steeds, niettegenstaande bemesting met stikstofrijke geconcen-

treerde organische meststoffen (visch-boengkil) op dezelfde gronden

doorgaan met riet te planten.

Van FIait. Rapport over proefnemingen ter verbetering van de padiculiutir en Rapport
over Vischcultiiur. Tijilsehrifi v. Nijverheid en Landbouw XVIII. 1873.

Er moet worden gekozen (in de afdecling: Foerbolinggo): ,of de bevolking ?.8l zich
moeten gewennen aan bemesting, hetgeen ik voor de invoering van individueel grondbezit eene
wanhopige zaak aclit, of de velden zullen telken jare vóór het aanleggen der kweekbeddingen
minstens gedurende twee maanden moeten worden bevloeid."

Kkajenbrixk. Beanttroording der vragen van het Xederl. Lnndhuishoudk . Congres te

Dordrecht 1861. Tijdschrift v. Kij verheid in Nederl. Indië VHI. 1862.
„De ondervindit\g heeft mij geleerd, dat ook hier. evenals in Europn, goed bereide sta'mest

van buffels, runderen, paarden en schapen het beste effect doot op alle soorten van gronden
en voor de meest verschillende planten en bij genoegzame toevoer die gronden duurzaam
verbetert.

Do inlander bemest nooit, enkel een gevolg van onverschilligheid en luiheid.

Alleen in de ommelanden van Batavia vooral in bet Westerkwartier waar veel tipars
(drooge rijstvelden) worden bewerkt, en eene dicht opeen gedrongen bevolking zich den grond
bietwist, waarop erfpachtsrecht voor onbepaaMen tijd bestaat, komt het bemesten met vergane
bufl'elmest in zwang, doch slechts bij uitzondering.

De ondervinding leert, dat de bemestiug van gewone, ruim van fetroomend water voor-
ziene sawahveldcn, niet volstrekt vereischt wor It, en dat de stoffen die door het water wor-
den aangevoerd meer dan voldoende zijn om den grond in goeden staat te houden, ja zelfs

die van jaar tot jaar te verbeteren, daar de oudste sawahveldoo steeds de beste zijn, en de
eerste opbrengst van nieuw ontgonnen velden verre beneden die der oude velden staan, tenzij

het boschgronden zijn geweest".
En om nog een paar andere autoriteiten aan te halen:

WiGMAN. Bemesting ïeysmannia V. 1809 , Indien wij het medegedeelde resunieeren,
komen wij tot de conclusie dat de stalmest in den landbouw, niettegenstaande alle nieuwe
ontdekkingen, de voornaamste factor is en blijft.

Daar waar de stalmest om verschillende redenen moeilijk te krygen is, wordt gebruik
gemaakt van groene bemesting."

Door suppletie van kunstmest kan de oogst vermeerderd worden en kan de hoeveelheid
stalmest worden verminderd.

ScuEFFER. Een woord over Ville-mest. Tijdschrift . Kijverheid en Landbouw XX.
1876.

, Mijne voornaamste bezwaren tegen zijne theorie zijn de volgende:
Vooreerst k<nt hij blijkbaar een zeer ondergescliikte rol toe aan do physische toestand

van den grond en daardoor aan de humus.
En het is toch zeker dat bumus de physische toestand van den grond grootelijks ver-

andert en voor bijna elk gewas aanmerkelijk verbetert.

En het groote voordtol van humusvorming blijft stalmest altijd boven elke kunstmest
behouden.

1) Prinsen Geeuligs. De rietsuikerindustrie op het eiland Malakka, Archief
1896 II.

De gewone gang van zaken is de volgende: nieuwe grond wordt aan Chineczen uit-

gegeven die er drie achtereenvolgende jaren riet op planten zonder te mesten, daarna plant
de fabriek er zelf jaar op jaar zonder braak te laten liggen en zonder wisselbouw, doch met
behulp van mest Dit duurt zoolang tot dat de grond niets meer oplever of geheel overgroeid
is met alang-alang. Meestal wordt die uitgeputte grond geheel verlaten.

Als meststoffen zijn in gebruik viscl), compost, raap- en andere perekoeken.
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Ook in Egypte erkent men ^) dat de vruchtbaarheid van de

grond tengevolge van de suikercultuur achteruitgaat, niettegen-

staande er van stikstofrijke en betrekkelijk humusarme meststoffen

gebruik gemaakt wordt.

Dat een dergelijke achteruitgang der vruchtbaarheid die niet

met kunstmest bezworen worden kan, berust op achteruitgang van

de structuur valt niet te betv^'ijfeleri, en waar wij niet door ver-

meerderde slibtoevoer de structuur in stand zullen kunnen houden

valt er ook hier op Java niets anders te do^n dan te gaan werken

op instandhouding en vermeerdering van het humusgehaUe '-).

Wat valt er nu in deze richting te doen?

Het gebruik van boengkil in plaats van zwavelzure ammonia
legt, zooals reeds door Kobus 3) betoogd werd, zeer weinig gewicht

in de schaal en het is aan geen twijfel ondethevig dat (wanneer

1) TiEMANN. Siiikerciiltuur in Egyple. Referaat Archief 1S99. I.

Als mest wordt de keukenafval uit de oude dorpen gebruikt, deze bevat 5 a 8% salpe-
ter. Ook kalk en duiveng-uano zijn in gebruik.

De gewone vruchtopvolging is:

Ie jaar riet.

2e jaar riet (tweede snit).

3e jaar klaver, maïs, boenen enz.
4e jaar bevloeing met Nijlwater en braak.
5e jaar riet, enz.

Is deze opvolging eenigen tijd achter elkander doorgevoerd, dan is de bodem in zoo-
verre uitgeput, dat alleen nasf oerato snit met voordeel aangelegd kan worden; er moet dan
overgegaan worden tot hot afwisselend planten van katoen en andore cultuurplanten.

2) Wanneer het ten minste niet gelukken zal om door geschikt toegepaste kalkbemes-
ting de structuur te verbeteren.

Vergelijk Maxwell . Reports of the Hawaiian Experiment Station and Laboratories 1896.
„More over, our observatioDS, in the report on soils, upon the physical prcperties of

the low lands show that their capacity to absorb and retain moisture is very low, wbich was shown
to be raainly due to the sraall cintcnt of organic matter.

Cleaily then, frtllowing would not benefit the makai lands.
The mineral constituents of the soll are largely made up of the finest eartli from the

upper lands, and are in a betfer chooiioal and machanicil state; and exposuro of the soil to
tïie higher temperatures of the low locilities would mpidly eat up the organic matter. Wheo
not in erop the makai lands (de gronden ;n de vlakie) should lic and grass over, or be
plowed light and planted wiih some lej^ume if tiiere is moisture enough to grow such acrop.

Wiih the mauha lands. (gronden in het gebergte) it is othcrwise. The soils are much
tbinner. The under Boil is raw, less decomposcd tind freqently disiinctly sour. Our obser-
vatioos have sho wn that these lands are full ol organic matter; and furtber that a great
excfss of organic maller, tn localities of large rainfall and lower temperature, can injure
the soil for cane hearing. Such lande, we are persuaded, will be mote enriched by partial
fallowing ihan any other treament."

„'Ihe practical opinions agree, with one exeeption, that „constant cropping and move-
ment of the soil injures the mech*nical state and .lesaens the power of tiie soil to hold
moisture." (veimoedelijk meer speciaal het vermogen om water door te .laten). We have
already shown that soils which rcceive a small rainfall havo less power to hold water,
specially on account of their less content of organic matter. We are persuaded howevcr that
much of fhe „loss of meohan cal state", tho tendency to puck which follows constant orop-
ping is duo to the nced of Jime in some forin, the loim of application depending on condi-
tions. We have secn close, heavy, packed lands on Kauai utterly chauired by use of corat
sand, and tbc erop increased by one third. Some soils complaincd of to us as being in bad
working condition, we have fuund to contain more than 0,5 " „ nitrogcn, which means an
excess of organ c matter, but Ihey wure nearly destitutc of lime. One pliysical action of lime
in the soil is to gather the minute soil particles into- clusters or „a^'gregatcs," and I bus prevent
them packing together. Virgin soil, even poor in lioie, is friable and works easily. The grass
roots, like trash, prevent packing while they last, but with cropping the larger particles of
vegelable matter disiippear."

3) Congresverhandeling 1899. De tegenwoordige stand van het bcmestirgsvraagstuk
bij suikerriet op Java.
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men bij gelijke uitwerking van boengkil en zwavelzure ammonia,

de boengkil ter wille van het gehalte aan organische stof zoude

willen prefereercn) de organische stof in de boengkil te duur be-

taald zoude worden.

Wat stalmest betreft, zoo kan deze gewoonlijk wel in kleine

hoeveelheid betrekkelijk goedkoop maar nooit in voldoende hoeveel-

heid opgekocht worden. Een onderneming die jaar in jaar uit genoeg

stalmest zoude kunnen bekomen om omstreeks i
iq van de te be-

planten oppervlakte een behoorlijke stalmestbemesting te geven, zou

reeds onder zeer gunstige condities wat de stalmest betrof ver-

keeren. Een dergelijke hoeveelheid is nog niet eens voldoende om het

deficit dat voortdurend door ontleding van de organische stof ont-

staat, aan te vullen; van langzame geleidelijke grondverbetering

voor de gronden van de geheele onderneming is dus bij een der-

gelijke hoeveelheid nog in het geheel geen kwestie, Wij mogen nu

echter niet uit het oog verliezen, dat het er niet cp aan komt om
meststof op het land te brengen die zoo rijk mogelijk is aan stik-

stof, maar dat het er op aankomt zooveel mogelijk organische stof

aan het land terug te geven.

Men kan de stalmest vermengen met organische stof van ver-

schillende herkomst, dessavuil, padistroo, droog rietblad, overgescho-

ten ampas, enz.

Alleen aan rietblad wordt per bouw riet 150 a 200 pikol droge

stof per jaar geproduceerd i) wij kunnen gerust aannemen dat hier-

van 100 pikols in den vorm van droog blad gedeeltelijk bij het

trassen verwijderd is en voor de rest na de oogst op het veld

achter blijft.

Wanneer het er alleen cm te doen is om de gesteldheid van

den grond in stand te houden en wij dus slechts om de zes of negen

jaar een bemesting van 150 a 2C0 picol droge stof per bouw willen

toepassen, dan is de hoeveelheid droog rietblad die per bouw ge-

produceerd wordt hiervoor reeds bijna voldoende.

Het zou m. i. aanbeveling verdienen dit droge blad, zoowel

wat bij het trassen verwijderd wordt, als wat bij het oogsten achter-

blijft vermengd met onkruid, dessavuil en zoo veel stalmest als er

te krijgen is te composteeren voordat het aangewend wordt.

Ook voor het padistroo zal het de voorkeur verdienen dit te

1) KoBüs. Referaat oier Maxiceïl Work of tJte Uaicaiiaii Experiment Station 1890.

Bij ons op Java vonden wij een productie aan droge stof per plant van gemiddeld

1304 Gr. aan riet en 952 Gr. aan blad. Per bouw berekend over ICOOO a 12000 planten

wordt dit 15D ü 200 pikol droge organische stof aan rietblad.
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snijden en mede te composteeren inplaats van het direct onder te

ploegen.

Verbranden van droog rietblad, padistroo en dessayuil is m. i.

in ieder geval, uit een landbouwkundig oogpunt beschouwd, af te

keuren. ^)

Het direct onderbrengen van het droge blad en het padistroo

heeft het bezwaar dat de bewerkingen er door bemoeilijkt worden,

dat het betrekkelijk lang duurt eer de ontleding begint en dat

deze dan misschien nog in een ongewenschte richting verloopt.

Om een zoo gunstig mogelijke blijvende invloed op de structuur

uit te oefenen, moeten uit de in den grond gebrachte organische stof

zooveel mogelijk humusstoffen gevormd worden en schijnt het in

het algemeen wenschelijk te zijn dat de ontleding zooveel mogelijk

onder inwerking van schimmels en niet onder de inwerking van

anaërobe bacteriën verloopt.

De bekende recepten om stalmest op zware gronden met groote

hoeveelheden tegelijk aan te wenden, niet te diep onder te brengen

en door herhaalde bewerkingen zoo goed mogelijk door de boven-

grond te verdeelen, berusten vermoedelijk allen op het principe dat

het, om een gunstige invloed van de stalmest op de grondstructuur

te verkrijgen, noodig is dat de stalmest ontleed wordt bij zuurstof-

toetreding.

De in den grond gebrachtte organische stof werkt niet direct

op de structuur, maar eerst tengevolge van de ontledingen die er

in plaats grijpen 2) en door middel van enkele der ontstane ontle-

dingsproducten, speciaal de humusstoffen.

1) Vergelijk ook Barbeu. 'J he Diseases of the Suijar-Cane. Sugar Cane XXX 1898.

„Owing to the nature of the growth of the Sugar Cario, its parasites are poculiarly

inaccessible to ordinary methods of treatment. The burning of fields is frequently the only

ineans of rcaching them, and this ia a step with vory gravo consequences in the Tropics,

becauso of tlio destruction thercby of tho carefully fostcred nioistureyielding liumus. Cun-

sequenily this method is not recommended or adopted excepting in extreme cases."

2) Ue direct waarneembare veranderingen in de gesteldheid van den groi)d die wij zien

optreden bjj bevochtiging van kluiten wortelrotgrond met boengkil extract (Vergelijk Voor-

dracht Wdrtelrot Congresverslag lUOl. bl . 31 — 32) licb ik nog niet nader kunnen bestudeeren.

Wij hebben hier te doen met de in de üuitsche landbouwliteratuur bekende „Selbstlockerung

das Bodens "

Door vele practicl is altijd volgehouden geworden dat de grond onder de invloed van

een er boven op uitgespreide laag stalmest van zelve losser en poreuser werd.

WoLLNY heeft het bestaan ven dit vcrschijnfcl bestreden (verg, Wollny Ubev den

Einfluss des Ohenaufbreiiens imd Lier/enlassens des Stalldiingers auf die FruchtharheH des

Aekerlandes. Oesterr. landwirthsch. Wocheoblatt 1882. Referaat Biedermann's Centralblatt. 11).

Volgt-ns de waaroemingcn van Dr. Sdkingar en mij te Probolinggo valt er echter

niet aan te twijfelen dat inderdaad onder bepaalde omstandigheden deze „Selbstlockerung

des Bodons" plaatsvinden kan.
,Selbstlockerung des Hodens" tcngevolrre van het bedekken van do grond met een laag

stalmest kan men bij do cultuur van sierplanten in bloemjiotten dikwijls zeer duidelijk waar-

nemen. Over het algemeen speelt de physischc gesteldheid van do gronl bij de cultuur van

s'erplanlen een zeer groote rol

.

De hoofdbeteekenis van de toevoer van organische stof tot do bouwgrond moet echter zeker

niet hierin, maar in de vorming van humuoStoffen en het optreden van hnmuskruimelstructuur

gezocht worden.



165

Vooral voor zware gronden schijnt het daarom raadzaam dat

de ontleding van de organische stof die men er in brengen wil,

reeds goed in gang is, dat men dus goed verrotte mest en orga-

nische stof voor de bemesting gebruikt.

Bij vermenging met stalmest, luchltoetreiing en voortdurende

bevochtiging zal de ontleding van padistroo en droog lietblad veel

sneller verloopen d;in in den zwaren grond ondergewerkt en grooten-

deels van de lucht afgesloten.

Het is niet onwaarschijnlijk dat men ook zonder toevoeging

van stalmest, door toevoeging van enkele voedingszouten (waar-

door de groei van schimmels bevorderd wordt) de verrotting van

padistroo en rietblad bevorderen kan; deze kwestie moet echter

nog II ader onderzocht worden.

Op gronden waarin nog betrekkelijk gemakkelijk water opstijot

kan men met succes gebruik maken van groene bemesting. Hierbij

kan men op twee wijzen te werk gaan: men kan het voor de groene

bemesting bestemde gewas onmiddellijk planten wanneer de

grond beschikbaar wordt en de gronden dus eerst openmaken na-

dat het groene bemestingsgewas gesneden is, of men kan het groene-

bemestingsgewas onmiddellijk na het openmaken op de goeloetans

planten.

Men kan bij rationeele groene bemesting ^) in 3 a 4 maan-

den tijds rekenen op een productie van 40 a 50 pikol droge

organische stof per bouw, dus een hoeveelheid die ongeveer

voldoende is om het delicit aan organische stof dat geduren-

de de driejaarlij ksche vruchtwisselingsperiode ontstaat, aan te

vullen.

Voor kleigronden met slechte physische structuur heeft men

e hter bij de groene bemesting gewoonlijk te kampen met het

bezwaar dat het groenebemestingsgewas niet groeien wil tengevolge

van watergebrek.

Voor zandgronden en losse roode gronden komt het mij voor

dat de kwestie van groene bemesting zoo al niet geheel dan toch

grootendeels opgelost is, voor de zware kleigronden zijn wij echter

1) Vergelijk over groene bemesting bjj het riet o..-»:

Wakker Proeven met groene heinestinrj 93^94. Archi'-f 1395 I, bl . 481.

V. LooKEREN Campagne. Over groene bemestinj . Archief 1895. II bl. C17 en 924.

BouKicics Proiliictiecij'ers van plantenmassa en stikstof van gewassen die voor groene

ieinesdn/ icon/en acmjekireekt . Archief 18^*7 II.

Pkinsen Gkerligs. (iroene be'iifstin;/ met oroh-orok . Archief 1893. It.

Vax Bylert MedeJeelinaen 's Liind3 Plaiiteuluiu XLllI. 1900, bjveeit in Deli als gewas

voor jrroene beinestinir Passiflora aau.
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nog niet zoover en zullen eerst uitgebreide veldproeven genomen

dienen te worden eer wij hieromtrent de juiste methode en de

juiste gewassen gevonden hebben.

Dat de gewone kaïjang voor groene bemesting op zware klei-

gronden niet geschikt is, werd reeds veertig jaar geleden door

Kra.tenbrink betoogd.

De op Mauritius en Réunion voer gruene bemesting gebruikte

Pois Mascate en Pois d'Achéry zullen op Java voor groene bemes-

ting vermoed lijk niet voldoen. Op de zware kleigronden zullen zij

vermoedelijk niet goed slagen, vooral niet wanneer zij in de Oost-

raoesson worden uitgeplant, en op lichtere gronden schijnt het dat

het hier en daar in de Vorstenlanden toegepaste S5^steem om katjang

op de goeloetans te planten, reeds bevredigende resultaten geeft.

Voor groene bemesting op de zware kleigronden met slechte

structuur, zoude misschien toerie (Agati grandiflora) of een ander

vlinderbloemig gewas met overeenkomstige groeiwijze aanbeveling

verdienen.

De grond zou dan echter minstens een maand of acht ander

groene bemesting moeten blijven liggen. De toerie zoude bijv. uit-

geplant kunnen worden uiterlijk Augustus of September, en drie-

maal (op een leeftijd van een maand of vier, van een maand of zes

en een week of drie voor het r(»oien van den aanplant) zwaar gesnoeid

worden, waarbij het snoeisel moet blijven liggen.

In April of Mei zou men dan met openmaken kunnen beginnen

en in Juli of Augustus riet planten. Bij geschikte keuze van de

plantwijdte en rationeele behandeling vermoed ik dat de toerie in

acht maanden zeker wel een 200 pikol droge organische stof per

bouw [)roduceert.
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Het een en ander OYei wortelparasieten van het snikerriet.

(Met 4 platen.)

Hoewel het reeds bij het begin van het wortel rotonderzoek

vaststond dat de acute vorm waaronder het wortelrot op de zware

kleigronden pleegt op te treden, niet aan de inwerking van para-

sitaire organismen toegeschreven worden moest, was desniettegen-

staande toch een nader onderzoek omtrent de aan de rietwortels

voorkomende parasitaire organismen gewenscht.

De voor een macroskopisch onderzoek toegankelijke, aan de wor-

tels levende schiklluizen en insectenlarven, vallen niet in de kring

van onze beschouwingen, wij hebben hier speciaal ht-t oog op de

aan de wortels voorkomende schimmels en zullen terloops nog het

een en ander over de aan de rietwortels voorkomende wortelaaltjes

mededeelen,

In het algemeen kunnen wij de conclusies wiartoe ons onder-

zoek omtrent de aan de rietwortels voorkomende schimmels (en

aaltjes) ons geleid heeft formuleeren als volgl:

I. Het aantal parasieten dat ziekelijke of zich onder abnormale

groeicondities bevindende rietwortels aantasten kan. is tamelijk

aanzienlijk.

II. liet aantal parasieten dat werkelijk gezonde rietwortels onder

normale groeicondities aantasten kan. is zeer beperkt.

III. Parasieten die een gezond wortelstelsel van een rietplant

onder normale groeicondities in zijn geheel tot afsterven kunnen

brengt^n, heb ik nog niet waargenomen.

De gezondheidstoestand is dus blijkbaar van zeer veel bela])g

waar het er op aan komt de vraag te beantwoorden of de een of

andere schimmel in staat is de rietwortels aan te tasten of niet. en

zelfs ilie schimmels die onder normale groeic'tndities een volkomen
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gezonde wortel kunnen aantasten, zijn toch in den regel nog niet in

staat deze gezonde wortel te dooden . Wanneer het ook eens een

enkele keer voorkomt dat een werkelijk gezonde wortel door een

parasiet gedood wordt, dan verbreidt zich een dergelijke parasiet

toch niet zoo snel dat zij het geheele wortelstelsel en daarmede

de geheele plant kan doen afsterven.

Evenals bij blad- en stengelparasieten, ja zelfs in nog sterkere

mate, speelt bij de worteiparasiet en van het riet de praedispositie van

de aangetastte plant en van het aangetastte orgaan de hoofdrol,

waar het er op aan komt de uitwerking van de parasiet te beoor-

deeien.

Zooals reeds indertijd bij de studie over de Bacteriosis van het

riet door mij betoogd werd, is een plantenziekte meestal in de

eerste een physiologisch, pas in de tweede plaats een mycologisch

probleem.

Op het internationale landbouwkundige Co:::gres in 1900 te

Parijs gehouden, heeft ook Sorauer ') zich op dit standpunt

geplaatst.

Volgens de opvatting van Soraukr is de vrees voor parasitaire

ziekte overdreven en de tegenwoordig door de wetenschap voorge-

schreven behandeling eenzijdig en daarom sleclits zelden met succes

bekroond.

De parasiet en zijn voedsterplant staan tot elkander in

een zekere verhouding die van allerlei uitwendige factoren af-

hangt.

Wanneer bijv. de gunstigste temperatuur voor de groei van

den parasiet 30^, die voor de groei van de voedsterplant 2()o is,

cran zal, wanneer de temperatuur gedurende langen tijd omstreeks

30° bedraagt, de groei van den parasiet bevorderd, die van de

voedsterplant vertraagd worden. Is de temperatuur gedurende langen

tijd omstreeks '20^, dan doet zich het omgekeerde geval voor. In

het eerste geval zal de parasiet waarschijnlijk zeer schadelijk wor-

den, in het tweede geval zal de plant waarschijnlijk met succes den

aanval doorstaan, Hetzelfde geldt van alle andere klimatologische

omstandigheden, vochtigheids- en beweging-toestand van de lucht,

licht, enz.

Verder oefent dikwijls bij het optreden van een ziekte nog

een andere factor invloed uit: de ontwikkelingstoestand van de

aan te tasten plant. Menige parasiet grijpt slechts jonge groe-

1) Zeitschrift fQr Pflanzeii kranklieiten X, AH. C.
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iende deelcn aan en heeft geen vat op de reeds uitgegroeide

weefsels

.

Dan is het feit van zeer veel belang, dat vele soms zeer scha-

delijke parasieten alleen dan schadelijk worden, wanneer de plant

reeds ziekelijk of op de een of andere wijze in haar stofwisseling

gestoord is.

Zoo zien wij dat, ook wanneer de aanwezigheid van een parasiet

in een bepaalde streek aangetoond is, daarom nog niet altijd vrees

behoeft te bestaan voor het optreden van een epidemie, en dat het

bij vele ziekten niet het doel moet zijn de parasiet direct te be-

strijden, maar dat wij moeten nagaan, wat er aanleiding toe gaf,

dat de ziekte in zoo hevige mate optrad. Het zal dan dikwijls

blijken, dat de oorzaken in de voedsterplant zelve gevonden

worden.

Aan talrijke voorbeelden, die echter alle op in Europa voor-

komende plantenziekten betrekking hadden, werden deze stellingen

door SoHAUER nader toegelicht.

„Wanneer wij nagaan, dat de ervarino; ons leert, dat het in

het groot niet mogelijk is infectie van buiten at geheel en al te

weren, dan zullen wij moeten erkennen, dat onze tegenwoordige

pogingen om parasitische haarden plaatselijk te bestrijden en in-

voer van parasieten van buiten af te voorkomen, dus bijv. de be-

handeling met koperpraeparaten, de verwijdering en vernietiging

van aangetaste deelen, de?infectie en verbodsmaatregelen van invoer

slechts weinig kans bieden op goede resultaten. Vooruitgang zal er

eerst dan zijn, wanneer wij behalve deze maatregelen ook nog tot

een algemeerie behandeling overgaan en de oorzaken van de bij-

zondere vatbaarheid trachten weg te nemen.

Eene rationeele gezondheidsleer van de plant zal, meer dan tot

dusverre geschiedde, erop moeten letten, dat de verschillende soorten

en variëteiten van onze cultuurplanten onder zeer speciale plaatse-

lijke omstandigheden ontstaan zijn en slechts dan tot volkomen

ontwikkeling komen, wanneer deze of slechts ze3r weinig afwij-

kende omstandigheden vervuld zijn. Behalve de plaatselijke bestrij-

ding en het afweren van parasieten moet er steeds op gelet worden,

dat een normale of abormale vatbaarheid van de plant een rol zoude

kunnen spelen, en wij mooten een dergelijke vatl)aarheid door

geschikte maatregelen, verandering van den planttijd, beschutting

tegen ongunstige klimatologische invloeden, verbetering in de afwa-

tering, kalkbemesting, hurausvermeerdering van den bouw-
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grond, keuze van variëteiten, enz, trachten te vermijden. Niet op

de bestrijding, maar op het voorlcomen en de algemeene behan-

deling van de plant moet in de toekomst het gewicht gelegd

verorden".

Deze beschouwingen van Sorauer vonden zoodanige instemming,

dat de volgende motie door het landbouwkundig congres werd aan-

genomen:

„Les methodes usiteés jusqu a co jour, pour combattre les ma-

ladies parasitaires dans Ie lieu ou elles se développent, doivent ètre

complétées par un traitement préventif spécial pour chacune des

espèces des plantes cultiveés.

11 serait utile d'encourager les recherches sur Ie méca-

n'sme de la défense des plantes contra ces maladies. Dans cette

voie, les influences propres au sol, aux amendements et aux

engj'ais, méritent tout spócialenient d'attirer l'attention des obser-

vateurs.

Cette hygiëne des plantes est indispensable, car des expériences

de plus et plus nombreuses prouvent, que la propagation des ma-

ladies parasitaires ne dépend pas seulement de l'abondance plus on

moins grande d'un parasite, mais surloiit de la constitution, de

rétat de santé et de la prédisposUion de la plante a la maladie.

En conséquence, nous devons nous efforcer avant tout de inodifier

cette constitution ou eet état de santé, qui rend la plante moins

résistante a la maladie."

Een werkelijk volkomen gezonde plant wordt slechts bij groote

uitzondering door parasitisclie schimmels in hevige mate aangetast

en ook de dierlijke vijanden geven steeds de voorkeur aan en ver-

meerderen zich het sterkst op de ziekelijke en zwakke individuen

van een aanplant. Vooral val dit op, wanneer men let op de planten,

die niet door den mensch in cultuur genomen zijn; ook deze zijn

onderhevig aan talrijke ziekten en beschadigingen door plantaardige en

dierlijke vijanden, het zijn echter de zwakste individuen, die hier-

onder het meeste te lijden liebbcn

.

Het is trouwens o k een zeer bekend feit dat, om in het labo-

ratorium bij incntingsproeven met parasitaire schimmels zeker te

zijn van succes, men steeds de condities voor de schimmel zoo gun-

stig mogelijk maken moet, waarmede dan gewoonlijk samengaat,

dat de condities voor de voedsterplant ongunstig zijn. Infectieproeven

met parasitaire schimmels der bladeren gelukken slechts bij uitzon-

dering, wanneer niet het geïnfecteerde blad in een zeer vochtige
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omgeving gebr.icht is, zoodat de bladeren zich reeds dientengevol-

ge in een eenigernnate kwijnende toestand bevinden, i)

Wanneer een plant eens geïnfecteerd is geworden door de een

of andere schimmelziekte of door schild- of bladluizen, hangt zeer

dikwijls het al of niet schadelijk worden van de parasiet in kwestie

af van de groeisnelheid van de aangetaste plant.

Bij planten die flink doorgroeien wordt de ziekte in den regel

niet schadelijk, omdat de plant door de ziekte heengroeit d.w.z.

de plant vormt zoo snel nieuw blad (of nieuwe wortels) dat de

uitbreiding van de plaag hiermede geen gelijken tred houden kan.

Zoo zullen er bij riet dat flink groeit omstreeks 7 a 8 weken

verloopen van af het tijdstip dat een blad zich ontplooit totdat het

afvalt, terwijl bij riet waarvan de groei stagneert, hier misschien

12 a 15 weken overheen gaan. In het eene geval kunnen bijv. op

het oorspronkelijk ge"infecteerde blad niet meer dan hoogstens twee

generaties van de een of andere schildluis hun volleilige ontwikke-

lingsgang doormaken, in het andere geval vier ;i vijf generaties.

Wij zullen nu, na deze inleiding achtereenvolgens de verschil-

lende schimmels en aaltjes bespreken die door mij aan wortels van

1) Wij kunnen trouwens ook aan nn'o sierplmten ze°r dikwijls waarnenifn, hoe ziekten

en plaf^cn teng'e velome van ong'unsiijje g^ioeiconditics ojitreden en hoe deze weer verdwijnen,

warneer de groeicondities «junstin^er warden. De bikkende, door do dames zeer gevreesde witte

luizen-plnflcr np de clievelures en de op de crotons 30ms voorkomi'nde schildluisplaag vertnonen
zich vrijwel uitsluitend op exemplaren, die gedurende geruimen tijd binnenshuis stonden, onvol-

doende licht hadden en waarvan de bladeren bij het gieten niet bevochtigd werden. Gewoonlijk
heeft men bij dergelijke, door deze plagen aonijetaste planten heel wat meer succes, wanneer
men de plant naar buiten brengt, waar zij zich onder gunstiger grneicondities bevindt, en be-

hoorlijk mest, dan wanneer men mot boiiillie bordolaise, petroleum^mulsie en dergelijke de
plaag direct trai'ht te bestrijden.

Tot omstreeks veertig jaar geleden heeft men bij de studie en de bestrijding van planten-
ziekten steeds het hoofdgewicht gelegd op het zoeken naar de oorzaak, die een vermindering
van het natuurlijk weerstandsvermogen tengevolge had; deze oorzaken konden van metereolo-

giechen aard zijn of zij konden in de cultuurmethode zijn gelegen. Iltt zwaartepunt van het

onderzoek lag in de waarnemififfen in den aanplant.

Onder den invloed van de kolossale vlucht, die de microskopie in de laatste helft der vorige

eeuw nam, en vooral nok onder de invloed van de steeds verder gedreyen specialiseering van de
wetenschap, is reen inngzamcrhand het zwaartepunt van de studie der plantenziekten gaan
vferleggen naar het laboratorium, waarbij in soniiuige gevallen de waarnemingen in den aanplant
geheid verwaarloosd werden. Dat de stichter d'-r moilerne mycologie, Anton de Bary, niet >n

deze f lilt verviel, en dat hij werkelijk wel veel gewicht hechte aan waarnemingen uit de
praktijk, kan men bijv. daaruit concludeeren, dat het uitgangspunt vnn de beroemde ontdekking
van de generatiewisselini: van de op de berberis voorkomende schimmel {Aeridiiini Berberidis)
met du op de granen voorkomende roestschiramel (Uredo r/raininis) gezocht moet worden in de
landbouwpraktijk. Reeds sinds eeuwen hadden do practici beweerd, dat er een samenhang
tusschen het roest van het koren en de berberis moest bestaan.

Het wordt meer en meer duidelijk, dat de plantenpaiholojie zich tegenwoordig soms opeen
dwaalspoor bevindt, dat men nu eenmaal een plantenziekte niet uitsluitend bestudeeren kan ann
spirilusmateriaal en aan cultures in het laboratorium, dat het laboratoriumonderzoek slechts

een onderdeel van de studie der ziekte uitmaken mag, en dat het zwaartepunt van de studie

der ziekten onzer cuUuurgewsssen mnot liggen in de waarnemingen in den aanplant.
Een laboratoriumonderzoek van plantenziekten is nuttig en noodig, wanneer het echter niet

plaats vindt in vereeniging met nauwgezette en uitvoerige observaties in den aanplant, en zoo
mogelijk met een studie van de vcrbieidingsgeschiedenis, dan kan er aan een speiiaaj labora-
toriumsonderzoek slechts zelden een voor do praktijk bruikbaar advies ontleend worden. Men
Zal in de toekiimst vooral oiik langs oxperimenteolen weg bii epidemisch optredende plantenziekten
moeten trachten te vmden, door welke invloeden het weerstandsvermogen zoo verminJerfle,

dat de ziekte opideraisch worden kon.
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het riet zijn waargenomen en beginnen eerst met oen tweetal schim-

mels die alleen in bijzondere gevallen, als het ware verdwaald, op

de rietwortels kunnen voorkomen.

De Roodp.otsciiimmel.

Dat de roodrotschimmel ook de wortels van het riet aantasten

kan 1) is zeer gemakkelijk aan te toonen.

Wanneer men bibits in groote toegedekte glazen schalen op

een laag uitgewasschen zand te kiemen legt, en na een dag of vijf,

wanneer de wnrtels zich beginnen te ontwikkelen met roodrot ent,

kan men een dag of vier later aan verscheidene van de in de luciit

ontwikkelde wortels de aantasting door roodrot vervolgen. De jonge

wortel vertoont op de plek waar hij door de schimmel aangegrepen

wordt de voor roodrot karakteristieke verkleuring en het jongste

gedeelte van de aangetaste wortel sterft tot aan de plek waar het

mycelium zich bevindt of onder verdrogingsverschijnselen.

De wortels die onmiddellijk uit de bibit inden grond indringen

worden niet aangetast, het zijn alleen de wortels die zich in de

lucht ontwikkelen welke aangegrepen worden.

Aan bibits die lang onderweg geweest zijn, zoodat de wortels

zijn begonnen uit te loopen, kan men ook dikwijls waarnemen, hoe

deze jonge wortels door de roodrotschimmel aangetast worden.

Het nadeel dat de roodrotschimmel op deze wijze aanricht is

echter zeer miniem, en komt niet in vergelijking met het nadeel dat

deze schimmel aanrichten kan door hot aanvreten van de stengel-

oppervlakte en het dooden van de oogen en jonge uitloopers, ge-

durende het bibittransport, op kweekbeddingen en onmiddellijk na

het uitplanten.

liet suikerriet is eigenlijk niet de normale voedsterplant van

deze zeer algemeen verbreide schimmel, van nature schijnt de

roodrotschimmel te huis te behooren op grootere kruidachtige planten

van zeer verschillende familiën.

Volgens Wakkkr kan deze schimmel de bladeren dooden van

Galante veralrifolio (orcliidee) en Crinmn asiaticmn, (Amaryllideae),

door mij wei d zij waargenomen op verschillende Aroideën. op Caladium

Dieffenbachia en Alocasia en bleek bij infectie o a ook aan ie

tasten de bladeren en bladsteelen van Eichhornia en de schubben

van de bloeiwijze van Masa.

1)Wknt nam (De serehtiekte. Archief 1893, bl. 437) draden van het mycelium van roodrot

af en toe in de wortils van serehzieke planten waar, terwijl voljjens Wakkek. (Wakker en

Went, De ziekten imn het suikerriet 1898, bl. 123) du roodrotschiminel nog nooit in de wortels

gevonden is, KuiiuKU nam de roodrotschimmel ook reeds op do wortels vau het riet waar.
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De natuurlijke levensloop ') vati de roodrotschimmel schijnt

te zijn dat zij half parasitisch op afstervende bladeren \2in Caladiiim,

Alocasid en overeenkomstige planten leeft. De bladscheeden van de

oudste bladeren van deze en dergelijke planten worden dan op hot

niveau van de oppervlakte van den grond door de roodrotschimmel

aangevreten, deze bladeren vallen dientengevolge om en worden

dan zeer spoedig gehe( 1 oversponnen met het mycelium, dat

dan binnen enkele dagen tot de vorming v.m sclerotiön over-

gaat.

De roodrotschimmel leeft van nature bij voorkeur aan de

oppervlakte van den grond, dringt ter nauwernood in den grond in,

maar komt ook, tenzij de lucht buitengewoon vochtig is, niet hoog

boven de oppervlakte van den grond voor.

Dat de wortels van het riet in de regel niet door de roodrot-

schimmel worden aangetast, ligt uitsluitend daaraan dat de schimmel,

vermoedelijk omdat zij veel zuurstof noodig heeft, bijna niet in de

grond dringt.

Bij bibits die in vochtig zand halt' ingegraven te kiemen gelegd

en daarna metroodrot geïnfecteerd zijn, blijven de wortels die zich

.lan de onderste helft van de wortelring ontwikkelen, en dus on-

middellijk in de grond indringen gewoonlijk gezond. '-)

In de ruimten tusschen de bladscheeden onderling en tusschen

de bladscheeden en stengel kan de roodrotschimmel bij het riet

van 2 a 4 maanden oud af en toe naar benelen to-e, dus onder het

niveau van de grondoppervlakte doordiingen en het kan wel

vooi komen dat zij hier de wortels, die zich over een korte afstand

dus feitelijk in de lucht bevinden, aantast. Dit geval schijnt zich

echter slechts bij uitzomlering voor te doen.

In het algemeen is dus de schade die de roodrotschimmel als

vvortelparasiet aanricht, zeer gering en worden alleen de wortels die

zich onder abnormale groeicondities, d.w.z. in de lucht bevinden,

sangetast.

Wanneer men de roodrotschimmel op de wortels vindt is de

identiteit gemakkelijk aan te toonen, zoowel aan het onder het

microskoop tamelijk karakteristieke mycelium als bij overenting,

hetzij op een levend substraat of op klapperagarplatcn.

1) BicncDkort hoop ik lo andcrer plaatste op de levensgcschieiicnia van de roodrotbchim-
mel 811 bet somtijds zeer scliadelijko optreden van deze schimmel bij enkele sierplanten iiader
terug fe komen.

2) Ook l)ij Caladiums worden de wortels die zich nan de oppervlakte van den grond
vci toonen dikwijls duor de rcodrotscliimmcl aangetast, de aantasting beperkt zich ook hier
uitsluitend tot het gedeelte van de wortel onmiddellyk aan de oppervlakte.
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Voimitig van sclerotiën op de wartels komt slechts bij uitzon-

dering voor.

Verticillium (Hypocrea.) Sacchabi,

Deze schimmel die door Went i) als oorzaak van de sereh-

ziekte beschouwd wordt en die bij voorkeur de hladschcedcn van

het riet aantast, kan soms tamelijk veel schade aan het wortelstelsel

van het net aanrichten.

Evenals de roodrotschimmel ontwikkelt deze parasiet zich spe-

ciaal op die gedeelten van de wortels die zich in de lucht bevinden

en bij bibit die lang onder weg geweest is kan men haar dan ook

wel op de jonge wortels waarnemen.

Bij voorkeur nestelt deze schimmel zich echter bij riet dat bij

het aanaarden niet of niet voldoende getrast geworden is, in de

ruimte tusschen de bladscheeden onderling en tusschen de blad-

scheedcn en de stengel. Hier vindt men de schimmel af en toe

rijkelijk sporenvormend.

Vooral op zware humusarme gronden waar deze bladscheeden,

die bij het aanaarden niet verwijderd werden, moeilijk wegrotten

en soms zelfs nog bij het oogsten van het riet teruggevonden

kunnen worden, kan deze schimmel schadelijk optreden.

Door Winter -) werd er indertijd reeds opmerkzaam op ge-

maakt dat vooral op zware gronden zorgvuldig trassen bij het

aanaarden noodzakelijk is.

„Wat toch is het doel van het aanaarden? In hoofdzaak het

brengen van vruchtbaren bovengrond tegen hoogere geledingen,

daardoor de worteloogen te doen uitloopen en zoo het riet door

meerdere wortelvorming in gunstigere conditiën voor zijne verdere

ontwikkeling te brengen. Wordt dit doel echter bereikt wanneer

men, zooals vrij algemeen gebruikelijk is, de droge bladscheeden

om den stengel laat zitten ?

Zeer zeker niet, of toch hoogstens alleen op zeer lichte gron-

den, die tevens niet te droog zijn — want hier rot de bladscheede

spoedig van zelf weg.

In de meeste gevallen, vooral op zwaren grond, blijft echter de

bladscheede zitten zonder te rotten en vormt eene perkamentachtige

omhulling, die het doel van het aanaarden, het uitloopen der wor-

tels, volkomen belet.

1) Went. De SerehzleUe. Archief. 1893.

Zie aldaar de beschrijving en afbeeldingen van den schimmel in kwestie.

2) Dr. WI^TER. Verhandelingen Congres öoerabaia 189G, bl. 101 enz.
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Wel ziet men een begin van uitloopen, maar «ie wortels kun-

nen den grond niet bereiken en blijven tusschen bladschcede

en stengel recht naar beneden groeien, totdat zij aan de basis

van de bladsciieede worden opgehouden.

Er zijn omstandigheden, dat het riet met de onderste wortels

best kan volstaan, maar dikwijls zijn ook de bovenste wortelkran-

sen van groole beteekenis voor de plant, vooral in geval van de

dongkellanziekte en o. a. als door stilstaand water en gebrekkige

ventilatie van den grond de onderste wortels afsterven. Mij is een

geval bekend, waar de dongkellanziekte zich in een tuin vertoonde,

zoodat de groei van het riet stilstond en waar door het wegnemen der

drooge bladscheeden, aanaarden en goed aandiukken der losse aarde

het riet hoelemaal ging opfleuren en een redelijk product opleverde".

Aan deze mededeclingen van Dr. Wjnter zoude ik nog willen

toevoegen dat onder dergelijke conditiën, op zware gronden waar

niet getrast is bij het aanaarden, zich dikwijls de Veriicilliimi Sac-

chari tusschen de bladscheeden en de stengel nestelt en de wortels

doodt.

Men vindt dan bij het oogsten van het riet in plaats van wor-

tels talrijke kleine gaatjes in de stok op de plaatsen waar de wor-

tels van de bovenste wortelringen te voorschijn hadden moeten

komen.

In den regel moet deze zeer karakteristieke en vermoedelijk

velen lezers wel bekende beschadiging aan Verticillium Sacchari

toegeschreven worden

.

Dit verschijnsel kan soms tot verwisseling met wortelrot aan-

leiding geven. Het komt niet bij alle rietscorten in dezelfde mate

voor, zeer typisch werd het door mij een paar keer waargenomen

bij I.oethersriet.

Aaltjes.

15 Jaar geleden kwamen hier op Java aaltjes zeer dik\\ijls pa-

rasitair in de rietwortels vooi', tegenwoordig is het een groote uit-

zondering wanneer men deze organismen als wortelparasietcn bij

het riet aantreft.

Door Treub ') werden in de wortels van serehzieke planten

aaltjes behoorende tot het geslacht IJctcrodcra aangetroffen. Solt-

WEDEL 2) sprak in 1887 van de parasitische ncmatoden als zonder

1) Teeub. Onderzoekin^rcn ovor serehziek suikerriet 1885.
i) SoLwEPEL. Mcdedeelingen van het Proefstation voor MidJen-Java te Semarang 1887

Juli. Overdrukken en Referaten etc. bl. 7.
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twijfel behoorendc tot de f:5Gvaarlljkste vijanden van het suikerriet.

Hij trof in de wortels van het suikerriet aan Dorylaimus, lletcrodera

en verscheidene soorten Ti/lenchus.

Volgens SoLTWEDEL werd de sereh veroorzaakt door Tijlenchus

sacchari, in enkele gevallen door Ileterodcra sacchari.

K.RÏIGER gaf het veelvuldig voorkomen en de schadelijke werking

van de parasitaire nematoden toe, bestreed echter do door Solt-

WEDEL opgestelde theorie dat zij de oorzaak van de sereh zouden

zijn.

KmiGER zegt hieromtrent het volgende i) „Wij zeggen nog-

maals dat wij de schadelijke invloed der anguilulen in 't minst

niet willen ontkennen en dat die invloed zich misschien met de

primaire oorzaak der ziekte vereenigt; wij ontkennen evenmin dat

planten, sterk door anguillulen aangevallen, verschijnselen kunnen

vertoonen, die, zonder een bepaald karakter te hebben, eenigermate

gelijken op die, welke men met den naam van sereh bestempelt;

dat zijn verschijnselen, veroorzaakt door storing in den groei. Wij

kunnen ons echter tot nog toe niet vereenigen met de meening,

dat de hoofdzaak der stoornis, zooals die nu verbreid als sereh epi-

demisch optreedt, in de eerste plaats aan anguillulen moet worden

toegeschreven, maar, zooals boven reeds gezegd werd, wij zoeken

de oorzaak in de verwoesting van het weefiel door microöi'ga-

nismen, bacteriën. Wel zal Heterodera Javanica Tiii;:un den groei

vertragen, doch deze anguillulen soort schijnt zeer beperkt voor

te komen, want zij is lang niet overal waargenomen waar

zich sereh vertoonde; wel zullen Heterodera radicicola Müf.leu

en Tylenchus soorten, en onder deze wooml Tytenclius sacchari Solt-

WEDEL, het wortelnet aanvallen en verwoesten, terwijl andere soorten,

zooals wij opmerkten, ook de oogen der stekken aantasten d.i, zich

gedragen als echte parasieten van het suikerriet. Daarom kan

er niet genoeg op aangedrongen worden, geen tweeden snit aan te

houden, ten einde de verspreiding zooveel mogelijk tegen te gaan."

Went ^) vond later in vele gevallen Nematoden, vooral Tylenchus,

aan de wortels van serehziek suikerriet, in andere gevallen daaren-

tegen geen spoor van dergelijke dieren.

Zehntneu deelt enkele jaren later omtrent beschadiging van

het riet duor aaltjes het volgende ^) mede:

1) Mededeelingen v/h. Proefstation West-Ja va I. bl. 169.

2) Went. De si-rehzlelle. Archief 1803. blz. 437.

3) Zeiitner. Overzicht van de ziekten van het suikerriet op,Java. Vijanden uit het dieren-

rijlc. Archief. 1897. 1. bl. 575.
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„Het schijnt dat de genoemde aaltjes-soorten in Oost-Java inden

laatsten tijd slechts bij uitzondering op het riet voorkomen, terwijl zij in

1888—89 door Kobus dikwijls gevonden werden. Heterodera heb ik nooit

gevonden en Tijlenchus zeer zelden, ofschoon ik de woitels van vele riet-

planten, die uit verschillende streken afkomstig waren, onderzocht heb.

Van een beschad ging van het riet door aaltjes kan dus in

Ojst-Java nauwelijks meer sprake zijn."

Wakker liet zich over parasitische Xematoden bij het riet nog

veel scherper uit i) m.i. niet volkomen gerechtvaardigd. „De soort van

Heterodera door Treub gevonden, is door mij nooit in suikerrietwortels

aangetroffen en behoort hoogstens tot de zeldzame parasieten dier plant

en een parasitische Tylenchussoort heeft nog geen mensch gezien".

Een jaar later werd door Raciborsky -) een aanval van Tylenchus

als oorzaak van afsterven van het riet aangevoerd, hieromtrent

wordt echter niets nieuws medegedeeld en er wordt alleen naar Solt-

WEDEL verwezen, zoodat het mij niet onwaarschijnlijk voorkomt dat

Raciborsky zelve ook geen aanval van r^/^e/ic/iits waargenomen heeft.

Persoonlijk heb ik aaltjes in rietwortels slechts driemaal waar-

gevonden, waarvan slechts éénmaal in een aanplant.

De eerste keer een spontaan opgetreden Heterodera Radicicola-

aanval bij een rietplantje van een week of zes oud, dat in een kleine

bloempot met zand gekweekt was geworden, de tweede keer aaltjes (ver-

moedelijk Tylenchus) als secondaire parasieten in mechanisch mis-

vormde rietwortels op physisch slechte grond, en een derde keer Hete-

rodera radicicüla ia rietwortels die kunstmatig geïnfecteerd geworden

waren met wortels van andijvie die door dit aaltje was aangetast.

In aanmerking genomen dat ik in de laatste twee jaar zeer

veel rietwortels microskopisch en macroskopisch heb onderzocht,

komt mij dan ook de uitspraak van Zehntner volkomen gerecht-

vaardigd voor, niet alleen voor de aanplantingen in Oost-Java

maar ook voor die in West- en Midden-Java. In hoeverre misschien

aaltjes af en toe in bibittuinen schadelijk kunnen worden, kan ik

niet beoordeelen. in de gevallen dat ik rietwortels uit bibittuinen

afkomstig onderzocht, heb ik ze niet aangetroffen. 3)

1) Wakker. De Sereh-siel-le. Archief. 1S97. I, bl. 119.

2) Kaciborskt. Voorlo'ipige mededeeliiijen omtrent eenige rieix<eJ:ten . Archief 1898 I, bl. 391.

c) !n de Ijop Tan het jaar dat er yerloopen is sedert ik dit Hoofdstuk scheef heb ik nog
twee keer aaltjes in rietwortels waargenomen.

Een keer,ïylenehus of een na verwant geslacht bij riet gegroeid op phvsisch minderwaar-

dige grond te Koeningan en een k' er bij rietwortels die kunstmatig geïnfecteerd waren met wor-

tels van Begonia spec. die door Heterodera radicicola waren aangetast. i5eide keeren dat ik

als gevolg van kunstmitige infectie Hetendera gallen aan rietwortels zag optreden, was het

zeer duidelijk hoe deze aaltje? bij physisch gunstige grondgesteldheid geen coemenswaardi^e

schade aanrichten.
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Wij hebben dus bier een relatief goed bestudeerd voorbeeld van pa-

rasieten die vijftien jaar geleden zeer algemeen verbreid en zeerscha-

delijlf waren en die nu nog slechts zeei' sporadisch voorkomen, zon-

der dat er opzettelijke bestrijdingsmaatregelen tegen genomen zijn.

De oorzaak dat men tegenwoordig bij het riet nog slechts bij

hooge uitzondering parasitaire aaltjes in de wortels aantreft, moet

m.i. zonder twijfel gezocht W(rden in de wisselbouw die tegenwoor-

dig algemeen doorgevoerd wordt.

Terwijl men vijftien jaar geleden en vroeger zeer algemeen

tweede en verdere snit aanhield, vindt dit tegenwoordig (afgezien

van sommige bibitplanters) niet meer plaats. Vooral de afwisseling

van de riet- met de rijstcultuur heeft waarschijnlijk in dezen gunstig

gewerkt, flet is toch bijna a priori aan te nemen dat de aaltjes die

in de grond van een rietaanplanting gunstige levensvoorwaarden

vinden, zich in de modder van een sawah niet zoo op hun gemak

zullen bevinden. ^)

Wat nu Heterodcra radicicola betreft, een infectie van de riet-

wortels met dit aaltje is zeer gemakkelijk te herkennen aan de

galvorming die er een gevolg van is. In den regel blijven deze

gallen tamelijk klein, bij uitzondering kunnen zij een zeer aanzien-

lijke grootte bereiken. Een geval van buitengewoon groote gallen

is in fig. 1 afgebeeld.

Ileterodera radicicola komt op zeer verschillende planten voor,

door Bred,\ de Haan ^) werd aangetoond dat het zeer verbreid

voorkomt als parasiet bij de tabakscultuur in Deli, Zimmerman

vondt hetzelfde aaltje op wortels van zieke sirihplanten, in Europa

komt het op zeer verschillende kultuurplanten voor -).

Zooals gezegd werd door mij een infectie van rietwortels met

Ileterodera verkregen uitgaande van wortels van andijvie waaraan

zich Heterodera gallen bevonden.

Een dergelijke infectie is zeer gemakkelijk te bev^erkstelligen, men

brengt slechts het infectiemateriaal in den grond waar men de bibit

in plant. Bij mijne proeven vertoonden de geïnfecteerde rietplanten op

een leeftijd van zes weken talrijke Heterodera gaWen aan de wortels.

In het algemeen kan men wel aannemen dat de gevolgen van

1) Vergelijk Breda de Haan Een naltjesslekte der rijst Onio iiienlel- of omo bninhanij. Mo-
dedeelingen uit 's Lands Plantentuin LUI, 1902

Volgens deze ondeizoeker komt het aaltje (Tylenchus oryzae) dat de beruclite omo men*ek
veroorzaakt alleen voor bij de op sawah's geplante iy3t30orten. Bij padi gogo scliijnt de omo
nientek niet voor te komen.

Hier hebben wij dus een aaltje dat zch in de modder der sawah's wel tehuis voelt,

maar daarentegen in diogere grond geen <;uQ8tige le\eusvoorwaarden vindt.

2) Er ziJn vermoedelijk alcchts betrekkelijk weinig kruidachtige, in de grond levende
planten die door Jlelerodera radicicola niet aangetast kunnen worden.
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een aanval van Heterodera in hooge mate afhankelijk zijn van ele

toestand waarin het wortelstelsel zich bevindt. Zijn de voorwaarden

voor de ontwikkeling van nieuwe wortels gunstig, gezonde, flink

groeiende planten in een grond met gcede structuur die goed be-

werkt is geworden, dan doet zich de schadelijke werking van de

aanval van Heterodera slechts weinig s;evoelen.

Onder dergelijke omstandigheden kunnen zich zeer spoedig

nieuwe wortels vormen in plaats van de oude die aangetast en

daardoor min of meer buiten werking gesteld werden. Zijn echter

de groeicondities voor de plant ongunstig in het een of andere

opzicht, dan kan een aanval van He^erot^era buitengewoon schadelijk

worden en het afsterven van het gewas tengevolge hebben.

Door Breda de Haan wordt in zijn studie over het tabaksaaitje

zeer nadrukkelijk op deze indirecte bestrijding gewezen. .,Beter

dan alle directe bestrijding op het veld zal de goede zorg voor de

aanplant kunnen zijn; weet men van te voren dat een zeker veld

besmet is, dan kan men door extra bewerking en desnoods meerdere

bemesting zich voor eventueel verlies zoo goed als geheel vrijwaren."

Dat het in vele gevallen ongunstige grondinvloeden zijn die de

ontwikkeling van parasitaire wortelaaltjes in de hand werken, blijkt

ook wel daaruit dat wij bij aaltjesplagen dikwijls met gemengde

infecties („Mischinfectionen") te doen hebben. Door de een of an-

dere invloed worden de voorwaarden voor ontwikkeling van parasi-

taire aaltjes aan het wortelstelsel van de cultuurplant gunstiger en

dan treden er niet een maar meerdere soorten parasitaire aaltjes

gelijktijdig op. *)

*) Ook bij b.'acJziekten komen gemengde infecties veelvuldig voor en wijzen dan m.i. op
een buitengewone praedispositie van de aangetastte bladeren om ziek te worden. Vergelijk
hierover Aderuold Ueber die Spn'ih iind Üiirr/IeckeiilrankheUen der Siehiobstes. Landwirth-
schaftliche Jahrbiicher ISOl

.

,Für Deutschland bat chne Zweifel gcgenwiirlig die giüsste Bcdcufung Clasterosporiiiin
carpophilidi! (Lev.) Aderh , der aueh in Südeuropa ailgemein verbreitet scheint Indess
mu-is an dieser Stelle betont werden, dass bei nns in Deutscbland (für andere Lander kenne
ieh die Verliiiltnisse nicht geniigend) eine Epidemie wabrscheinlich haüfig (vielleicht sogar
meistens) nicht vrn einer einzigen Art verursacht wird. Es scheint, dass da und dort, wo
eine Art Gel genheit findet verheerecd auf zu treten, anch andere Formen s'ch reicLlicber
entwickeln können. Chisterosporiioii carpophiluni (Lev ) Aderh. ist, wie aus den Exsiccaten
hervorging, zumeist begleitet oder uoter&tützt von Phi/Uostiitu Beyerincki, deren Parasitismus
freilich noch fraglich bleibt. Aber unleugbar parasitisch ist Cercospora cerasella Sacc.
und aiu-li dicse Art giebt Lierorts zu ilischinfeklioten mit Ckisterosporiinn carpopJiilitin

Veranlassurg Dass auch nicht parasitare ürsachen hier oder da zu parash
tischen Schaden sich gesellen ki'innen und dass erst durch solcbe Kombination eine praktisc
bedeu ungsvolïe Epidemie zustande kommen kann, bcdarf ebenso wenig eines Beweises. wie
die Behauptung, dass wir zur wahren Erkenniciss der Epidemicn erst dann gelangen, wenti

man Bolchen Krankheitskombirationen künftig mehr Keachturg schenkt als bisber. Am cin-

zelnen Blatte oder Zweige lassen sich wolu Piize studieirn, bber richt die Ürsachen von
Kranklifciten ökonomischer Brdeutung.''

MenginfLCties van verschillende bladziektcn kernen bij het riet in bibiituinen niet zelden
viior, menginfecties van rrod-rot tn Jh/pocrea sacchari (eventueel ook nog Ananasziekte)
zijn bij bibit die lang cnder weg geweest is geen uitzondering, menginfecties von boterzuur
bacteriën (Bactcriosis) en Saecharonn/ces apiciilatus zijn bijna regel waar de gezonde bibit

uitgcplan^ op slecht uitgezuurde grond (vooral bij te diep planten) slecht opkomt.
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Zou beschrijft Zimmehmann twee verschillende soorten aaltjes

fTylenchus Coffeae en Tylenchus aciitocaudatusj die als wortelpara-

siet het afsterven van küffieboomen kunnen veroorzaken.

Breda de Haan maakt in zijn studie over het rijstaaltje Ty-

lenchus Oryzae nog melding van een andere aaltjessoort, een

Cephalobus die zeer dikwijls tegelijk met het rijstaaltje bij zieke

rijstplanten waargenomen werd, en hoogstwaarschijnlijk door haar

optreden in staat is de nadeelige gevolgen van het voorkomen der

Tylenchus te vergruoten, door het afsterven van de wortels tn der

bladscheeden te verhaasten.

Het verdient in dit opzicht ook wel de aandacht dat de eenigste

keer dat door mij een aanval van parasitaire aaltjes iti een riet-

aanplant waargenomen werd, deze aaltjes voorkwamen in wortels die

misvormd waren tengevolge van dt;n groei op physisch slechte grond.

Dit was namelijk het geval met enkele van de (reeds in Hoofd-

stuk H besprokene) wortels van het jonge riet van de onderneming

Tirto, waarvan de groei in October tengevolge van de slechte

physische gesteldheid van de grond stagneerde.

De aaltjes konden hier niet in alle misvormde wortels aange-

troffen worden, wat afdoende bewijs is dat de misvorming niet op

rekening van de aaltjes geschreven worden kan. Zij kwamen ook

in den regel niet in de onmiddellijke nabijheid van de groei-

stagnaties, maar iets hooger op voor. 01 wij hier met Tijlenchus

sacchari te doen hadden, kon ik niet uitmaken omdat ik voor het

onderzoek alleen over alcoholmateriaal van de wortels beschikte.

(Bij het onderzoek van het versche materiaal had ik geen aaltjes

te zien ge'kregen, ik vond deze pas later bij een nieuw onderzoek

van het bewaarde alcohol materiaal). De aaltjes in kwestie kwamen
voor in het schorsparenchym van de wortels waar zij de cellen in

hunnen onmiddellijke omgeving tot afsterven geb acht hadden,

zooals aan de praeparaten nog duidelijk te zien was, De nog le-

vende cellen in de omgeving van de aaltjes (d.w.z. de cellen die

blijkbaar nog leefden toen het materiaal gefixeerd werd) vertoon-

den een buitengewoon dichten inhoud, vermoedelijk als gevolg

van een door de aaltjes uitgeoefende pikkel.

In fig. 2 is bij zwakke vergrooting een gedeelte van het

schorsparenchym met de diarin voorkomende aaltjes afgebeeld.

In tegenstelhng met de roodrotschimmel en Hypocrea sacchari

die eigenlijk op de bladscheeden te huis behooren en slechts als
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het ware '. erdwaald op de wortels voorkomen, zijn de nu volgende

schimmels echte wortelschimmels., d.w.z. dat zij uitsluitend of bij

voorkeur aan de wortels voorkomen, ook wanneer de woitels zich

onder de grond bevinden.

In verband mee de levenswijze van deze Siihimraels staat liet

feit dat de vorming van sporen in den levensloop van deze schim-

mels veel minder op de voorgrond treedt als bij de blad-

sehimmels.

Terwijl bij de bladschimmels in verj'eweg de meeste gevallen

de infectie van het eene blad door het andere plaats vindt door

sporen die door de wind (of door dieren) overgebracht worden,

vi[jdt bij de wortelschimniels de infectie van de eene wortel door

de andere in hoofdzaak plaats door draden van het mycelium die

door de grond heen van de eene wortel naar deanieie groeien.

Zooals bekend, berust de classificatie van de schimmels in

hoofdzaak op de spoorvormingen waar wij deze bij w^ortelschimmels

slechts betrekkelijk zelden waarnemen, is het geen wonder dat de

studie van de wortelschimniels buitengewone moeilijkheden met zich

mede brengt.

Daarbij komen nog de moeilijkheden die het nemen van in-

feclieproeven aan levende wortels medebrengt. Zoowel om zich

te overtuigen dat de te infecteeren wortel gezond is als voor het

uitvoeren van de infectie, is het noodig een deel van het wortel-

stelsel bloot te leggen en dit brengt het gevaar met zich mede

dat de wortels beschadigd worden.

Zoowel technisch als wal de wetenschappelijke zijde van het

vraagstuk betreft is dus de studie van wortelschimniels veel moei-

lijker dan van de schimmels die aan de plantendeelen, welke zich

boven de grond bevinden, voorkomen.

Aan deze moeilijkheden is het dan ook wel in hooldzaak toe

te schrijven dat er nog zoo weinig over wortelschimniels van het

riet (en over worielschimmels in het algemeen) bekend is.

Hoewel mijne onderzoekingen wel in enkele opzichten over

de wortelschimniels van het riet opheldering gebracht hebben, spe-

ciaal wat de beteekenis betreft die deze schimmels voor de ge-

heale rietplant hebben, kunnen deze onderzoekingen dan ook nog

lang niet als afgeloopen beschouwd worden.

Wij zullen achtereenvolgens de verschillende aan het riet

voorkomende wortelschimmels, waarvan verscheidene slechts zeer

onvolledig bekend zijn, nader bespreken.
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WORTELSCHIMMEL la.

Deze schimmel is reeds herhaaldelijk onderzocht, liet laatst door

Wakker, die haar met minstens twee andere tot zijn wortelschim-

mel No. 1 vereenigde.

Ten einde de nomenclatuur van de wortelschimmels niet in de

war te sturen onderscheid ik deze drie schimmels als wortelschim-

mel la, Ib en ie.

Treub 1) beschrijft deze schimmel op de volgende wijze:

,,Die schimmeisoort, hoogstwaarschijnlijk behoorende tot het

geslacht Pythiuïn, uit de familie der Peronosporeën, bewoont de

schors der wortels. Door de opperhuid en de hardere buitenste

schorslaag- of lagen heen, dringt zij in den wortel binnen, met

vrij duidelijk zichtbare celdraden. Voor het binnendringen is het

niet noodig, dat de wortels openingen of scheuren hebben; de onge-

deerde opperhuid kan worden doorboord, Zelfs schijnt deze Pyihium

soort op plaatsen waar de wortel geschonden is bij voorkenr 7iiet

binnen te dringen; vele gevallen door mij waargenomen geven mij

grond voor dit vermoeden.

Zijn de Pythium- draden, door de dikwandige laag heen, tot

de gewone schorselementen doorgedrongen, zoo breiden zij zich, van

cel tot cel de tusschenwanden doorborende, in een groot aantal

cellen uit.

In dikke wortels treft men de schimmeldraden in quaestie

slechts bij uitzondering aan. Daarentegen waren zij in de dunne

wortels mijner serehzieke planten zeer talrijk; geheele bundels

dier wortels heb ik aangetroffen, overal, in u^eerdere of mindere

mate, doch gewoonlijk hevig, gemfecteerd.

Op de vraag hoe PyÜiium van den eene in den anderen wortel

komt, moet het volgende antwoord gegeven worden. Deels, misschien,

doo'dat zijn draden bij gunstige gelegenheden naar buiten groeien-

de, naar een anderen dichtbijzi'nden wortel oversteken en daarin

binnendringen. In hoofdzaak evenwel, doordat eencellige met

tiilharen voorziene vermeerderings-organen aan het geslacht

Pythium eigen, zich in het water tusschen de bodemdeeltjes voort-

bewegen, wortels bereiken, zich tegen deze vastleggen, kiemen,

en met hunne kiembuizen door den opperhuid heenborend, aldus

infectie bewerken.

Kleine stukjes van wortels welke veel Pythium bevatten.

1) Tredb. Oiider~oel-in</en over Serehzick suikerriel. MedeJeelingen uit 's Lands Planten-

tuiii II, 1885.
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plaatste ik in zuogenoenide „vochtige kamers," kleine t< estellen

wier ruimte met waterdamp verzadigd is, zoodat de druppel water

waarin het te observeeren voorwerp ligt, niet verdampen kan. Her-

haaldelijk heb ik dun na eenige tijd, boonvormige ,,zwermsporen"

soms in grooten getale, te voorschijn zien treden en zich met hunne

trilharen in den druppel bewegen.

Men meene niet dat de door mij geobserveerde Pythium

alleen in wortels binnendringt, welke ziekelijk en abnormaal zijn

geworden. Hiervan is geen sprake. Het schorsweefsel waarin de

fungus binnendriügt is zonder twijfel goed levend. Wat meer zegt,

schorscellen grenzende aan andere welke sterk door Pyihium zijn

geïnfecteerd kunnen er gezond en normaal uitzien.

Uit dit laatste voorbeeld volgt levens, dat het binnendringen

van Pythium draden in de schors geene onmiddellijk waarneembare

nadeelige veranderingen aan of in de wortel te voorschijn roept"

Het geslacht Pylliium behoorende tot de Phycomyceten, is o.a.

daardoor gekarakteriseerd, dat er geen dwarswanden in het mycelium

voorkomen. Door deze eigenschap is deze wortelschiinmel Ja of

Pythiuinsoort gemakkelijk van het gros der wo:telschimme:s te

onderscheiden. Zeer karakteristiek is ook de wijze waarop de schim-

mel na door de buitenste schorscellen he^ngedrongen te zijn, zich

in de diepere lagen van de schors over een groot aantal cellen uitbreid.

Ook zonder de kennis der vooitplantingsorganen is deze schim-

mel hierdoor aan het mycelium alleen onmiddellijk te herkennen.

Dezelfde schimmel werd door Krüger i) en Soltwedel i) waar-

genomen, zoowel bij serehzieke als bij gezonde planten.

Door TsciiiRCH -) werd deze schimmel opnieuw onderzocht, en

kwam deze onderzoeker tot de conclusie dat de bewuste schimmel

geen parasiet was maar tot de zoogenaamde endotrophe mycorrhiza's

zoude behoören.

\Yij zullen ons nu eerst moeten afvragen wat men onder endo-

trophe mycorrhiza's verstaat. Onder mycorrhiza. (letterlijk vertaald

„zwamwortel") verstaat men een eigenaardige combinatie van wortels

van hoogere planten met myceliumdraden van zwammen, die bij

de voeding van de hoogere planten (waar deze mycorrhiza's vojr-

komen) een rol schijnt te spelen. De hoogere plant heeft er blijk-

baar voor^deel van dat hare wortels met de schimmel in gemeenschap

treden. Ook de schimmels moeten blijkbaar voordeel van de gemeen-

1) Vergelijk Kküoer. Das Zuckerrohr und seine Kultur. bl. 32".

2) De publicatie van Tscmucu (Schweizerische Wochenscliift fiir Pharraacie 1891) is tot

mijn spijt niut tot mijn besdiikkintf

.
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schap hebben, anders is het totaal onbegrijpelijk waarom zij met de

wortels in gemeenschap treden. In ieder geval, in de zin waarin
het woord mycorrhiza gewo nlijk gebruikt wordt, is er het physio-

logische begrip der wederzijdsche dienstpresteering van de wortel

en de schimmel in opgesloten. Onder endotrophe mycorrhiza's (in

tegenstelling van ectotrophe) verstaat men dan mycorrhiza's waarbij

de schimmeldraden zich in hoofdzaak binnen in de cellen van

de wortel bevinden.

Om dus de naam mycorrhiza toe te passen op het voorkomen
van de een of andere schimmel in de een of andere wortel, dient

aangetoond of ten minste waarschijnlijk gemaakt te worden dat er

wederzijdsche dienstpresteering (symbiose in engeren zin) bestaat.

Wanneer een schimmel in de wortels parasiteert, zoodat de voedster-

plant er geen voordeel uit trekt, integendeel, er nadeel van onder-

vindt, kunnen wij de naam mycorrhiza hierop niet toepassen. ^)

Bewijzen voor zijne opvatting dat wortelschimmel da geen

parasiet van de wortels zoude zijn, maar een endotrophe mycorrhiza

heeft TscuiRCH niet geleverd.

flet laatste is de bewuste schimmel onderzocht door ^YAKKER
die de volgende beschrijving van de schimmel geeft: „Onderzoekt men
de dunne wortels van het suikerriet, dan vindt men bijna altijd

stevige, veelal gekronkelde, dikwandige schimmeldraden binnen

in de cellen, [n sommige praeparaten zag ik, hoe zij in verbinding

stonden met dergelijke schimmeldraden welke tusschen de deeltjes

van den bodem te vinden waren.

Deze laatste zijn dikwijls bruin gekleurd, die welke binnen in

de wortel loopen zijn gewoonlijk kleurloos. Beide kunnen zich hier

en daar vertakken. Men ziet soms plekken, waar een draad uit den

bodem dwars door den wand eener cel heen, deze is binnengedrongen

en kan dien dikwijls naar bianen vervolgen of ook waarnemen,

hoe hij in overlangsche richting door de achtereenvolgende opper-

vlakkigen cellen van den wortel heen loopt, telkens de wanden

doorborend, welke deze cellen scheiden.

In andere gevallen echter ziet men hoe de schimmeldraad zich

naar het meer binnenwaarts gelegen deel van den wortel richt en

dan ook in zijn verderen loop alleen te volgen js, wanneer men
praeparaten van het binnenste maakt. Men ziet daar hoe de

draden in de meer binnenwaarts gelegen schorscellen

dikwijst dichte kluwens vormen

1) Wij zouden met evenveel recht de nieuwe namen „mycopliylla" en ,mycocaula"
kunnen invoeren en daaronder te samenvatten scliiiuinels die op deb'adcrtnen schimmels die

ojj de stengels voorkomen.
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Vrij dikwijls vindt men ook in de oppervlakkige celhn kluwens;

deze zijn echter minder dicht en sterk gewonden en ook het proto-

plasma der cel vertoont dan niels buitengewoons. Omtrent den inhoud

der draden valt weinig te zeggen. Die, welke zeer stevig en dikwandig

zijn, vertoonen geen protoplasma, terwijl dit in de dunnere, dun-

wandige der kluwens dikwijls duidelijk is, Dwarswanden komen hier

en daar, maar altijd als uitzondering voor.

Aan de uiteinden der draden vindt men zoowel in de aarde

als in de oppervlakkige cellen dikwijls kogelronde, soms ook door

den vorm der cellen min of meer cilindrisch-samendrukte lichamen,

waarin men op het eerste gezicht de voortplantiogswerktuigen

meent te herkennen. In de aarde hebben zij gewoonlijk een w.iter-

achtigen inhoud maar in de cellen is deze laatste zeer dicht en met

talrijke groote oliedruppels vermengd. Soms verkrijgen deze kogels

dikke wandeü, waarin men duidelijke lagen herkennen kan, soms

ook niet."

Het mooiste materiaal van wortelschimmel la dat ik onder de

oogen gehad heb was in krandjangculturen met wortelrotgrond van

Kaliwoengoe, die in de loop van den Westmoesson 1901—1902

door mij onderzocht werden.

Aangezien het er njij meer om te doen was om iets naders

omtrent de levenswijze van deze schimmels te weten te komen, dan

wel om de fijnere anatomie van de wortel en de schimmel te

bestudeeren, heb ik bijna altijd mijn onderzoekingen verricht aan de

levende wortels. Direct nadat onder de kraan van de waterleiding

de aanhangende aarde van de wortels afgespoeld was, werden stuk-

jes van de wortel onder het microskoop gebracht.

Men vindt dan overal groote stukken van het mvxelium van

wortelschimmel la buiten aan de wortels vastgehecht.

Fig. 3 geeft een dergelijk fragment van deze schimmel aan de

oppervlakte van een rietuortel te zien. In fig. 4 en 5 is afgebeeld

hoe dit mycelium in de opperhuidseellen van de dunne wortels

binnendringt. In fig. ö is een fragment van het oude mycelium

van deze schimmel afsjebeeld.

Zeer dikwijls was het in mijn praeparaten te zien hoe van af

de oude myceliumvlokken, die zich vooral aan de oudere wortels

bevinden, dunne takken naar jonge wortels overstaken of langs de

oppervlakte van de wortel verder groeiden in de richting van

de top.

Bij dit door mij onderzochte materiaal was de aarde zoodanig dcor-
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woekerd met het raycelium van de bewuste schimmel, dat er geen

twijfel overbleef ot de infectie van jonge nog niet geïnfecteerde

wortels geschiedde hier in hoofdzaak door het mycelium zelve.

Wat de verhouding van het mycelium in het inwendige van

de wortel betreft, hieromtrent kan ik slechts bevestigen wat Tkeub

daaromtrent mededeelt,

Van eventueele voortplantingsorganen heb ik alleen de duor

Wakker beschrevene en in fig. 4 en fig. 7 van de bij zijne studie

behoorende plaat. (Ziekten van het suikerriet Plaat XXU) afgebeelde

bolvormige lichamen waargenomen en wel uitsluitend in de grond, dus

niet in de cellen van de wortel. De door Wakker in fig 5, 6 en 8

van zijne plaat afgebeelde, in de cellen van de wortel voorkomende

lichamen, behooren, zooals wij straks zullen zien, niet in de le-

vensloop van wortelschimmel la thuis.

Wanneer wij ons nu afvragen wat wij uit onze waarnemingen

kunnen concludeeren, dan zou het dit zijn: Wortelschimmel ia

is een sclnmmel die in de grond tusschen de rietwortels leeft, en

waarvan het in de grond voorkomende mycelium de karakteristieke

eigenaardigheden van een Phycomyceten-mycelium vertoont, (verg.

fig. 3 en fig 6), die hier en daar in de gezonde rietwortel binnen-

dringt en daarin een mycelium vormt dat morphologischeenige over-

eenkomst met de endotropbe mycorrhizen van sommige s.iprophyte

Ürchideën maar ook met de haustoriën (zuigorganen) van diverse

op bladeren voorkomende parasitaire schimmels vertoont.

Men vindt aan het in de grond voorkomende mycelium organen

die veel overeenkomst met sporangiën hebben.

Dit alles overwegende komt het mij zeer waarschijnlijk voor

dat de oorspronkelijke opvatting van Treub juist is en dat wij hier

inderdaad te doen hebben met een parasitaire schimmel die tot de

Phycomyceten en misschien wel tot het geslacht Pythium behoort.

De schadelijke werking van deze paras'et is blijkbaar gering,

mij is geen geval voor oogen gekomen waar ik de indruk kreeg

dat door de aanwezigheid van de parasiet een noemenswaardige

schadelijke invloed uitgeoefend werd.

Ook het authentieke indertijd door Dr. Zilhntner zelve in Djocja

verzamelde meteriaal van wortelziekte van het Loethersriet werd op-

nieuw door mij aan een onderzoek onderworpen. Wortelschimmel la

kwam hier voor maar niet buitengewoon veel, daarentegen wel

vrij veel de straks te besclirijvcn wortelschimmel l c en woitel-

scliimmel No. 0.



Aan het bewuste materiaal was echter duidelijk te zien hoe de

grceistagnaties van de wortels op mechanische invloeden van de

bouwgrond (zooais in Hoofdstuk II beschreven) teruggevoerd moesten

worden

.

Wat de verbreiding van wortelschimmel la betreft, zoo heb

ik haar aan de rietwortels steeds aangetroffen wanneer ik er naar

gezocht heb. Alleen bij culturen in het laboratorium in uitgewas-

schen zand trof ik haar niet aan

.

In gevallen waar het wortelstelsel een gedrongen bouw vertoont

en sterk vertakt is, zooais dit bij het wortelrot het geval is, schijnt

deze schimmel zich vooral goed te kunnen ontwikkelen, wat waar-

schijnlijk in hoofdzaak daaraan ligt, dat de infectie van de eene

wortel door de andere dan gemakkelijker plaats grijpt.

Verder komt het mij voor, wat trouwens zeer plausibel is, dat

deze wortelschimmel zich vooral in de Westmoesson, wanneer de

grond met water zoo goed als verzadigd is, in sterke mate ontwikkelt.

Wat voorkomen op andere planten betreft hieromtrent kan ik

niets definitiefs raededeelen; volgens Wakker komt wortelschimmel i

ook bij Saccharum ciliare voor, het is echter niet duidelijk of hier

wortelschimmel la Ib of Ic bedoeld is.

Tesamen met wortelschimmel la vindt men gewoonlijk aan

de oppervlakte van de dunne wortels van het riet nog andere

schimmeldraden, die reeds op het eerste gezicht onmiddellijk van

het mycelium van wortelschimmel la te onderscheiden zijn. Deze

draden zijn donkerder bruin dan het mycelium van wortelschimmel

la, over de geheele lengte gelijkmatig van dikte en vertoonen op

tamelijk regelmatige afstanden dwarswanden.

Wanneer man met zwakke vergrooting grootere fragmenten

van het wortelstelsel onderzoekt is het zeer opvallend hoe dit

mycelium als het ware met de wortels medegroeit. In de omgeving

van het groeipunt van de jonge wortels vindt men dikwijls jonge

groeiende toppen van het mycelium van de bewuste schimmel (of

schimmels) zooais dit in fig. 8 weergegeven is. Het schijnt wel

dat in dit geval het mycelium van deze schimmels zich ten deele

voedt met het slijm dat bij het groeien van de worteltop door ver-

slijming van de buitenste cellen van het wortelmutsje ontstaat.

In fig. 9 is een stuk van de opperhuid van een wortel afgebeeld

waar naast elkander fragmenten van het mycelium van wortel-

schimmel la en van deze nog niet nader gedefinieerde wortel-

schimmels voorkomen.
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Hier en daar (vergelijk fig. 10, 11 en 12) dringt dit myce'iura

ook ia de opperhuidscelien van de jonge levende wortel binnen.

Zoolang de wortel nog leeft dringt het echter niet ver naar binnen,

hoogstens in twee of drie der oppervlakkige cellen. De wand van

de epidermiscellen wordt hierbij doorboord en er ontstaan dikwijls

als reactie op de prikkel door de indringende hyphe uitgeoefend,

eigenaardige locale verdikkingen van de celmembraan, die ook nog

teruggevonden kunnen worden wanneer het mycelium van de schim-

mel reeds verdwenen is.

De dunne wortels van het riet leven niet lang, naar het mij

voorkomt kan de levensduur van de dunne vvortels op niet veel meer

dan één a twee maanden getaxeerd worden. Er vormen zich na-

melijk telkens tiieuwe dunne wortels die dan in de plaats treden

van de oudere die beginnen af te sterven.

Aan een normaal wortelstelsel van de volkomen gezonde riet-

plant vindt men, (bij voorzichtig uitwasschen) steeds talrijke doode

naast de talrijke levende dunne wortels.

In deze doode dunne wortels schijnt zich dan het mycelium

van dezen wortelschimmel (of schimmels) sterk uit te breiden.

Het komt mij dus voor dat wij hier te doen hebben met een

schimmel (of schimmels) die zich in hoofdzaak voeden met de reeds

afgestorven gedeelten van het wortelstelsel en die eigenlijk alleen

daarom met de groeiende worteltop medegroeien en hier en daar

korte haustoriën in de levende wortel drijven, o na onmiddellijk

wanneer deze wortel begint te kwijnen terplaatse te zijn en er

zich dan meester van te maken. ')

In tegenstelling met de zuiver parasitaire levenswijze van

wortelschimmel da die zich ongetwijfeld voedt ten koste van de

levende wortel, zoude ik de schimmels met een overeenkomstige

levenswijze als half parasitaire, men zoude misschien ook kun-

nen zeggen pseudoparasitaire wortelschimmels willen tesamen

vatten

.

Als typische vertegenwoordiger van deze groep van half para-

sitaire wortelschimmels moge hier wat uitvoeriger beschreven

worden

1) Vergelijk Frank, üeher die phijsiulojisslic Bedenlnny der Mi/corrhi-a . Berichte Deutsche

liotanisehe üesellsch. 1888.
„Vielleicht köunte es auch darauf abj;esehen sein, dass die Mycorrliiza, wenn sie wie

alle 8^ugwurzeln der Baiime nach Been'iig'ung ihrer Function abstirbt, dem Pilze, der ilir vorher

ErniihruogsdicQSte geleistet, als endlioher aicherer Preis g-anzlifh anheim fiillt, wie ja al^

anderen, sjiiiter zu flumus werdende rfhuizi-ntrümnier ebenfalls diesen iluniusuilzeii ziir

Beute werden."
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WORTELSC[JIM.Mr<:L No. 5^).

De eerste keer dat deze schimmel door mij waargenomen werd

was ruim een jaur geleden in Probolinggo Bij het onderzoek van

kwijnend riet uit een bibittuin bleken de dikke wortels hier en

daar bruingeklcurd en afgestorven en door een schimmel aangetast

te zijn. Teneinde na te gaan of wij hier met een parasitaire wortel-

schimrnel te doen hadden werden (op de wijze zooals ik dit ge-

woonlijk doe) eenige bibits op uitgewasschen zand in eeri toege-

dekte glazen schaul te kiemen gelegd en nadat de wortels zich

ontwikkeld hadden hier en daar stukjes van de afgestorven wortels,

die misschien een parasitaire schimmel bevatten, niet de in de

lucht zich ontwikkelende gezonde wortels van kiemende bibit in

aanraking gebracht. Op deze wijze heeft men bijna normale inlectie-

condities, heelt men werkelijk met een parasitaire schimmel te doen

dan zal deze -poedig van de aangetastte op de gezonde wortels

overgaan.

Veertien dagen nadat ik de stukjes afgestorven wortel met de

gezonde wortels in aanraking gebracht had, was er nog geen spoor

van afsterven of aantasting aan de gezonde wortels waar te nemen,

zoodat dus blijkbaar de schimmel die in de afgestorven wortels

voorkwam niet onder de virulente parasieten gerangschikt worden

kon. Op den duur beginnen ook zonder dat er infectie plaats vond

de wortels onder deze conditiën te kwijnen, na een week of zes

zijn zij gewoonlijk geheel afgestorven.

Voor dat zij bepaald afgestorven waren, maar op een

tijdstip dat zij toch reeds tengevolge van de abnormale conditiën

waaronder zij zich bevonden begonnen te kwijnen, begon de aan-

tasting. Dit wds op een tijdstip dat de cultuur omstreeks vier weken

oud was, drie weken na de inening. Overal waar kwijnende

wortels van de uitgeplantte bibit met de stukjes afgestorven wortels

in aanraking waren, begonnen de levende wortels af te sterven en

zich bruin te kleuren. Deze b;uinkleuring zette zich dan voort in

de richting naar de worteltop toe.

In fig. 15 is der top van een dergelijke kwijnende rietwortel

aangetast door wortelschiramel No. 5 afgebeeld.

Eenige proeven om deze schimmel op kunstmatige voedings-

1) Dat hier wortelschimmpl No. 5 besproken wordt voordat wortelschimmel Ib, Ic, No. 2,3

en 1 ter sprake komen, ligt daaraan dat ik alleen wortelschimmel la en wortelschimmel
No. 5 als botrekkelijü volledig bekend, wat levenswijze en ontwikkelingsgeschiedenis betreft,

beschouw.
De wortelschimmfds Ib, Ic. No. 2, ?., 4 en de nieuwe No. 6, 7 en 8 zijn m. i. nog als

onvolledig' b. kend te beschouwen.
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bodems te kweekeii, mislukten, vermoedelijk heeft dit echter aan
de keuze van de voedingsbodems gelegen.

Op kwijnende rietwortels liet zich de schimmel echter zonder

bezwaar overenten en verder cultiveeren. Bij voortgezette proeven
hieromtrent werd het zand waarin de bibit te kiemen gelegd werd
van te voren gesteriliseerd en de bibit oppervlakkig eveneens ge-

steriliseerd door een herhaalde afwisselende behandeling met ver-

dund zoutzuur en een slappe (ongeveer 3 %) sodaoplossing

telkens afgewisseld door indompeling, gedurende enkele seconden, in

kokend water. Het gelukt op deze wijze bibits oppervlakkig vol-

komen te steriliseeren i) zonder de kiemkracht te schaden.

Op deze wijze heb ikde schimmel in kwestie indertijd in Probo-

linggo gedurende vier achtereenvolgende generaties in cultuur gehad.

Op dergelijke zich aan de lucht bevindende wortels gaat de

schimmel betrekkelijk spoedig (ruim een week nadat de infectie

slaagde) tot spoorvorming over en worden er verschillende soorten

sporen gevormd. Er komen voor inwendig in de cellen en zelfs

in de vaten van de wortel gemmen (fig. 16 en fig 17) en aan de

oppervlakte van de wortels conidiëndragers met twee verschillende

soorten conidiën (fig. 19, 20, 21 en 22) waarbij zich het merk-
waardige verschijnsel voordoet, dat somtijds beide soorten conidiën

op dezelfde conidiëndrager worden gevormd.

Dit verschijnsel is ook een afdoend bewijs, dat wij hier niet,

zooals ik oorspronkelijk veronderstelde met twee verschillende

schimmels te doen hebben. De stekelconidiën ontstaan slechts zelden.

Dezelfde wortelschimmel No. 5 werd later nog twee keer

door mij in cultuur genomen, ook weer door infectie van kwijnende

rietwortels met afgestorven wortels van ter onderzoeking ingezonden

riet.

Het gelukte mij ook de schimmel te kweeken aan de wortels

die zich onder de oppervlakte van de grond bevinden. Hiertoe

kweekt men ook weer bibits in uitgewasschen zand in glazen schalen

die echter niet toegedekt worden.

Om de wortels te infecteeren spoelt men voorzichtig een ge-

deelte van het zand weg en na de blootgelegde wortels met het

infectiemateriaal in aanraking gebracht te hebben, vult men het

1) Dat men op deze wijze eenafdoende sterilisatie bereiken kan, bewijzen proeven waarbij
stulcjes van de oppervlakte vnn de bibit onder aseptisclie voorzorgen al'gesneJen en in Yoedings-
oplossingen gebracht weiden. De/elfde metliOiie wsrd vijfjaar geleden door mij toegepast bij

eeuige voorloopige (niet gepubliceerde) proeven met mals en erwten over cultuur in het don-
ker in steriele voedigsoplossingen, om na te gaan in welke mate er dan opname van organische
stof uit de vücdingsiiplosiing plaats vinden kan.
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zand weer aan. Bij voorzichtig werken worden op deze wijze de

wortels niet beschadigd.

Ook bij deze proeven bleek het overtuigend dat deze schimmel

niet parasitair genoemd kan worden, in dien zin dat hij in staat

zoude zijn gez'^nde wortels tot afsterven te brengen of zich zelfs

maar op gezonde wortels goed te ontwikkelen.

Wel nam ik waar dat van de afgestorven wortelst'kken, die

voor infectiemateriaal gebruikt waren, uit, enkele hyphen hings

de gezonde wortels verder groeiden en dat de kwijnende wortels

ook weer aangetast werden.

Bij deze proeven bleek het dat de schimmel zich ook van do

afstervende wortels uit op de oppervlakte van de bibit kon verbreiden

en hier nog een andere vorm van vermenigvuldiging vertoonen kon,

vormiMg van meercellige conidiën (verg. fig. 24).

Het blijkt dus wel dat wortelschimmel No. 5 een zeer veel-

vormige soort is en naar alle waarschijnlijkheid is met de be-

schreven en afgebeelde sporenvormen nog niet de geheele vormen-

rijkdom van deze soorL uitgeput.

Naar alles waarschijnlijkheid zal er bij deze verschillende coni-

diënvormen ook nog wel de een of andere hoogere vruchtvorm

behooren.

De conidiënfructificatie treedt, zooals gezegd, alleen op aan

de wortels die aan de lucht zijn blootgesteld, in de wortels die zich

onder de oppervlakte van de grond bevinden vormen zich hoogstens

gemmen (fig. 16).

Dat ik deze schimmel niet als schadelijk beschouw zal wel

niet meer uitvoerig betoogd behoeven te worden.

Wat de verbreiding behoeft zoo vermoed ik dat wij hier de

gewoonste en meest verbreide van de half parasitaire wortelschim-

mels voor ons hebben, een delinilief oordeel kan ik hierover

echter niet uitspreken omdat het mycelium en de gemmen te

weinig karakteristiek zijn en de andere fructificatievorraen, die in

de natuur slechts zelden voorkomen zullen en nog niet zijn waar-

genomen slechts met betrekkelijk veel moeite te voorschijn ge-

roepen kunnen worden.

Het is echter a priori aan te nemen dat in zeer vele gevallen

waar men een overeenkomstig mycelium aan de oppervlakte van

de wortels vindt, men te doen heeft met physiologisch overeen-

komstige maar systematisch misschien zeer ver van de beschrevene

afwijkende soorten.
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Wij zouden nog even kunnen opmerken dat men over het

algemeen deze halfparasitaire wortelschimmels het rijkelijkst ont-

wikkeld vindt in gronden met physisch goede structuur, zooals bijv.

in de reeds herhaaldelijk besproken grond uit de proeftuin Kagok
1U01 — 1902, de grond van Soember-Kareng (Zuidtuinen) enz.

Deze waarnenaing is in overeenstemming met het feit dat in

dergelijke gronden de ontleding van de organische stof voor een

zeer aanzienlijk deel op de werking van aëroben, in hoofdzaak schim-

mels, en slecht voor een gering gedeelte op de v^'erking van an-

aëroben berust, in tegenstelling met de gronden met physisch slechte

stuctuur, waar bij de ontleding van de organische stof anaëroben

een groote rol schijnen te spelen i).

WORTELSCHIMMEL Ib.

Wakker wijst bij zijne bespreking van Wortelschimmel No 1 er

op dat de aan de uiteinde der draden voorkomende kogelronde licha-

men gewoonlijk een verschillende inhoud hebben naarmate zij in de

aarde of in de cellen ontstaan. In het gevdl dat zij in de aarde

ontstaan is de inhoud meest waterachtig, maar in het geval dat

zij in de cellen ontstaan is de inhoud zeer dicht en met talrijke

groote oliedruppels vermengd.

Deze tegenstelling berust daarop dat de in de cellen ontstaande,

kogelronde soms ook door de vorm der cellen min of meer cylin-

drisch samengedrukte lichamen (Vergelijk de afbeeldingen bij

Wakker (pi. XXII fig. 5 en 6) tot een andere schimmel behooren

als de kogelronde lichamen (vermoedelijk sporangiën) die aan

het zich in de grond bevindende mycelium van wortelschimmel ia

ontstaan

.

Dit wordt reeds waarschijnlijk omdat het zoo goed als nooit

voorkomt dat men beide in elkanders onmiddellijke nabijheid waar-

neemt en dat het nooit gelukt een samenhang van beide aan te

toonen.

Ook het feit dat de verspreiding van beide niet dezelfde is wijst er

op, dat wij hier met twee verschillende schimmels te doen hebben. Zoo

vond ik in mijne krandjangculturen met wortelrotgrond wortelschim-

mel la zeer veel, en wortelschimmel Ib bijna niet, daarentegen in

]) Indertijd zijn in ProboHnggo door mij proeren in deze richting genomen met plaat-

culturen op grondagars van verschillende grondsoorten.
Naar verhouding komen er bj| dergelijke aërobe en anaërobe plaatculturen van goede

gronden veel meer schimmels dan bacteriën op, terwijl bij de plaatculturen van slechte gronden
de anaërobe bacteri n meer de overhand hebben.

De oaderzoekiogen in deze richting zijn echter niet voortgezet wegen gebrek aan tijd.
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krandjangculturen van wortelrotgrond met zand gemengd wortel-

schiramels Ib relatief veel en wortelschimmel la minder verbreid.

Absoluut zeker blijkt het dat wij twee geheel verschillende

schimmel voor ons hebben daaruit, dat het mycelium van wortel-

schimmel Ib dwarswanden heeft en over het algemeen een oreheel

ander voorkomen heeft dan het mycehum van wortelschimmel la.

Dergelijke stadiën als in tig. 26 afgebeeld kreeg ik echter slechts

zeer zelden te zien, in den regel vindt men alleen de oude blijkbaar

reeds uitgegroeide sporen in het afgestorven schorsparenchym van

de dunne wortels. Deze zijn dan tamelijk groot en met een dichte

blijkbaar zeer vetrijke inhoud. Een groep van dergelijke sporen is

in fig. '25 afgebeeld.

Buiten de wortel heb ik het mycelium van dezen schimmel nog

niet waargenomen, aangezien ik de jonge toestanden uitsluitend in

levende wortels en de oude uitgegroeide sporen uitsluitend in

afgestorven wortels waarnam, komt het mij waarschijnlijk voor dat

wij hier met een echte parasiet te doen hebben die in staat is de

aangetaste wortels te dooden.

Nader onderzoekingen hieromtrent zijn echter gewenscht.

WORTELSCHIMMKL Ic.

In het wortelstelsel van mijne krandjangculturen en in andere

wortelstelsels die ik onderzocht kwamen hier en daar enkele sporen

voor die blijkbaar identisch waren met de door Wakker in fig. 8

(Plaat XXII) afgebeelde indercellulaire sporen van wortelschimmel I.

Aangezien ook hier het mycelium waaraan deze sporen ont-

staan niet overeenstemt met het mycelium van wortelschimmel la,

en aangezien ook hier overeenkomstige waarschijnlijkheidsgronden

als bij wortelschimmel Ib genoemd tegen de samenhang van deze

schimmels onderling of met wortelschimmel Ia spreken, neem ik

voorloopig aan dat wij ook hier met een afzonderlijke schimmel

te doen hebben.

De eenigste keer dat ik deze schimmel in tamelijk sterke mate

ontwikkeld vond was in het indertijd door Dr. Zehntner in Djocja

verzamelde materiaal van wortelziek Loethersriet.

Het is mij echter niet gelukt jonge ontwikkelingstoestanden

van de sporen te vinden of het mycelium van deze schimmel tot

builen de wortels te vervolgen, zoodat ook deze schimmel voorloopig

als nog ontvoldoende bekend gekarakteriseerd worden moet.
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Met het oog daarop dat men de sporen gewoonlijk vindt in

het afgestorven schorsparenchym van jonge wortels vermoed ik dat

ook deze schimmel tot de betrekkelijk onschuldige parasieten

behoort.

In fig. 27 zijn de oude sporen en een myceliumfragment

afgebeeld.

VVORÏKLSCHIMMEL No. '2.

Cladosporiiim [ DemaiiumJ javanicum Wakker.

Hieromtrent kan ik alleen verwijzen naar de mededeelingen en

afbeeldingen van Waküeh die ons omtrent de systematische stelling

van deze schimmelen de ontwikkelingsgeschiedenis in cultuurvloei-

stoffen volledig inli(;hten.

Wat de levensgeschiedenis in de natuur betreft, hieromtrent

deelt Wakker zoogoed als niets mede, het komt mij waarschijnlijk

voor dat hij behoort tot de halfparasitaire wortelschimmels. Even-

als de door mij beschreven wortelschimrael No. 5 kan, volgens de

onderzoekingen van Wakker Cladosporiiim javanicum ook voor-

komen boven de grond (in de zwarte massa's welke zich op riet-

bladeren vormen die door bladluizen zijn aangetast).

Aangezien "Wakker in hootdzaak gewerkt heeft met culturen

op kunstmatige voedingsbodems, terwijl ik bij mijne onderzoekingen

in hoofdzaak directe infectieproeven op levende wortels heb ver-

richt en slechts bij uitzondering van culturen op kunstmatige

voedingsbodems gebruik gemaakt heb, is het niet te verwonderen

dat ik in dezen de onderzoekingen van Wakker niet heb kunnen

aanvullen.

Dat m.i. mijne metbode van onderzoek uit een plantenpatho-

logisch (niet uit een mycologisch) oogpunt de voorkeur verdient

behoef ik hier wel niet nader uiteen te zetten.

Wortelsschimmel No. 3.

Allontospora radicicolan Wakker.

Ook hieromtrent kan ik alleen naar de mededeelingen en af-

beeldingen van Wakker (Went en Wakker. De ziekten van het

suikerriet) verwijzen.
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WoRTIiLSGIinniKL No. 4.

Door Wakker wordt deze beschouwd als de oorzaak van dé

wor:elziekte van het staande riet. Het is niet onwaarsciiijnlijk dat

deze wortelziekte van het staande riet dezelfde ziekte was die wij

tef^enwoordio wortelrot noemen.

Cultuurproeven in voedmgsvloeistoffën heb ik met de in

wortels van aan wortelrot lijdende planten voorkomende schimmels

nooit genomen, daarentegen zeer herhaaldelijk inentingsproeven op

levende rietwortels, hetzij boven of onder de grond, op de wijze

zooals dit bij wortelschimmel No, 5 beschreven is.

Bij dergelijke proeven is er nooit kwestie geweest dat de ge-

zonde rieiwortels door de een af andere virulente parasiet aangetast

werden. Eenmaal werd op deze wijze uit verdroogde wortels van

riet dat tengevolge van wortelrot afgestorven was, wortelschimmel

No. 5 verkregen, een andere keer een andere niet verder bestu-

deerde half pp.rasitaire wortelschimmel

.

M. i. is er daar, waar wij in de worte's van aan wortelrot

lijdend riet schimmels vinden die min of meer overeenkomen

met de beschrijving en afbeeldingen van wortelschimmel No. 4 bij

Wakker, alleen kwesiie van half parasitaire schimmels die zich in

de tengevolge van andere oorzaken kwijnende of afgestorven wortels

nestelden.

Overigens is m.i. der wortelschimmel No. 4 van Wakker niet

voldoende gekarakteriseerd om het oordeel te rechtvaardigen dat

hier steeds dezelfde schimmel in het spel was.

WOKTELSCIII^rMEL No. G.

Zeer onvolledig bekend, de sporen alleen werden door mij

waargenomen en ook slechts een enkele keer in betrekkelijk

gering aantal.

De sporen zijn zeer kaïakteristiek en de schimmel is hierdoor

zeker onmiddellijk te identificeeren, wanneer hij later weer eens

teruggevonden worden mocht.

Iltj werd door mij gevonden in het door Dr. Zeiintner inder-

tijd verzamelde materiaal van wortelziek Loethersriet.

De sporen kwamen hier echter in zoo gering aantal in voor

dat Let niet aan te nemen is dat wij hier met een parasiet te doen

zouden hebben die deze wonelziekte op zijn geweten had.
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Men kan de sporen misschien het beste vergelijken met een

sirikaya (vrucht van Anona squamosa) in miniatuur en zou de

soort naam Sirikayo'ides er dus wel toepasselijk op zijn.

WORTELSCHIMMEL No , 7.

Zeer onvolledig bekend, de in fig. 29 afgebeeldde gemraen

die duidelijk te onderscheiden zijn van de bij de worteischimmels

2, 3, 4 en 5 voorkomende gemraen werden door mij een enkele maal

in de schors van een afgestorven dunne wortel uit een krandjang-

cultuur in proeftuingrond gevonden.

Vermoedelijk een van de vele halfparasitaire worteischimmels.

VVORTELSCHIMMEL No. 8 ?

Of wij hier inderdaad, zooals mij plausibel voorkomt, met

een parasitaire wortelschimmel te doen hebben is niet uitgemaakt.

Er komen soms, door mij een keer waargenomen, (twee jaar

geleden aan rijp maalriet op de onderneming Tangarang) aan de

wortels van het riet eigenaardige gallen voor, ontstaan uit een zeer

dicht in elkander gegroeide en mei elkander vergroeide massa

van dunne wortels.

In fig. 30 en 31 zijn twee dergelijke worLelgallen op natuurlijke

grootte afgebeeld.

De dunne wortels waaruit zij bestaan zijn voor een deel zeer

zuiver spiraal (of kurketrekker)-vormig opgewonden, zooals aan de

in fig. 32 en 33 afgebeeldde fragmenten nog te zien is.

Met de bezemvorming bij wurtelrotwortels kunnen bij nauw-

keurige beschouwing deze wortelgallen niet verwisseld worden,

ook niet met de Heterodera-ga.\\en.

Later zijn dergelijke gallen nooit meer dov^r mij waargenomen,

en de eenigste keer dat ik ze vond heb ik ook bij zorgvuldig

zoeken niet meer dan vier exemplaren van reeds geheel ontwik-

kelde gallen en geen jonge stadiën kunnen vinden. Op reis zijnde

heb ik toen het versche materiaal niet kunnen onderzoeken, zoodat

de onderzoekingen later aan alcoholmateriaal zijn verricht.

In de gallen vindt men het mycelium van een schimmel,

zonder fructificatie-organen, het komt wij waarschijnlijk voor dat

deze de gal vorming veroorzaakt.
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Wij licbben dus gezien hoe het wortelrot boscliouwd moet

worden als een direct gevolg van een ongunstige physische gesteld-

heid van den grond die in hoofdzaak daarop neerkomt, dat de grond

telkens nadat zij tengevolge van de bewerking eene gunstige

mulle geaardheid gekregen heeft, spoedig weer dicht wordt, zich

zet en zich sluit.

Dientengevolge vermindert de doorlatendheid voor water en

de weerstand die de wortels bij het indringen in de arond onder-

vinden neemt sterk toe. Deze weerstand wordt zoo aanzienlijk dat er

aan de wortels talrijke eigenaardige misvormingen optreden die

voor het wortelrot karakteristiek zijn.

Bij microscopisch onderzoek zijn de wortelrotgronden gekarak-

teriseerd door typische korrelstructuur, terwijl andere gronden waar

geen wortelrot voorkomt, min of meer kruiraelstructuur vertoonen.

Kruimelstructuur kan tot stand komen op verschillende wijze,

voor onze rietsrronden komen in hoofdzaak humus-kruiraelstruc-o

tuur en ferri-kruimelstructuur in aanmerking.

Een scherpe grens tusschen wortelrotgronden en gezonde

gronden bestaat niet, in zeer vele gevallen is de mate waarin het

wortelrot optreden zal, afhankelijk van de behandeling van de aan-

plant en voorafgegane grondbewerking.

Terwijl op gronden met zeer mooie structuur ook een aanplant

waaraan betrekkelijk weinig zorg besteed is, soms nog zeer bevre-

digende resultaten geven kan, is op gronden met middelmatige

(niet extreem slechte) structuur een zoo rationeel mogelijke werk-

wijze, met het oog op het wortelrot, een eerste vereischte. Men kan

hier, wanneer de locale toestanden (wat hoeveelheid bevlueiings-

water, gelegenheid voor afwatering, tijdstip waarop de gronden dis-

ponibel komen, regenval in het begin van de Üostmoesson. April,

Mei, Juni enz. enz betreft) gunstig zijn, door middel van eene zoo

rationeel mogelijke werkwijze nog zeer mooie oogstresultaten ver-

krijgen, terwijl bij ongunstige locale toestanden en minder rationeele

werkwijze de aanplant in hevige mate van wortelrot te lijden heb-

ben kan.

Voor zware gronden in streken waar men over een voldoende
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hoeveelheid irrigatiewater beschikt, kunnen wij onder een zou

rationeel mogelijke werkwijze i) het volgende verstaan:

„rt, te planten in diep omgewerkte, goed verweerde grond;

h. deze grond zoo los mogelijk te houden, te einde de lucht-

toevoer te ondetsteuren;

c. deze grond zoo goed mogelijk te drainceren, ten einde de

grond luchtig te houden en wegrotten der benedenwortels door staand

water te voorkomen;

cL door diep onder 't maaiveld te planten, geene wortels te

beschadigen d^ or patjolbewerking na het planten, langzaam Qan

te aarden, om over vele geledingen wortels te ontwikkelen van

verschillende Ie fiijd;

e. door de laatst uitgekomen boenste wortellag n door onder

water zetten bij invallende droogte in 't leven te houden, daar

het blijkt dat het afsterven van het riet een samentreffen is van

twee omstandigheden; het afgestorven, weggerot zijn der beneden-

wortels en het door uitdrogen niet of niet voldoende meer funtion-

neeren der boven wortels."

Voor lichte zandgronden die zich zeer snel zetten, zooals sommige

humusarme Djocjagronden, schijnt het wel dat af en toe de voordeelen

van eea patjol- of vorkbewerking na het planten (het weer opnieuw

voor korten tijd mul maken van den grond in de omgeving van de

plant) grooter zijn dan de nadeelen, (beschadiging van wortels).

Voor zware gronden, die men door een patjol- of vorkbewerking der

vochtige grond toch niet weer behoorlijk mul maken kan is een

patjol- of vorkbewerking na het planten zeker af te keuren.

Voor gronden waar men in het begin van de Oostmoesson over

te weinig water beschikt om iiet oude riet, zoo noodig, nog te irri-

geeren, schijnt het systeem om de goten in het laatst van de West-

moesson dicht te gooien, wel aanbeveling te verdienen. Het is dui-

delijk dat men op die wijze een grootere waterreserve in den grond

behoudt.

In het algemeen echter, wanneer de grond eens tengevolge van

de bewerking eene goede mulle geaardheid verkregen heeft, moet

men zoo zorgvuldig mogelijk elke aanleiding vermijden waardoor

deze geaardheid verloren gaan kan.

Men moet alles vermijden waardoor het zetten en sluiten van

den grond in de hand kan worden gewerkt,

1) Antwoord van den fleer van Musschenbroek op de laatste Wortelrot-ecquête.



199

Vooral een overmaat van water schijnt in dit opzicht schade-

lijk te zijn en daarom is zoo zorgvuldig mogelijke drainage gedu-

rende de Westmoesson op wortelrotgronden van zeer veel belang.

Een zware druk op de natte grond uitgeoefend, of het kneeden

van de natte grond kunnen het zetten en sluiten van de natte

grond in de hand werken

Naar alle waarschijnlijkheid moet hierin de oorzaak gezocht

worden v^n de in Europa welbekende schadelijke uitwerking van

het ploegen van den kleigrond in te natte toestand en van de hier

aan de meeste practici welbekende betrekkelijk slechte standvan het

gewas op de plekken waar vroeger wegen of paden geloopen hebben.

In sommige gevallea kan men op zulke plekken typisch afster-

ven tengevolge van wortelrot waarnemen ') terwijl in de onmiddel-

lijke nabijheid van een dergelijke plek het riet nog frisch staat.

Op dergelijke plekken is vermoedelijk de ondergrond, die met

het openmaken niet losgewerkt wordt, als het wa^e in elkander

gekneed en vertoont dus de eigenaardigheden van een grond met

korrelstructuur die zich in sterke mate gezet en gesloten heeft.

Vermoedelijk zal op dergelijke plaatsen, een zoo diep mogelijk

loswerken van de ondergrond echter zonder deze ondergrond boven

te brengen, dus niet met een patjol of ploeg, maar met een breek-

ijzer of een vork de beste remedie zijn.

De gunstige invloed van zware slibtoevoer op het optreden van

het wortelrot moet in hoofdzaak, zoo niet uitsluitend, toegeschreven

worden aan de structuurverbetering die daarvan een gevolg is.

Wat het verband tusschen bandjirs en slibtoevoer betreft,

moeten wij er nog even op attendeeren dat de gronden in een

streek die last heeft van bandjirs nog niet altijd daarom zware

slibtoevoer krijgen. Wanneer het bandjirwater in hoofdzaak regen-

water is, vermengd met afgewerkt water van de bo venstreek, m a. w.

1) Op de herop betrekkinjj hebbende vraag in de laatste wortolrotenquéte:

,Hebt u oyereeDkomstiore verschijnselen al* bij het typische wortelrot («ok af en tne

wairo-enomen op plekken, waar de grond zoogenaamd ,doodgewerkt"' is, plekken waar vroeger

wegen of paden (galangans bijv.) geloopen hebben." kwamen verscheidene, zoowel bevestigende

als ontkennende antwoorden in.

Een van de administrateurs (een fabriek in Kenilal die tameliik zwaar van wortelrot te

lijden heeft) antwoord; ,Ja, zeer sprekend." Een a'^ministrateur van een fabriek in Probolinggo

die in zeer hevige raat» door wortelrot bezocht wordt aniwrord: ,Ja, op die idekken sterft 't

riet direct af als de (iroogt>» invalt" de administrateur van een andere onderneming in Probo-

linggo antwoord: .Neen. Wel blijft het riet op dergelijke plekken veel korter en wil vroe-

ger gesneden worden, doch de typische versciiijnseleu v«n wortelrot vertoonden zicli niet.

Ter plaatse van galangans is het riet in den regel minder, doch schrijf ik dit toe aan min-

der rullen ondergrond ter plaatse van de vroegere galangans."
De administratenr van een der Pasoeroean'sche fabrieken antwoord:

,Ue ondervinding heeft me wel geleerd, dat op plekken waar de grond doodgewerkt is,

bv. waar een karreweg door een nieuwen tuin loopt, het riet op zulke plekken minder goed

slaagt" enz. enz.
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wanneer de bandjir niet zoozeer een gevolg is van buitengewone

watertoevoer van boven als wel van gebrekkige waterafvoer

beneden, brengt de band j ir ook niet veel slib aan.

Bepalingen van slibtoevoer tot de sawah's, het opmaken van

een slibbalans voor verschillende gronden is een zeer gewenscht iets.

Dat er werkelijk tusschen aanslibbingen wortelrot wel verband

bestaat, zooais ik reeds anderhalf jaar geleden uit mijn waarnemingen

omtrent de verbreiding van het wortelrot concludeerde, wordt van

verschillende zijde bevestigd.

Aangezien er behalve de slibtoevoer nog zeer vele andere

factoren zijn die er mede ov3i' beslissen of het riet op een bepaald

grondstuk ontijdig zal afsterven tengevolge van wortelrot of niet,

zoo is het natuurlijk niet te verwachten dat ieder grondstuk waar

geen slibtoevoer plaatsvindt, wortelrotgrond zal hebben en omgekeerd

kan het ook wel voorkomen dat ondanks betrekkelijk zware slibtoe-

voer toch nog wortelrot optreedt.

In het antwoord van eender fabrieken in het Ivendal'sche wordt

er op gewezen dat „gronden die door bandjirs overstroomd werden,

waarop daardoor een zware sublaag achterbleef, geen last hebben

van wortelrot en dat het wortelrot meer aan de hooge, moeilijk

bewaterbare kant der tuinen, waar dus minder slibtoevoer plaats

vindt en waar de rietaanplant ook moeilijker geïrrigeerd worden

kan, voorkomt.

Op een andere van de fabrieken in deze wortelrotstreek is

de ondervinding opgedaan dat de tuinen die boven aan liggen, tot

nog toe geen last van wortelrot hebben, terwijl het vooral voor-

komt in de tuinen om de Noord die geregeld blank staan in de

Westmoeson en wel vooral op de hoogstgelegen gedeelten van

deze tuinen. Het blank staan van de streek in kwestie is hoofd-

zakelijk een gevolg van de onvoldoende afwatering en niet een

gevolg van buitengewone watertoevoer uit het gebergte.

De administrateur van een der Probolinggo'sche fabrieken

schrijft in het antwoord op de laatste enquête het volgende: „In

diepe, rationeele grondbewerking en matige watervoorziening van

den aanplant als deze nog jong is, in flinke bevloeiing na den

Westraoesson zie ik de beste bestrijdingsmaatregelen. Bevordering

der slibtoevoer werkt uitstekend doch is niet overal voldoende

mogelijk".

Wat het werken op organische stof en de invloed door organi-

sche stof toevoer op het optreden van het wortelrot uitgeoefend
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betreft, hieromtrent zijn de opvattingen der practici zeer ver-

deeld.

De administrateur van Kaliwoengoe (Kendal) deelde mede, dat

hij van. stalmest goede resultaten gehad had, dat een groot bezwaar

tegen de tGepas?ing echter daarin gelegen was dat er niet voldoende

stalmest te krijgen was.

De administrateur van de fabriek Tjepiring schrijft: ,,Er zullen

voor zooverre de voorraad dessamest en de hoeveelheid titen van

de naastbij gelegen indigoonderneming betreft, geen bezwaren

verbonden zijn aan de toepassing van zulk eene voorbemesting.

Wanneer de proeven in deze richting voldoende effect sorteeren, zal

het overweging verdienen op verschillende centrale punten goed

intrerichte mestputten aan te leggen, teneinde over voldoende com-

post te beschikken. Het transport naar de tuinen van af deze

centrale putten en het brengen in de plantgeulen zullen wellicht

hoogen sommen eischen, maar in verband met de door de ziekte

aangerichte schade kunnen deze uitgaven zeer belangrijk zijn en

toch nog voordeel geven."

Omtrent de mogelijkheid van het onderploegen van het padi-

stroo 1) deelt mij de administrateur van de fabriek Sempalwadak

het vülj/ende mede: ,,dat ik sedert 5 jaren, niet alleen de stoppels,

maar het geheele prodistroo onderploeg en daarmede beoog: a het

binden van te losse gronden waardoor die meer waterhoudend wor-

den; b het poreuser maken van de zware gronden. Een groot gedeelte

van mijn zware kleigronden wordt bewerkt met de Sackploeg (inet

waterreservoir) met vijf span goede sappies ervoor. Ik laat bij het

snijden der padi niet toe dat het padistroo geoogst wordt, en dus

voor het meerendeel staat dit nog overeind al zijn op enkelen plaat-

sen halmen gelegerd of vertreden. Zonder het dan verder te snij-

den wordt dit stroo geheel ondergeploegd. Is de ploeg goed gesteld

dan keert zij den grondbalk volkomen om, zoodat 'het stroo geheel

ondergewerktis. Bij het aanhoogen der plantheuvels komt het dan

wel weer gedeeltelijk bloot, maar verweert toch vrij spoedig, behalve

misschien dat stroo cat eetiigszins diep bedolven ligt.

Ik acht deze werkwij^.e van groote beteekenis; op zware gronden

voorkomt men daarmede het z. g. dichtslibben van den grond, op

lichte gronden het te spoedig draineeren, doordien het stroo eenig

verband brengt tusschen de te losse gronddeeltjes.

') Zooals gezegril zal het zeker de voorkeur verdienen het padstroo eerst te coraposteeren.

Kan men dit echter om de een of andere reden niït lioen, dan verdient onderploegen in ieder

sreval verre de Toorkenr boven verbranden.
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Ik bedoel er dus geen grondverbetering mede door voedseltoe-

voeging maar door structuurverbetering."

Wat nu de stalmestproeven van het proefstation Pasoeroean

betreft >) (circulaire Pasoeroean 9/6 1901) hieromtrent zij mij een

enkele opmerking veroorloofd.

Er werden hierbij o. a. vergeleken 4 pikol zwavelzure ammonia
+ 300 pikol stalmest met 4 pikol zwavelzure ammonia.

Tot in April bleef het vak dat stalmest en zwavelzure ammonia
gekregen had het beste.

In Maart bedroeg de uitstoeling op de vakken die 4 pikol zwa-

velzure ammonia -f 300 pikol stalmest gekregen had 49268 stengels,

op de vakken de 4 pikol zwavelzure ammonia gekregen had 46257

stengels per bouw.

In Mei begonnen zich enkele verschijnsel n van afsterven te

vertoonen, die langzamerhand toenamen en wel het sterkst op de

vakken die met stalmest -f zwavelzure ammonia waren bemest.

Dit was zoo opvallend, dat men deze vakken bijna alleen onmiddellijk

kon herkennen aan het vele afstervende riet.

Toen het afsterven ook op de andere vakken begon toe te nemen,

werd het riet gesneden. Voor het snijden werd het aantal stengels

geteld met geheel verdroogde topbladen. Dit bedroeg bij de vakken

bemest met

4 pikol Z. A. +300 pikol stalmest 4304 of 34,6%
4 y> Z A. 2389 of 20,4 »

Bij den oogst werden de volgende cijfers geconstateerd:

Pik. riet. S — 0,4 n S. Pik. W.S. bouw.

4 pic. Z. A. +300 pik. stalmest 1111 13,68% 129,2

4 » Z. A. 1087 14,60 » 134,9

Wij zien dus dat de vakken die met 4 pikol Z A. bemest zijn

meer produceeren (bijna 6 pikol) dan de vakken die nog een extra

voorbemesting met stalmest gekregen heeft.

De vakken die de extra stalmestbemesting gekregen hebben,

zijn echter veel te laat gesneden en waar de ondervinding geleerd

heeft dat op dergelijke gronden als waarvan hier kwestie is, het

gehalte en gewicht van het riet, beide, zeer snel achteruitgaan, wan-

neer het riet eens begint af te sterven, is het m.i. meer dan waar-

schijnlijk dat het resultaat van de proef juist omgekeerd geweest

zoude zijn, wanneer de vakken die zwavelzure ammonia +
stalmest gekregen hebben omstreeks veertien dagen eerder gosneden

geworden waren.

1) Vergelijk ook Arcliief 1901, blz. 7G9.
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Mijns inziens zoude men alleen dan gerechtigd geweest zijn

een defmitiev conclusie uit deze proef te trekken, wanneer een van

beide geschied was;

a. de vakken met stalmest en zwavelzure ammoaia door extra

water geven langer in het leven gehouden waren:

b. de vakken met stalmest en zwavelzure ammonia, evenals de

andere, gesneden waren op het tijdstip dat zij vermoedelijk

de hoogste productie leverden, in dit geval dus waarschijn-

lijk omstreeks veertien dagen voor de aniere vakken.

Ik voor mij (en vermoedelijk zullen de meeste lezers die on-

dervinding hebben van de snelle achteruitgang in gewicht en ge-

halte van afstervend riet, het wel met mij eens zijn) houdt het

voor meer dan wjarschijnlijk dat in dit geval inplaats van een

klein verschil ten nadeele van de vakken met stalmestvoorbemesting

een vrij groot verschil ten voordeele van deze zelfde vakken gecon-

stateerd zoude zijn geworden.

Dat de opbrengst van een tuin die aan het afsterven is. met

1 a 3 pikols winbare suiker per bouw en per dag achteruitgaat, is

toch geen uitzondering.

tiet komt mij voor dat bij een zuiver vergelijkende proef ge-

bleken zoude zijn een hoogere opbrengst van de stalmestvakken

(die vermoedelijk de extra kosten van de stalmestbemesting wel

ongeveer vergoed had) maar een omstreeks veertien dagen eerder

intreden van het rijpheidstidium.

Dit laatste is zeer waarschijnlijk ('zooals reeds gezegd) toe te

schrijven aan het feit dat een weliger groeiend gewas meer ver-

dampt dan een minier welig, dat dus de waterreserve in den grond

eerder uitgeput is.

Ook bij eenige bemestingsproeven op Gending ^) werden met

stalmest geen, met groene bemesting daarentegen wel gunstige

resultaten verkregen

.

Onder gunstige resultaten versta ik hier niet dat door een der-

gelijke bemesting met natuurlijke meststoffen het worteh'ot plotse-

ling verdwenen zoude zijn, het kan m.i. slechts de vraag zijn of

een dergelijke rationeeie bemestmgswijze, finantieël (over het jaar

waann de bemesting toegepast werd) niet in het nadeel is tegen-

over de irrationeele bamestingswijze met anorganische en stikstof-

rijke organische meststoffen.

1) ScKKVOSDT. Resultaten van eenije mestproeven op de s-iikeronderneminy Gending genomen,
in verband met het wortelrot. Archief 1901, blz. 779.
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Dat men zich geen illusieën moest maken alsof door een stalinest-

bemesting op eens het wortelrot verdwenen zoude zijn, is door mij

een jaar geleden in de voordracht over het wortelrot reeds betoogd.

Na bespreking van hetgeen ons met het oog op grondverbete-

ring te doen valt, zeide ik toen: „Al deze methoden zullen zeker

niet in een jaar tot verbetering leiden; zij zullen echter een verdere

achteruitgang voorkomen en waarschijnlijk zal op deze wijze ook

een langzame verbetering tot stand komen."

Wanneer de bemesting met natuurlijke meststoffen finantieël

niet direct in het nadeel van de onderneming is, dan is het m.i.

met het oog op de toekomst dringend geboden haar toe te passen.

Wat nu de bewuste op Gending genomen proeven betreft,

hieraan zoude ik een enkele opmerking willen toevoegen:

Proef I.
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Het is opmerkelijk dat de mindere suikerproductie uitsluitend

toegeschreven moet worden aaa het mindere gehalte van het sap,

dat op de stalmestvakken Vhy^ winbare suil^er minder bevatte (bij

ongeveer dezelfde rietproductie) dan op het contnMevak.

Zouden wij bij stulmestbemesting altijd een dergelijke nood-

lottige invloed op het sapgehalte waarnemen, dan zou stalmest-

bemesting werkelijk een bedenkelijk iets worden.

Deze invloed vertoont zich echter lang niet altijd en wanneer

zij zich vertoont dan is het toch gewoonlijk niet in een derge-

lijke mate.

Zoo zullen wij straks zien iioe in proef III het sapgehalte van

het stalmestvak mooier is dan van de andere vakken en in de

hier boven besproken stalmestproeven van het proefstation Pasoe-

roean was het geringere sapgehalte van de vakken met zwavelzure

ammonia -f stalmest voor een zeer aanzienlijk deel toe tesclirijven

aan het te laat snijden van het riet op deze vakken. ^)

Het buitengewoon slechte sapgehalte van de stalmestvakken

zal dan ook vermoedelijk wel toegeschreven moeten worden aan de

abnormaal zware stikstofbemesting

Vermoedelijk zouden het rationeeler geweest zijn op de stalmest-

vakken als nabemesting niet 20 pikol djawah boengkil + 1 pi kol

zwavelzure ammonia maar uitsluitend 2 of 3 pikol zwavelzure

ammonia te geven.

1) Dit blijkt onmiddellijk wanneer men voor de afzonderlijke vakken (Archief 1901, blz.

772 en 773) tesamenstelt het percentage afgestorven stengels met gehalte van het sap eu ue

rietproductie per bouw.
IJen vindt dan

:

Stalmest -j- Z. A. ZWATELZCRE AmMOXIA.

1



m
De mestwaarde per bouw zou dan ook de f 55,— die er op

het controlevuk voor bisteed werd niet zoo ver te boven zijn ge-

gaan.

Proef II.
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Proef lli
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Wat de stikstofbehoefte van de rietplant betreft, zoo is het

toch aan geen twijfel onderhevig dat bij de zeer welige groei in

de loop van de Westmoesson het riet behoefte heeft aan groote

hoeveelheden gemakkelijk opneembare stikstof en deze worden door

nabemestingen met stalmest of boengkil niet voldoende verstrekt.

Bij rationeel ingerichte stalmest- en groene bemestingsproeven

zal men hiermede steeds rekening moeten houden en zal daarom

altijd voor de nabemestingen met zwavelzure ammonia gesuppleerd

dienen te worden.

M. i. berechtigen de bemestingsproeven op Gending dan ook

niet tot het uitspreken van een afkeurend oordeel over het gebruik

van stalmest.

Dat er ook geen rekening is gehouden met een eventueele

nawerking van de stalmest is een reden te meer om niet op grond

van deze proeven een definitief oordeel uit te spreken.

Het zoude zeker zeer wenschelijk zijn om dezelfde grondstukken

in 1903 weder opnieuw voor bemestingsproeven te gebruiken, ten

einde zoo over deze nawerking een oordeel te verkrijgen.

Het streven zal dus moeten zijn om door een rationeele aan-

wending van compost (bestaande uit een mengsel van stalmest, droog

rietblad, dessavuil, filterpersvuil, asch, padistoppels, etc. etc.) en

groene bemesting, gesuppleerd met zwavelzure ammonia, resultaten te

verkrijgen die finantieel niet onderdoen voor de resultaten die tegen-

woordig met zwavelzure ammonia en boengkil, zonder stalmest,

compost of groene bemesting bereikt worden.

In aanmerking genomen dat wij hier nog over zeer weing on-

dervinding omtrent het gebruik van stalmest, compost etc. beschikken,

is het voor mij niet twijfelachtig of op den duur zullen wij met

een der«i,elijke rationeelere bemestingswijze voor ieder jaar afzon-

derlijk finantieel overeenkomstige resultaten kunnen bereiken als

met de tegenwoordige irrationeele methoden van bemesting.

Wanneer dit eens het geval is, dan zal met het oog op de

grondstructuur de rationeelere bemestingswijze op den duur verre-

weg de voordeeligste zijn.

Dat ook in zeer vele gevallen door veranderingen in de irriga-

tietoestanden een langzame grondverbetering bereikt zal kunnen

worden is m. i. wel aan te nemen.

in het algemeen is natuurlijk het eenjarig huurverband dat hier

nu eenmaal voor de meeste voor de rietculluur gebruikte gronden

bestaat, een groot bezwaar tegen de toepassing van dergelijke grond-
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verbeteringen als door mij bedoeld, onoverkomelijk komt mij echter

dit bezwaar niet voor.

Het wortelrot is op het oogenblik reeds verreweg de ergste

vijand waarmede de suikerindustrie op Java te kampen heefc en ik

geloof niet pessimistisch te zijn wanneer ik aanneem dat de toestand

van de Java-saikerindustrie over twintig jaar in hoofdzaak ervan

af zal hangen of het gelukt een verdere uitbreiding van het wortelrot

te voorkomen of niet.

Dat ingrijpende veranderingen in de tegenwoordig heerschende

verhouding tusschen den rietplanter en de door hem gebruikte grond

met het oog op een afdoende bestrijding van het wortelrot zeer

wenschelijk zonden zijn i) is m. i. aan geen twijfel onderhevig,

maar aan beschouwingen hieromtrent zoude met recht verweten

kunnen worden dat zij de perken van een phytopathologische studie

te buiten gingen.

1) Het komt mij voor dat, evengroed als het indertijd mogelijk bleek te zijn om de Gou-

vernerotntsrieteultuur door particuliere cultuur op gehuurde grooden te vervangen, het nu

doorvoerbaar zoude moeten zija om de cultuur op gehuurde gronden te veranderen in een

cultuur op eigen grond.
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